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THE WALT DISNEY COMPANY BRASIL

Preço da passagem 
aérea é o maior em 
quase 10 anos BRASIL/A8

INFLAÇÃO

Luísa Sonza alcança 
o primeiro lugar no 

Spotify ANEXO/A9

‘CACHORRINHAS’

Nestlé abre 600 
vagas de trabalho 
para idosos ESTADO/A4

VALE DO PARAÍBA

FÉRIAS NO MUSEU

O mês de julho ainda não acabou e quem mora ou está passeando na cidade de São Paulo 
precisa reservar um tempinho para visitar algumas das exposições em cartaz na Capital. 

De animações da Disney à discussão de preconceito e colonialismo por meio dos 
nomes das plantas, há opções para todos os gostos e bolsos. ESTADO/A3

Theatro Municipal 
traz cultura da 
periferia.  EM DESTAQUE/A2

PEDRO NASTRI

Preço do leite pode subir 
mais de 15% nas próximas 
semanas.  REPÓRTER DA TERRA/A12

NILSON REGALADO

Professor HOC está con� ante 
em ser escolhido por Garcia 
ao Senado.  DE OLHO NO PODER/A2

BRUNO HOFFMANN

Em parceria com bancos e grandes 
instituições, a Zukerman Leilões está 
leiloando  mais de 400 imóveis até o 
fim do  mês de julho. As oportunida-
des estão espalhadas de norte a sul 
do País.                       LEILÕES&NEGÓCIOS/B1

Con� ra imóveis a 
partir de R$ 25 mil

Após sumir das concessionárias 
brasileiras por falta de compo-
nentes, 3ª geração do Chevrolet 
Equinox quer  ser referência as-
piracional em termos de confor-
to e requinte.         AUTOMOTOR/A10
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Lula tem 44% e Bolsonaro 33%. O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) está, neste momento, 11 pontos 
porcentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) na 
corrida presidencial, segundo pesquisa Exame/Ideia di-
vulgada na quinta (21). De acordo com o levantamento, o 
petista tem 44% das intenções de voto, ante 33% do chefe 
do Executivo. O candidato Ciro Gomes (PDT) aparece no-
vamente em terceiro lugar, com 8% da preferência. A pré-
-candidata Simone Tebet (MDB) tem 4%, e André Janones 
(Avante), 2%.

Cultura da periferia no Municipal. A Prefeitura de SP, 
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, traz o samba 
da periferia e as vozes das mulheres negras para o palco 
do Theatro Municipal. O espetáculo inédito “Samba das 
Moças”, em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Lati-
no-Americana e Caribenha, simboliza uma nova ocupa-
ção da mais emblemática casa de ópera da cidade, com 
mais diversidade de gênero e raça, agora com o protago-
nismo de artistas negras em um espaço historicamente 
branco. É a primeira vez que Grazzi Brasil, Gabby Moura e 
Bruna de Paula, cantoras negras da nova geração, sobem 
ao palco do Theatro, em show que acontece na segunda-
-feira, 25 de julho, às 20h. Os equipamentos culturais des-
centralizados também recebem programação em home-
nagem à data.

Concurso de requalificação de áreas públicas. A SP 
Urbanismo lançou nesta semana, em parceria com a rede 
global de cidades C40 Cities, um Concurso Internacional 
para selecionar projetos urbanos para quatro áreas públi-
cas subutilizadas da região central da cidade. Voltada a ar-
quitetos, urbanistas e escritórios de arquitetura e urbanis-
mo do Brasil e do exterior, a competição tem o objetivo 
de reunir propostas inovadoras para transformar espaços 
residuais do sistema viário subutilizados em áreas de es-
tar e lazer mais convidativas à circulação de pedestres e 
ao uso de meios de transporte não poluentes, O primeiro 
colocado receberá o prêmio de R$ 100 mil e a possibilida-
de de ser contratado pela prefeitura para desenvolver o 
projeto executivo do que foi proposto no estudo (valor de 
contratação fixado em R$ 300 mil). O segundo lugar será 
premiado com R$ 30 mil e o terceiro, com R$ 20 mil. As 
inscrições vão até 20 de setembro pelo site e-negociosci-
dadesp.prefeitura.sp.gov.br/

Gazeta na Rádio Trianon. De segunda à sexta-feira, das 
8h00 as 11h, pela Rádio Trianon AM 740 e Rádio Universal 
AM 810 (Santos), o repórter e colunista Bruno Hoffmann 
comenta as notícias que são destaques na Gazeta de S. 
Paulo e  no Diário do Litoral.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

O deputado estadual Heni Ozi Cukier (Podemos), que passou a assinar 
como Professor HOC, está empenhado em conquistar a preferência de 
Rodrigo Garcia (PSDB) para buscar o Senado na chapa do governador 

de São Paulo. “Quero ser o candidato da coligação, ser o candidato do Rodrigo. 
Creio que estou entre os favoritos dele”, explicou HOC, em entrevista à colu-
na. Dois nomes tucanos já anunciaram que também pretendem concorrer ao 
cargo: José Aníbal e Fernando Alfredo. O deputado estadual disse que Garcia 
prefere por enquanto ter um candidato único ao Senado em vez de optar por 
múltiplas candidaturas, e tratou de deixar clara a similaridade entre ambos: 
“Rodrigo é um cara supertécnico, talvez o político mais técnico que exista no 
Brasil. Há uma sintonia muito forte nos nossos perfis”.

POR APOIO DE GARCIA
Professor HOC está confi ante

Não poderíamos 
estar separados num 
momento como este

Fernado Haddad, pré-candidato ao 
Governo de SP pelo PT, ao exaltar que 
união com Márcio França (PSB)  é “em 

nome da democracia”.

Aníbal na Alesp. Uma pessoa 
ligada ao PSDB disse à coluna nesta 
semana que Rodrigo Garcia quer que 
José Aníbal, que hoje é suplente de 
José Serra (PSDB) no Senado, con-
corra ao cargo de deputado estadual 
por São Paulo nas eleições deste ano. 
Aníbal anunciou há duas semanas 
que era pré-candidato ao Senado, 
mas não voltou a falar publicamente 
sobre o tema.

Suplicy também. Confor-
me antecipado por esta coluna na 
semana passada, o vereador paulis-
tano Eduardo Suplicy (PT) aceitou o 

pedido do presidenciável Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e anunciou na 
quinta-feira (21) que vai ser candida-
to a deputado estadual nas eleições 
de outubro. “Decidi sair candidato 
a deputado estadual pelo PT para 
ajudar a formar uma bancada de 
parlamentares progressistas que irão 
ajudar Fernando Haddad a governar 
São Paulo”, afirmou o petista.

Janaína coagida. A deputada 
estadual Janaína Paschoal (PRTB) su-
geriu que está sendo coagiada a abrir 
mão de ser pré-candidata ao Senado 
Federal por São Paulo. “Peço que 
parem de me pressionar a desistir 
de concorrer ao Senado”, escreveu a 
parlamentar, na última quinta-feira. 
“Se eu receber mais um telefonema, 
mais uma mensagem ou aparecer 
mais algum emissário, vou enten-
der como ameaça. Então, por favor, 
parem!”, completou a parlamentar 
conservadora, sem deixar claro de 
onde estariam vindo as tentativas de 
constragimento contra sua pré-can-
didatura.

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO AFONSO BRAGA/CÂMARA DE SP

Escravidão. O podcast “A 
Mulher da Casa Abandonada” in-
fluenciou até a política paulistana, 
e a vereadora Luana Alves (PSOL) 
protocolou nesta semana um  PL 
que pretende determinar a obriga-
toriedade da instalação de placas 
ou cartazes pela cidade para infor-
mar como denunciar trabalho em 
condições análogas à escravidão. O 
podcast do jornal “Folha de S. Paulo” 
expôs a história da brasileira Marga-
rida Bonetti, foragida nos EUA por 
manter a empregada doméstica da 
família na capital paulista em condi-
ções análogas à escravidão.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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AMANHÃ: SEGUNDA:

Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

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

TERÇA:

14° 31°
16° 29°

15° 30°

14° 28°

13° 25°

16° 30°

18° 31°

16° 32°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto 
ainda sem nuvens.

15º 28° 15º 28° 14º 27°
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Lula tem 44% e Bolsonaro 33%. O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) está, neste momento, 11 pontos 
porcentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) na 
corrida presidencial, segundo pesquisa Exame/Ideia di-
vulgada na quinta (21). De acordo com o levantamento, o 
petista tem 44% das intenções de voto, ante 33% do chefe 
do Executivo. O candidato Ciro Gomes (PDT) aparece no-
vamente em terceiro lugar, com 8% da preferência. A pré-
-candidata Simone Tebet (MDB) tem 4%, e André Janones 
(Avante), 2%.

Cultura da periferia no Municipal. A Prefeitura de SP, 
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, traz o samba 
da periferia e as vozes das mulheres negras para o palco 
do Theatro Municipal. O espetáculo inédito “Samba das 
Moças”, em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Lati-
no-Americana e Caribenha, simboliza uma nova ocupa-
ção da mais emblemática casa de ópera da cidade, com 
mais diversidade de gênero e raça, agora com o protago-
nismo de artistas negras em um espaço historicamente 
branco. É a primeira vez que Grazzi Brasil, Gabby Moura e 
Bruna de Paula, cantoras negras da nova geração, sobem 
ao palco do Theatro, em show que acontece na segunda-
-feira, 25 de julho, às 20h. Os equipamentos culturais des-
centralizados também recebem programação em home-
nagem à data.

Concurso de requalificação de áreas públicas. A SP 
Urbanismo lançou nesta semana, em parceria com a rede 
global de cidades C40 Cities, um Concurso Internacional 
para selecionar projetos urbanos para quatro áreas públi-
cas subutilizadas da região central da cidade. Voltada a ar-
quitetos, urbanistas e escritórios de arquitetura e urbanis-
mo do Brasil e do exterior, a competição tem o objetivo 
de reunir propostas inovadoras para transformar espaços 
residuais do sistema viário subutilizados em áreas de es-
tar e lazer mais convidativas à circulação de pedestres e 
ao uso de meios de transporte não poluentes, O primeiro 
colocado receberá o prêmio de R$ 100 mil e a possibilida-
de de ser contratado pela prefeitura para desenvolver o 
projeto executivo do que foi proposto no estudo (valor de 
contratação fixado em R$ 300 mil). O segundo lugar será 
premiado com R$ 30 mil e o terceiro, com R$ 20 mil. As 
inscrições vão até 20 de setembro pelo site e-negociosci-
dadesp.prefeitura.sp.gov.br/

Gazeta na Rádio Trianon. De segunda à sexta-feira, das 
8h00 as 11h, pela Rádio Trianon AM 740 e Rádio Universal 
AM 810 (Santos), o repórter e colunista Bruno Hoffmann 
comenta as notícias que são destaques na Gazeta de S. 
Paulo e  no Diário do Litoral.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

O deputado estadual Heni Ozi Cukier (Podemos), que passou a assinar 
como Professor HOC, está empenhado em conquistar a preferência de 
Rodrigo Garcia (PSDB) para buscar o Senado na chapa do governador 

de São Paulo. “Quero ser o candidato da coligação, ser o candidato do Rodrigo. 
Creio que estou entre os favoritos dele”, explicou HOC, em entrevista à colu-
na. Dois nomes tucanos já anunciaram que também pretendem concorrer ao 
cargo: José Aníbal e Fernando Alfredo. O deputado estadual disse que Garcia 
prefere por enquanto ter um candidato único ao Senado em vez de optar por 
múltiplas candidaturas, e tratou de deixar clara a similaridade entre ambos: 
“Rodrigo é um cara supertécnico, talvez o político mais técnico que exista no 
Brasil. Há uma sintonia muito forte nos nossos perfis”.

POR APOIO DE GARCIA
Professor HOC está confi ante

Não poderíamos 
estar separados num 
momento como este

Fernado Haddad, pré-candidato ao 
Governo de SP pelo PT, ao exaltar que 
união com Márcio França (PSB)  é “em 

nome da democracia”.

Aníbal na Alesp. Uma pessoa 
ligada ao PSDB disse à coluna nesta 
semana que Rodrigo Garcia quer que 
José Aníbal, que hoje é suplente de 
José Serra (PSDB) no Senado, con-
corra ao cargo de deputado estadual 
por São Paulo nas eleições deste ano. 
Aníbal anunciou há duas semanas 
que era pré-candidato ao Senado, 
mas não voltou a falar publicamente 
sobre o tema.

Suplicy também. Confor-
me antecipado por esta coluna na 
semana passada, o vereador paulis-
tano Eduardo Suplicy (PT) aceitou o 

pedido do presidenciável Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e anunciou na 
quinta-feira (21) que vai ser candida-
to a deputado estadual nas eleições 
de outubro. “Decidi sair candidato 
a deputado estadual pelo PT para 
ajudar a formar uma bancada de 
parlamentares progressistas que irão 
ajudar Fernando Haddad a governar 
São Paulo”, afirmou o petista.

Janaína coagida. A deputada 
estadual Janaína Paschoal (PRTB) su-
geriu que está sendo coagiada a abrir 
mão de ser pré-candidata ao Senado 
Federal por São Paulo. “Peço que 
parem de me pressionar a desistir 
de concorrer ao Senado”, escreveu a 
parlamentar, na última quinta-feira. 
“Se eu receber mais um telefonema, 
mais uma mensagem ou aparecer 
mais algum emissário, vou enten-
der como ameaça. Então, por favor, 
parem!”, completou a parlamentar 
conservadora, sem deixar claro de 
onde estariam vindo as tentativas de 
constragimento contra sua pré-can-
didatura.

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO AFONSO BRAGA/CÂMARA DE SP

Escravidão. O podcast “A 
Mulher da Casa Abandonada” in-
fluenciou até a política paulistana, 
e a vereadora Luana Alves (PSOL) 
protocolou nesta semana um  PL 
que pretende determinar a obriga-
toriedade da instalação de placas 
ou cartazes pela cidade para infor-
mar como denunciar trabalho em 
condições análogas à escravidão. O 
podcast do jornal “Folha de S. Paulo” 
expôs a história da brasileira Marga-
rida Bonetti, foragida nos EUA por 
manter a empregada doméstica da 
família na capital paulista em condi-
ções análogas à escravidão.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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 A O mês de julho ainda não 
acabou e quem mora ou está 
passeando na cidade de São 
Paulo precisa reservar um 
tempinho para visitar algu-
mas das exposições em car-
taz na cidade. De animações 
da Disney à discussão de pre-
conceito e colonialismo por 
meio dos nomes das plantas, 
há opções para todos os gos-
tos e bolsos. Confira!

AS AVENTURAS DE ALICE
O 24º e o 23º andares do Farol 
Santander foram transforma-
dos no universo da obra de 
Lewis Caroll, As Aventuras de 
Alice no País das Maravilhas. 

Inédita no Brasil, a mos-
tra tem concepção, pesqui-
sa e curadoria de Rodrigo 
Gontijo e está dividida em 
duas partes: “vida real”, que 
apresenta a trajetória de Le-
wis Carroll e de Alice Liddell, 
que foi a inspiração para Ali-
ce, além de contar a origem 
dos demais personagens; e 
a parte fictícia, na qual o vi-
sitante ‘entra’ na Toca do 
Coelho e é levado a vários 
ambientes do livro. 

Serviço
As Aventuras de Alice
Onde: Farol Santander. Rua 
João Brícola, 24. Centro
Quando: de terça a domingo, 
das 09h às 20h, até 25 de se-
tembro de 2022. 
Quanto: a partir de R$ 15,00 
(meia-entrada)
Mais informações em: www.
farolsantander.com.br

ESPUMA DELIRANTE DE 
RAFAEL SILVEIRA
Além de As Aventuras de Ali-
ce, o Farol Santander reserva 
outra exposição imperdível 
no roteiro de julho. Trata-se 
de Espuma Delirante de Ra-
fael Silveira, que se encon-
tra no 20º andar do icônico 
prédio. 

Por meio de iluminação, 
sonorização, imagens que se 
movem, esculturas derreti-
das, paredes animadas e qua-
dros que piscam, o artista pa-
ranaense proporciona aos 
visitantes uma experiência 
de múltiplos estímulos sen-
soriais. A curadoria é de Bai-
xo Ribeiro. 

Serviço
Espuma Delirante de Rafael 
Silveira
Onde: Farol Santander. Rua 
João Brícola, 24. Centro
Quando: de terça a domin-
go, das 09h às 20h, até 07 de 
agosto de 2022. 
Quanto: a partir de R$ 15,00 
(meia-entrada)
Mais informações em: www.
farolsantander.com.br

Espuma Delirante de 
Rafael Silveira é uma 
das exposições em 
cartaz durante o mês de 
julho no Farol Santander   

IGNACIO ARONOVICH

A BELEZA SOMBRIA DOS 
MONSTROS – 13 ANOS DA 
ARTE DE TIM BURTON
Com curadoria de Jenny He e 
ocupando mais de 2,6 mil m², a 
exposição é uma homenagem 
aos 13 anos de lançamento do 
livro A Arte de Tim Burton. 

Repleta de ilustrações e 
acervo pessoal do próprio Tim 
Burton, conhecido por dirigir 
filmes clássicos, como Edward 
Mãos de Tesoura e A Fantástica 
Fábrica de Chocolate, a exposi-
ção busca fazer uma releitura 
sensorial das 434 páginas que 
compõem o livro, do prefácio 
ao 13º (e último) capítulo. 

Serviço
A Beleza Sombria dos Mons-
tros – 13 anos da Arte de Tim 
Burton 
Onde: Oca, no Parque Ibira-
puera. Avenida Pedro Álvares 
Cabral, s/n, portão 3. Vila Ma-
riana
Quando: de terça a domingo, 

das 09h às 21h, até 14 de agos-
to de 2022. 
Quanto: a partir de R$ 20,00 
(meia-entrada durante o dia 
em dias de semana)
Mais informações em: www.
ingressorapido.com.br

MUNDO PIXAR
Sem dúvidas, uma das exposi-
ções mais esperadas do ano, a 
Mundo Pixar é o maior evento 
da Pixar em extensão já realiza-
do no mundo. 

Nos 2,8 mil m² da exposi-
ção, por meio de gigantogra-
fias, objetos 3D e ativações 
especiais, o visitante terá ex-
periências únicas em espa-
ços temáticos inspirados em 
algumas das produções mais 
icônicas do estúdio, são elas: 
UP: Altas Aventuras, Toy 
Story, Carros, Divertidamente, 
Soul, Ratatouille, Procurando 
Nemo, Lightyear, Os Incríveis e 
Monstros S.A.

Serviço
Mundo Pixar
Onde: área externa do Sho-
pping Eldorado. Avenida Re-
bouças, 3970. Pinheiros
Quando: de terça a quinta, das 
10h00 às 20h50, de sexta a do-
mingos e feriados, das 10h00 
às 22h50. Até 23 de outubro 
de 2022.
Quanto: a partir de R$ 60,00
Mais informações em: www.
eventim.com.br/mundopixar

ADRIANA VAREJÃO: 
SUTURAS, FISSURAS, 
RUÍNAS
Com curadoria do diretor-geral 
da Pinacoteca de São Paulo, Jo-

chen Volz, a mostra ocupa sete 
salas da Pinacoteca, além do oc-
tógono, e é considerada a mais 
abrangente já realizada sobre o 
trabalho da artista carioca. 

A exposição inclui desde as 
primeiras produções da artista, 
na década de 1980, até traba-
lhos mais atuais. Um dos des-
taques é a série de ficções histó-
rias, criada entre 1992 e 1997, na 
qual Adriana empresa novos 
significados visuais a mapas, 
paisagens e interiores do pas-
sado colonial. 

Serviço
Adriana Varejão: Suturas, Fis-
suras, Ruínas
Onde: Edifício Pinacoteca Luz. 
Praça da Luz 2.
Quando: de quarta a segunda, 
das 10h00 às 18h00, até 01 de 
agosto de 2022.
Quanto: a partir de R$ 10,00 
(meia-entrada).  Aos sábados, 
o acesso é gratuito.
Mais informações em: www.
pinacoteca.org.br

CASTELO RÁ-TIM-BUM
Sucesso por onde passa, a ex-
posição Castelo Rá-Tim-Bum 
está de volta a São Paulo. 

Homenagem ao programa 
de mesmo nome, que passava 
na década de 1990 na TV Cul-
tura, a mostra conta com 30 
cenários realistas de episódios 
do programa de TV e figuri-
nos verdadeiros usados pelo 
personagem. 

Serviço
Castelo Rá-Tim-Bum
Onde: espaço de eventos do 
Santana Parque Shopping. Rua 
Conselheiro Moreira de Bar-
ros,2780. Santana
Quando: de terça a sexta, das 
13h às 21h30, aos sábados, das 

Capital está 
repleta de 
exposições. 
Uma das mais 
esperadas é a 
Mundo Pixar, 
considerada o 
maior evento da 
Pixar en extensão 
no mundo

Para quem está no litoral paulista, o período pode ser uma boa 
oportunidade para visitar os museus da região. 
Na cidade de Santos, por exemplo, é possível visitar três 
museus: o Museu do Café, que fala da história do café no Brasil 

e no mundo; o Museu Pelé, 
que trata dos feitos do cha-
mado rei do futebol e traz 
exposições sobre outros as-
suntos; e o Museu da Pesca.  
Já em Itanhaém, o Jardim 
das Lendas Brasileiras é uma 
boa opção para quem gosta 
do folclore brasileiro.  
Museu do Café: Rua XV 
de Novembro, 95. Centro 
Histórico.
Museu Pelé: Largo 
Marquês de Monte Alegre, 1. 
Valongo.
Museu da Pesca: Avenida 
Bartolomeu de Gusmão, 192. 
Ponta da Praia.

Jardim das Lendas Brasileiras: Rua da Enseada, 50. Praia 
do Sonho – Itanhaém.

Museus são opções 
de passeio na Baixada

NA PRAIA

Mundo Pixar é o maior evento da Pixar em 
extensão já realizado no mundo 

Botannica Tirannica é primeira mostra feita 
especialmente para o Museu Judaico 

DIVULGAÇÃO/THE WALT DISNEY COMPANY GISELLE BEIGUELMAN/MUSEU JUDAICO DE SÃO PAULO

As Aventuras de Alice fi ca em 
cartaz até 25 de setembro no 
Farol Santander

A Beleza Sombria dos Monstros pode ser 
confi rida na OCA, no Ibirapuera    

DIVULGAÇÃO

  Divulgação/Vini Goulart

Exposição de Adriana Varejão é a mais 
abrangente sobre o trabalho da artista

Sucesso por onde passa, a exposição Castelo 
Rá-Tim-Bum está de volta a São Paulo

LEVI FANAN/PINACOTECA DIVULGAÇÃ/ KARIM KAHN 

Escalando o Mundo leva as crianças em uma 
viagem por sete picos

Obras de Portinari são 
reproduzidas por recursos 
tecnológicos e interativos 

DIVULGAÇÃO/MUSEU DA IMAGINAÇÃO

 BIA STEIN/MIS EXPERIENCE

ROTEIRO CULTURAL. São Paulo reserva 
exposições para todos os gostos e bolsos

Férias de julho: 
veja 9 exposições 
em São Paulo 11h às 21h30, e aos domingos e 

feriados, das 12h às 19h30. Até 
19 de setembro de 2022.
Quanto: a partir de R$ 12,50 
Mais informações em: www.
ingressorapido.com.br/castelo-
-ra-tim-bum-santana-parque

BOTANNICA TIRANNICA
A mostra inédita da artista e 
pesquisadora Giselle Beiguel-
man é a primeira concebida es-
pecialmente para o Museu Ju-
daico de São Paulo, inaugurado 
em dezembro de 2021. 

Na exposição, por meio de 
imagens e vídeos produzidos 
com inteligência artificial, a ar-
tista busca discutir o preconcei-
to e o colonialismo embutidos 
em nomes populares e cientí-
ficos dados a plantas, como Ju-
deu errante, Orelha-de-judeu, 
Maria-sem-vergonha, Bunda-
-de-mulata, entre outros. 

Serviço
Botannica Tirannica
Onde: Museu Judaico de São 
Paulo. Rua Martinho Prado, 128. 
Quando: de terça a domingo, 
das 10h às 18h, até 18 de setem-
bro de 2022.
Quanto: R$ 20,00
Mais informações em: www.
museujudaicosp.org.br

PORTINARI PARA TODOS
Marcello Dantas é o curador da 
mostra considerada a maior 
sobre o trabalho e a vida do 
artista. 

Na exposição, os visitantes 
podem conferir centenas de 
obras de Portinari, reproduzi-
das por meio de recursos tec-
nológicos e interativos, além de 
maquetes de edifícios famosos 
mundo afora e que abrigam 
obras do artista, um quebra-ca-
beças de personagens saídos 
das telas do pintor e ainda uma 
seção dedicada à Maria Porti-
nari, esposa do artista. 

Serviço
Portinari para Todos
Onde: MIS Experience. Rua Cen-
no Sbrighi, 250. Água Branca
Quando: terça a sexta e do-
mingo, das 10h30 às 15h30, aos 
sábados e feriados, das 10h30 
às 16h30. Até 31 de julho de 
2022.
Quanto: a partir de R$ 27,50 
(meia-entrada). De terça a sex-
ta, exceto feriados, o acesso é 
gratuito.
Mais informações em: www.
mis-sp.org.br

ESCALANDO O MUNDO
Por meio de atividades lú-
dicas e interativas, a exposi-
ção tem como proposta levar 
as crianças em uma viagem 
por sete picos de diferentes 
continentes. 

A mostra, desenvolvida es-
pecialmente para o Museu da 
Imaginação, é inspirada na 
história de Getúlio Felipe da 
Silva, um jovem com parali-
sia cerebral, que escalou uma 
das montanhas da cadeia Do-
lomitas, no Alpes da Itália.  
Getúlio é o embaixador da 
exposição.

Serviço
Escalando o Mundo
Onde: Museu da Imaginação. 
Rua Ricardo Cavatton, 251. Lapa 
de Baixo.
Quando: de segunda a domin-
go, das 9h30 às 13h e das 14h 
às 17h30.
Quanto: R$ 70,00
Mais informações em: www.
museudaimaginacao.com.br 
(Gladys Magalhães)

 ANDRÉ NASCIMENTO

Museu do Café, na cidade de 
Santos, é uma das opções 
culturais no litoral paulista
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 A Estão abertas, até 31 de 
agosto, as matrículas para o 
Projeto Guri em todo o estado 
de São Paulo com vagas para 
cursos gratuitos de música. 
São oferecidas aulas de ins-
trumentos musicais, canto, 
coral e iniciação musical para 
crianças e adultos. 

A iniciativa é um progra-
ma da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa de São 
Paulo e é gerido pela organi-
zação social Santa Marcelina 
Cultura. Os interessados de-
vem procurar um dos 44 po-
los do projeto. A oferta de va-
gas varia de acordo com cada 
unidade e pode ser conferida 
no site da instituição.

No Vale do Paraíba, o 
projeto tem diversos polos: 
Polo Aparecida, Polo Areias, 
Polo Caçapava, Polo Cachoei-
ra Paulista, Polo Campos do 
Jordão, Polo Distrito de Mo-
reira Cesar, Polo FUNDACC – 
Caraguatatuba, Polo Guara-
tinguetá, Polo Ilhabela, Polo 
Lagoinha, Polo Lorena, Polo 
Natividade da Serra, Polo Projeto estadual é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo

DIVULGAÇÃO

Projeto Guri abre vagas no Vale do 
Paraíba; veja como se candidatar

MÚSICA. Podem se inscrever crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses; não é preciso ter conhecimento musical anterior

Pindamonhangaba, Polo Pi-
quete, Polo Regional São José 
dos Campos, Polo São Fran-
cisco Xavier, Polo São José dos 
Campos, Polo São Luiz do Pa-
raitinga, Polo Silveiras, Polo 
Taubaté e Polo Ubatuba – Pre-
feitura.

A matrícula precisa ser fei-
ta de forma presencial em um 
dos polos e será feita por or-
dem de chegada. 

Entre os instrumentos que 

podem ser escolhidos estão 
piano, violão, violino, violon-
celo, flauta, clarinete, fago-
te, oboé, saxofone, trompa, 
trompete, trombone, tuba, 
percussão, contrabaixo elétri-
co e guitarra. O curso tem du-
ração de dois a quatro anos.

Para fazer a matrícula, o 
aluno deve estar acompanha-
do de responsável e apresen-
tar os seguintes documentos: 
certidão de nascimento ou 
RG (original e cópia); compro-
vante de matrícula escolar e/
ou declaração de frequência 
escolar; RG do responsável 
(original e cópia), uma foto 
3×4 recente e comprovante 
de endereço.

De acordo com o governo 
estadual, o programa aten-
de cerca de 13 mil crianças e 
adolescentes de 6 a 18 anos. 
Para participar, é preciso estar 
matriculado em uma escola 
regular, da rede pública ou 
particular. Apenas algumas 
unidades oferecem vagas para 
iniciação musical de adultos.  
(GSP)

Entre os 
instrumentos 
que podem 
ser escolhidos 
estão piano, 
violão, violino, 
violoncelo, 
flauta, clarinete, 
fagote, oboé, 
saxofone, trompa 
e trompete

 A A Prefeitura de Igaratá deu 
início, na última segunda-fei-
ra (18), às obras de pavimen-
tação da rua Irineu Prianti 
Chaves, no bairro do Pitanga. 
A obra visa melhorar a qua-
lidade de vida, garantindo 
trafegabilidade em qualquer 
época do ano e condições  
climáticas.

“Tivemos coragem e en-
caramos esse desafio, desde 
a elaboração do projeto até 
a conquista dos recursos. É 
uma obra atende uma an-
tiga reivindicação de toda a 
comunidade que mora, visita 
ou passa pelo local”, ressaltou 
o prefeito Elzo Arantes (PL).

O prefeito afirmou ain-

Prefeitura de Igaratá intensifica obras de pavimentação 
muitos anos ficou só nas 
promessas. Agora, estamos 
acompanhando de perto a 
execução da obra e vamos 
até o fim” defendeu Elzo.

Na última semana, a ci-
dade anunciou o início de 
uma das obras mais espera-
das pelos moradores e que 
será de grande desenvolvi-
mento para a cidade. Trata-
-se das obras de drenagem e 
pavimentação da rua Antô-
nio Prianti, no bairro Parque 
Alpina.  

Nesta etapa, serão pa-
vimentados 720 metros, 
e o investimento será de  
R$ 1.868.123,37. O valor foi 
obtido através do deputado 
federal Marcio Alvino (PL) 
que destinou uma emen-
da parlamentar no valor 
de R$ 1.500.000. Outros R$ 
368.123,37 são  de contrapar-
tidas. (GSP)Obra de pavimentação da rua Irineu Prianti Chaves, em Igaratá ; serviço foi realizado na última semana

 DIVULGAÇÃO/PMI

da que a obra representa um 
divisor de águas para o de-
senvolvimento econômico 
e turístico de Igaratá. “Por 

Obra iniciada na última semana começou 
pela rua Irineu Prianti Chaves, mas outros 
projetos também estão em andamento

Na última 
semana a 
prefeitura do 
município 
anunciou 
as obras de 
drenagem e 
pavimentação 
da rua Antônio 
Prianti, no bairro 
Parque Alpina

 A A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Igaratá, no inte-
rior de São Paulo, promoveu 
no último sábado (16), a pri-
meira edição do Festival de 
Férias de Futsal. O evento rea-
lizado no Ginásio Municipal 
de Esportes, reuniu cerca de 
70 pessoas.

O Festival de Férias de Fut-
sal é uma competição que 
visa o incentivo a prática es-
portiva em um clima festivo 
e amistoso, com muita con-
fraternização. Pais e respon-
sáveis compareceram em 
peso para prestigiar os atle-
tas e vibrar com os jogos que 
foram recheados de emoção 
e lances sensacionais. Ao fi-
nal todos foram premiados 
com medalhas.

AULAS GRATUITAS. 
O projeto, promovido no 
município através da Secre-

Igaratá promove 1º Festival de 
Férias no Ginásio Municipal

Secretaria de Esportes de Igaratá promove o 1º Festival de 
Férias;  atividade reuniu crianças e jovens da cidade e região  

DIVULGAÇÃO/PMI

taria de Esportes e Lazer ofe-
rece gratuitamente aulas de 
futsal para pessoas a partir 
dos 6 anos de idade. Os in-
teressados em participar de-
vem procurar a secretaria de 

esportes na rua Enoch Alber-
naz Carvalho Pinto, 50, cen-
tro (antigo clube), ou para 
mais informações através 
do telefone (11) 4610-0340.  
(GSP)

 A A fabricante de produtos 
alimentícios Nestlé abriu 600 
vagas temporárias de em-
prego exclusivas para pes-
soas com 60 anos ou mais 
em todo o Brasil. As vagas de 
emprego são para os cargos 
de promotor e promotora de 
vendas. 

A região do Vale do Pa-
raíba conta com seis cidades 
beneficiadas pelas vagas. São 
elas: São José dos Campos, 
Taubaté, Caçapava, Jacareí, 
Guaratinguetá e Caraguata-
tuba. O texto conta com in-
formações do portal “O Vale”.

De acordo com a empre-
sa, os contratados devem tra-
balhar no impulsionamento 
dos produtos participantes 
da promoção “Ganhei Um 
Ano de Nestlé” em supermer-
cados espalhados pelo País. 
Os novos contratados serão 
responsáveis por realizar o ca-

Oportunidade: Nestlé abre 600 
vagas de trabalho para idosos 

dastro da nota fiscal e a troca 
pelo produto bonificado da 
ação “compre e ganhe”. 

INSCRIÇÕES.  
As candidaturas serão acei-
tas até o dia 25 de julho e o 
formulário de inscrição pode 
ser encontrado pelo link bit.
ly/3cuuh97. O início do traba-
lho será em 1º de agosto, com 

duração de um mês.
Os selecionados que re-

sidirem em São Paulo pas-
sarão por um treinamento 
presencial. Já as pessoas das 
demais localidades do Brasil 
receberão uma capacitação 
por meio remoto. 

REQUISITOS.  
Os interessados devem ter co-
nhecimento para manuseio 
de tablet, celular e navegação 
na internet, além da disponi-
bilidade de horário e alguma 
experiência com vendas ou 
atendimento ao cliente. 

SALÁRIO . 
O salário oferecido para a 
vaga é de R$ 1.343,33 com uma 
ajuda de custo de R$ 30 por 
dia.

A matéria completa tam-
bém pode ser acessada no site 
da Gazeta. (GSP)

A região do Vale 
do Paraíba conta 
com seis cidades 
beneficiadas 
pelas vagas: 
São José dos 
Campos, Taubaté, 
Caçapava, Jacareí, 
Guaratinguetá e 
Caraguatatuba
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 A Estão abertas, até 31 de 
agosto, as matrículas para o 
Projeto Guri em todo o estado 
de São Paulo com vagas para 
cursos gratuitos de música. 
São oferecidas aulas de ins-
trumentos musicais, canto, 
coral e iniciação musical para 
crianças e adultos. 

A iniciativa é um progra-
ma da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa de São 
Paulo e é gerido pela organi-
zação social Santa Marcelina 
Cultura. Os interessados de-
vem procurar um dos 44 po-
los do projeto. A oferta de va-
gas varia de acordo com cada 
unidade e pode ser conferida 
no site da instituição.

No Vale do Paraíba, o 
projeto tem diversos polos: 
Polo Aparecida, Polo Areias, 
Polo Caçapava, Polo Cachoei-
ra Paulista, Polo Campos do 
Jordão, Polo Distrito de Mo-
reira Cesar, Polo FUNDACC – 
Caraguatatuba, Polo Guara-
tinguetá, Polo Ilhabela, Polo 
Lagoinha, Polo Lorena, Polo 
Natividade da Serra, Polo Projeto estadual é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo

DIVULGAÇÃO

Projeto Guri abre vagas no Vale do 
Paraíba; veja como se candidatar

MÚSICA. Podem se inscrever crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses; não é preciso ter conhecimento musical anterior

Pindamonhangaba, Polo Pi-
quete, Polo Regional São José 
dos Campos, Polo São Fran-
cisco Xavier, Polo São José dos 
Campos, Polo São Luiz do Pa-
raitinga, Polo Silveiras, Polo 
Taubaté e Polo Ubatuba – Pre-
feitura.

A matrícula precisa ser fei-
ta de forma presencial em um 
dos polos e será feita por or-
dem de chegada. 

Entre os instrumentos que 

podem ser escolhidos estão 
piano, violão, violino, violon-
celo, flauta, clarinete, fago-
te, oboé, saxofone, trompa, 
trompete, trombone, tuba, 
percussão, contrabaixo elétri-
co e guitarra. O curso tem du-
ração de dois a quatro anos.

Para fazer a matrícula, o 
aluno deve estar acompanha-
do de responsável e apresen-
tar os seguintes documentos: 
certidão de nascimento ou 
RG (original e cópia); compro-
vante de matrícula escolar e/
ou declaração de frequência 
escolar; RG do responsável 
(original e cópia), uma foto 
3×4 recente e comprovante 
de endereço.

De acordo com o governo 
estadual, o programa aten-
de cerca de 13 mil crianças e 
adolescentes de 6 a 18 anos. 
Para participar, é preciso estar 
matriculado em uma escola 
regular, da rede pública ou 
particular. Apenas algumas 
unidades oferecem vagas para 
iniciação musical de adultos.  
(GSP)

Entre os 
instrumentos 
que podem 
ser escolhidos 
estão piano, 
violão, violino, 
violoncelo, 
flauta, clarinete, 
fagote, oboé, 
saxofone, trompa 
e trompete

 A A Prefeitura de Igaratá deu 
início, na última segunda-fei-
ra (18), às obras de pavimen-
tação da rua Irineu Prianti 
Chaves, no bairro do Pitanga. 
A obra visa melhorar a qua-
lidade de vida, garantindo 
trafegabilidade em qualquer 
época do ano e condições  
climáticas.

“Tivemos coragem e en-
caramos esse desafio, desde 
a elaboração do projeto até 
a conquista dos recursos. É 
uma obra atende uma an-
tiga reivindicação de toda a 
comunidade que mora, visita 
ou passa pelo local”, ressaltou 
o prefeito Elzo Arantes (PL).

O prefeito afirmou ain-

Prefeitura de Igaratá intensifica obras de pavimentação 
muitos anos ficou só nas 
promessas. Agora, estamos 
acompanhando de perto a 
execução da obra e vamos 
até o fim” defendeu Elzo.

Na última semana, a ci-
dade anunciou o início de 
uma das obras mais espera-
das pelos moradores e que 
será de grande desenvolvi-
mento para a cidade. Trata-
-se das obras de drenagem e 
pavimentação da rua Antô-
nio Prianti, no bairro Parque 
Alpina.  

Nesta etapa, serão pa-
vimentados 720 metros, 
e o investimento será de  
R$ 1.868.123,37. O valor foi 
obtido através do deputado 
federal Marcio Alvino (PL) 
que destinou uma emen-
da parlamentar no valor 
de R$ 1.500.000. Outros R$ 
368.123,37 são  de contrapar-
tidas. (GSP)Obra de pavimentação da rua Irineu Prianti Chaves, em Igaratá ; serviço foi realizado na última semana

 DIVULGAÇÃO/PMI

da que a obra representa um 
divisor de águas para o de-
senvolvimento econômico 
e turístico de Igaratá. “Por 

Obra iniciada na última semana começou 
pela rua Irineu Prianti Chaves, mas outros 
projetos também estão em andamento

Na última 
semana a 
prefeitura do 
município 
anunciou 
as obras de 
drenagem e 
pavimentação 
da rua Antônio 
Prianti, no bairro 
Parque Alpina

 A A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Igaratá, no inte-
rior de São Paulo, promoveu 
no último sábado (16), a pri-
meira edição do Festival de 
Férias de Futsal. O evento rea-
lizado no Ginásio Municipal 
de Esportes, reuniu cerca de 
70 pessoas.

O Festival de Férias de Fut-
sal é uma competição que 
visa o incentivo a prática es-
portiva em um clima festivo 
e amistoso, com muita con-
fraternização. Pais e respon-
sáveis compareceram em 
peso para prestigiar os atle-
tas e vibrar com os jogos que 
foram recheados de emoção 
e lances sensacionais. Ao fi-
nal todos foram premiados 
com medalhas.

AULAS GRATUITAS. 
O projeto, promovido no 
município através da Secre-

Igaratá promove 1º Festival de 
Férias no Ginásio Municipal

Secretaria de Esportes de Igaratá promove o 1º Festival de 
Férias;  atividade reuniu crianças e jovens da cidade e região  

DIVULGAÇÃO/PMI

taria de Esportes e Lazer ofe-
rece gratuitamente aulas de 
futsal para pessoas a partir 
dos 6 anos de idade. Os in-
teressados em participar de-
vem procurar a secretaria de 

esportes na rua Enoch Alber-
naz Carvalho Pinto, 50, cen-
tro (antigo clube), ou para 
mais informações através 
do telefone (11) 4610-0340.  
(GSP)

 A A fabricante de produtos 
alimentícios Nestlé abriu 600 
vagas temporárias de em-
prego exclusivas para pes-
soas com 60 anos ou mais 
em todo o Brasil. As vagas de 
emprego são para os cargos 
de promotor e promotora de 
vendas. 

A região do Vale do Pa-
raíba conta com seis cidades 
beneficiadas pelas vagas. São 
elas: São José dos Campos, 
Taubaté, Caçapava, Jacareí, 
Guaratinguetá e Caraguata-
tuba. O texto conta com in-
formações do portal “O Vale”.

De acordo com a empre-
sa, os contratados devem tra-
balhar no impulsionamento 
dos produtos participantes 
da promoção “Ganhei Um 
Ano de Nestlé” em supermer-
cados espalhados pelo País. 
Os novos contratados serão 
responsáveis por realizar o ca-

Oportunidade: Nestlé abre 600 
vagas de trabalho para idosos 

dastro da nota fiscal e a troca 
pelo produto bonificado da 
ação “compre e ganhe”. 

INSCRIÇÕES.  
As candidaturas serão acei-
tas até o dia 25 de julho e o 
formulário de inscrição pode 
ser encontrado pelo link bit.
ly/3cuuh97. O início do traba-
lho será em 1º de agosto, com 

duração de um mês.
Os selecionados que re-

sidirem em São Paulo pas-
sarão por um treinamento 
presencial. Já as pessoas das 
demais localidades do Brasil 
receberão uma capacitação 
por meio remoto. 

REQUISITOS.  
Os interessados devem ter co-
nhecimento para manuseio 
de tablet, celular e navegação 
na internet, além da disponi-
bilidade de horário e alguma 
experiência com vendas ou 
atendimento ao cliente. 

SALÁRIO . 
O salário oferecido para a 
vaga é de R$ 1.343,33 com uma 
ajuda de custo de R$ 30 por 
dia.

A matéria completa tam-
bém pode ser acessada no site 
da Gazeta. (GSP)

A região do Vale 
do Paraíba conta 
com seis cidades 
beneficiadas 
pelas vagas: 
São José dos 
Campos, Taubaté, 
Caçapava, Jacareí, 
Guaratinguetá e 
Caraguatatuba

A5gazetasp.com.br
SÁBADO, 23 A SEGUNDA-FEIRA, 25 DE jUlhO DE 2022 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAÇOIABA DA SERRA, torna público que, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
043/2022 - Processo Administrativo 156/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para Futura 
e Eventual Locação de Sonorização e Iluminação, Gradil e Arquibancada, Banheiro Químico, 
Tenda, Palco e Veículo Motorizado com Sistema de Som, para os eventos do MunicÍpio, conforme 
Termo de Referência contido no Anexo I, foi ADJUDICADO em 22/07/2022 em alguns lotes, 
pelo pregoeiro ora signatária, e ADJUDICADO e HOMOLOGADO pela Autoridade Municipal o 
seu resultado no dia 22/07/2022, para às empresas TULUM ENTRETENIMENTO LTDA no lote 
04 perfazendo um valor total de R$ 352.998,74, NEXXUS EVENTOS PRODUÇÕES LTDA ME 
nos lotes 02, 03, 05 e 06 perfazendo um valor total de R$ 1.039.999,95. Araçoiaba da Serra, 22 
de julho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DO PREGÃO (ELETRÔNICO) N. 07/2022

Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios destinado ao preparo e distribuição da merenda 
escolar pelo período de 12 meses. O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de rerratifi cação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. 
07/2022, para retifi cação do Edital,  item 12.1, e Anexo I - Especifi cação do objeto. Ficam Ratifi cadas todas as demais exigências 
deste Edital. E para que surta os efeitos legais, o Prefeito Municipal torna Pública a presente decisão. Nova data para Recebi-
mento das Propostas: Até o dia 03 de agosto de 2022 as 9:00 hrs. Nova data para o Inicio da Sessão de Disputa de Lance: 
03 de agosto de 2022 as 9:30 hrs. Edital disponível no Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br e http://bll
compras.com/. Local: Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. Maiores informações: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça Pa-
dre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1888, Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP. 

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 22 de julho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO ELETRÔNICO 72/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de colete balístico para guarda civil 
municipal. Data de abertura: 15 de agosto de 2022 as 09h00m. Plataforma - comprasbr.

PREGÃO ELETRÔNICO 73/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras infantis para refeição. Data de 
abertura: 17 de agosto de 2022 as 09h00m. Plataforma - comprasbr.

PREGÃO ELETRÔNICO 74/2022
Objeto: Aquisição de veículo 0 km para Assistência Social. Data de abertura: 09 de 
agosto de 2022 as 14h00m. Plataforma - comprasbr.

PREGÃO PRESENCIAL 10/2022
Objeto: Registro de preços para fornecimento de material elétrico. Os envelopes con-
tendo proposta e documentos serão recebidos no dia 10 de agosto de 2022, até às 
08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. 

TOMADA DE PREÇO 10/2022
Objeto: Contratação de empresa de serviço de engenharia com fornecimento de material 
e mão de obra para execução de reforma e ampliação da creche Raul Alves Carneiro no 
município de Cajuru/SP. Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos 
no dia 12 de agosto de 2022, até às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. 
O edital completo e as demais informações relativas às licitações e outras orientações 
até mesmo às recomendações durantes as sessões para o enfrentamento da Covid-19, 
encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, no 
Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo 
e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br;

Cajuru, 22 de julho de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 234/2022-Eletrônico-Processo Administrativo: 
PMC.2022.00011200-11 -Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
-Objeto: Registro de Preços de produtos químicos para piscina -Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 12: das 08h do dia 05/08/22 às 12h do dia 05/08/22 
-Abertura das Propostas dos itens 01 a 12: a partir das 12h do dia 05/08/22 -Início 
da Disputa de Preços: a partir das 13h do dia 05/08/22 -Disponibilidade do Edital: 
a partir de 25/07/22, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João Fernandes pelo telefone (19) 
2116-0656.

Campinas, 22 de julho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, conforme quantidades e 
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Encerramento: 08 de agosto de 2022 
às 09:30 hs, na sala de Reuniões do Ciensp, situado a Rua Floriano Peixoto, 1291, Centro, Andra-
dina/SP. Retirada do Edital: O edital com os respectivos anexos poderá ser adquirido no horário de 
expediente do CIENSP, através do email licitacao@ciensp.sp.gov.br ou no site www.ciensp.sp.gov.
br. Informações: pelo telefone 018 3702 3150/3158 – Horário de atendimento 08:00 hs às 17:00 hs. 
Andradina/SP, 22 julho de 2022. OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022 - PROCESSO Nº 49/2022

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL- Nº 28/2022, do tipo menor preço global por lote, visando o 

Registro de preços visando a eventual e futura aquisição de materiais de construção, 
hidráulicos, elétricos e similares de primeira qualidade para atender a demanda de 
manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos ocupados pela municipalidade, 
por fornecimento parcelado e a pedido, respeitando às necessidades e o interesse 
público, em atendimento a demanda existente, conforme descrito no termo de 
referência, com encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 15/08/2022. 
Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no 
horário comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, 
Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para 
gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, 
devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, 
endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.gov.br com o 
respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, visando a 
eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 22/07/2022. 
Pregoeiro (Portaria 7735/2022). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2022 - PROCESSO Nº 50/2022

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL- Nº 29/2022, do tipo menor preço global por lote, visando 

a contratação de pessoa jurídica devidamente constituída na forma da Lei e que 
possua CNAE – Código e Descrição das Atividades Econômicas compatível com o 
seguinte objeto: prestação de serviços de exames laboratoriais eletivos e de urgência/
emergência para os usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, visando atender 
as necessidades da contratante, conforme descrito no termo de referência, com 
encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 17/08/2022. Valor do Edital: 
Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial 
na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-
SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação 
do respectivo edital, através do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a 
empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço 
completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.gov.br com o respectivo 
preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, visando a eventual 
e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 22/07/2022. 
Pregoeiro (Portaria 7735/2022). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 

PRAZO E REAJUSTE DO VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 

013/2021. Locatária: Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, Locador: Vitor 

Krebs Mandu, Objeto: Locação de um imóvel para instalação da UBS Flóri-

da, Vigência: 01/07/20222 a 30/06/2023. Valor global R$56.312,28. Embu 

Guaçu 22 de julho de 2022, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2022 – 3ª VERSÃO

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA da 3ª Versão 
do edital de licitação Pregão Presencial n° 27/2022, oriundo do Processo 
Administrativo n° 1710/2022. A 3ª Versão do Edital se mostrou necessária, 
em razão de um pedido de esclarecimento de potencial licitante, o qual 
suas alegações guardavam pertinência e necessitou ajustar o edital com 
a presente republicação. Sendo assim, a nova data da sessão pública 
de abertura ocorrerá no próximo dia 04/08/2022, às 09h00, na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, e tem por objeto 
a contratação de empresa especializada, através do Sistema de Registro 
de Preços (SRP), visando futuras e eventuais prestações de serviços de 
manutenções diversas de natureza preventiva, corretiva, reparadora, 
adaptação e alteração em próprios municipais, como retirada de caçambas 
e entulhos, demolições, colocação de divisórias, argamassa, pintura, 
telhas, retirada de ferragens, recolocação de vigas, limpeza de telhados, 
colocação de portas, batentes e esquadrias, eletrodutos de pvc e aço, troca 
de fiações, cabos e interruptores, luminárias e lâmpadas, torneiras, calhas e 
válvulas, pisos, destinados a atender às necessidades das diversas escolas 
municipais de Nova Odessa, nos termos das especificações do edital e 
anexos. A 3ª Versão do edital estará disponível para download no seguinte 
link de acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 22 de julho de 2022.
José Jorge Teixeira

Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 15/2022.
MODALIDADE: Pregão Presencial - nº 15/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2043/2022.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 05/08/2022, às 09h00min.
OBJETO: Aquisição de Curso de Mecânica Automotiva Completa e Mecânica de Motocicleta 
Completa.
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia 
Municipal, sito na Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, Limeira-SP, de segunda a sexta-
-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá 
mediante o recolhimento dos respectivos valores, de acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro 
de 2018. Poderá também ser retirado no site www.ceprosom.sp.gov.br ou solicitado através do 
e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245. 

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

Avisos de Licitações 
Pregão Eletrônico N°. 41/22 P.A. N°. 7497/22 
Obj.: Contratação de Empresa Especializada no 
fornecimento de Locação de Bomba de Infusão 
Volumétrica Linear - Disputa dia 08/08/22 às 15:00 
horas.
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/
retirada com mídia de CD gravável. Informações: 
(11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 22 de julho de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
073/2022, objetivando a aquisição de móveis, no dia 04 de agosto de 2022, às 14:30 
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, 22 de julho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 13/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - 
preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço por item. Objeto: Aquisições de 
06 (seis) Veículos 0 Km; sendo 05 (cinco) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, confor-
me as Emendas Parlamentares Estaduais n° 2022.101.41494 / 2022.036.43619 / 2022.068.43659 / 
2022.177.43226) e 01 Veículo para atender o Gabinete do Prefeito com recurso próprio da Prefeitura 
Municipal de Tejupá. Vencimento: 05 de Agosto de 2022 às 08:30 (oito horas e trinta minutos). Edital 
completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site 
www.tejupa.sp.gov.br Tejupá/SP, 22 de Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 13/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
- preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisições de 
produtos de Padaria e Confeitaria, sendo estes: Baguetes (sanduiche de metro com recheio de lombo, 
presunto e queijo, frango desfiado), Bolo Recheado, Carolina, Hamburguinho, Salgado Assado, Salga-
do Frito, Sorvete de Palito e Torta de Sorvete, pelo período de 12 meses. Vencimento: 08 de Agosto de 
2022 às 09:00 (nove) horas. Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 
585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.org.br . Tejupá/SP, 22 de Julho de 
2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER, ao(s) 
mutuário(s) cujo(s) nome(s), nº(s) de Contrato e Endereço(s) encontra(m)-se 
abaixo descrito(s), atualmente em lugar ignorado, que por força de cláusula 
resolutória existente no TERMO DE ADESÃO E OCUPAÇÃO PROVISÓRIA COM 
OPÇÃO DE COMPRA firmado com esta CDHU, deverá(ão) REGULARIZAR a 
ocupação do(s) referido(s) imóvel(is), bem como as prestações pendentes de 
pagamento, no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar da data desta 
publicação, sob pena de RESCISÃO ADMINISTRATIVA de seu vínculo contratual 
com a CDHU, por força da mencionada cláusula contratual.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO(S) MUTUÁRIO(S) ABAIXO LISTADO(S)

NOME EMPREENDIMENTO CONTA ENDEREÇO COMPL. CEP CIDADE 
JOSÉ 

ANTÔNIO 
DE PAULA 

VILA BRASILÂNDIA  
B8 9610106 RUA DOURADA, 

S/N 
B: 03  E: B  

AP: 53B 
02820-

090 
SÃO 

PAULO 

LEIA 
FÁTIMA 

RIBEIRO DE 
PAULA 

VILA BRASILÂNDIA  
B8 9610106 RUA DOURADA, 

S/N 
B: 03  E: B  

AP: 53B 
02820-

090 
SÃO 

PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°. 23/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para exe-
cução de reforma do prédio da Secretaria Municipal de Administração - Piso superior e fundos, localizado na Rua 9 de 
Julho, nº 1054, para atender às necessidades da Secretaria de Administração do Município de Olímpia/SP. Entrega 
dos Envelopes: 10/08/2022 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 10/08/2022 às 10h. Tel.: (17) 3279-3274. Site www.
olimpia.sp.gov.br. Olímpia, 22 de julho de 2022. Graziela de Souza Mendes - Diretora da Divisão de Suprimentos

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2022, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 5.021/2022, TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL”. Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Pre-
ços para a futura e eventual Contratação de empresa especializada para 
realização de Exames de Mamografia, em Unidade Móvel, para aten-
der os pacientes do município de Embu Guaçu, obedecidas às especifi-
cações técnicas conforme Anexo - I do Edital. Abertura dos envelopes: 
08/08/2022 às 09:00hs Informações: A cópia completa do Edital poderá 
ser adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.
br/licitacoes. Embu-Guaçu, 22 de julho de 2022. José Antônio Pereira – 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 437/2022, proces-
so 13.677/2022 objetivando o Registro de Preços 
para aquisição de gênero alimentício (mini pão e 
pão tipo hot dog) em atendimento as unidades 
escolares e demais órgãos públicos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
05/08/2022. às 14h00min e abertura a partir das 
14h02min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Concorrência Pública nº 21/22, Tipo Menor Preço Global - Edital nº 116/22. Objeto: Contratação 
de empresa para execução de obras de reforma do Centro de Convivência do Idoso, por execução 
indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tudo em conformidade com os projetos, 
memorial, planilha e demais condições apresentadas no edital desta licitação e em seus anexos. 
Disponível na íntegra, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca, Itatiba/SP e 
endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br. A entrega dos envelopes se encerrará no dia 25/08/22, 
às 10h. Fone (11) 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Concorrência Pública nº 22/22, Tipo Menor Preço Global - Edital nº 117/22. Objeto: Contratação 
de empresa para execução de serviços de reforma e ampliação do Casarão Selega, por execução 
indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tudo em conformidade com os projetos, 
memorial, planilha e demais condições apresentadas no edital desta licitação e em seus anexos. 
Disponível na íntegra, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca, Itatiba/SP e 
endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br. A entrega dos envelopes se encerrará no dia 25/08/22, 
às 14h. Fone (11) 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Concorrência Pública nº 23/22, Tipo Menor Preço Global - Edital nº 118/22. Objeto: Contratação 
de empresa para execução de serviços de ampliação da EMEB Profª Maria Salles de Souza, por 
execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tudo em conformidade com os 
projetos, memorial, planilha e demais condições apresentadas no edital desta licitação e em seus 
anexos.Disponível na íntegra, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca, Itatiba/SP 
e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br. A entrega dos envelopes se encerrará no dia 26/08/22, 
às 9h. Fone (11) 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Concorrência Pública nº 24/22, Tipo Menor Preço Global - Edital nº 119/22. Objeto: Contratação de 
empresa para execução de serviços de reforma e ampliação da Biblioteca da EMEB Rosa Scavone, 
por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tudo em conformidade com os 
projetos, memorial, planilha e demais condições apresentadas no edital desta licitação e em seus 
anexos. Disponível na íntegra, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca, Itatiba/
SP e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br. A entrega dos envelopes se encerrará no dia 26/08/22, 
às 11h. Fone (11) 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Concorrência Pública nº 25/22, Tipo Menor Preço Global - Edital nº 120/22. Objeto: Constitui objeto da 
presente licitação a contratação de empresa para execução de serviços de reforma e ampliação da EMEB 
Maria Aparecida Tomazini, por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tudo em 
conformidade com os projetos, memorial, planilha e demais condições apresentadas no edital desta licitação 
e em seus anexos. Disponível na íntegra, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca, Itatiba/
SP e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br. A entrega dos envelopes se encerrará no dia 26/08/22, às 
14h. Fone (11) 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Concorrência Pública nº 26/22, Tipo Menor Preço Global - Edital nº 121/22. Objeto: Contratação de 
empresa para execução de serviços de reforma e ampliação da EMEB Sônia Rita Penteado Aguiar Santos, 
por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tudo em conformidade com os projetos, 
memorial, planilha e demais condições apresentadas no edital desta licitação e em seus anexos. A executora 
deverá fornecer todos os equipamentos, veículos, ferramentas, material e mão de obra necessários à 
execução da obra.Disponível na íntegra, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca, Itatiba/
SP e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br. A entrega dos envelopes se encerrará no dia 26/08/22, às 
15h. Fone (11) 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 85/22, Edital Nº 112/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de leite, pó de café, áçucar e afins. O cadastro das Proposta e entrega dos 
Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 05/08/22, às 08h50min, na 
página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O 
edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca, das 
9h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.
(11) 3183-0655– Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 86/22, Edital Nº 113/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de móveis, eletroeletrõnico e eletrodomésticos, para entrega imediata. O 
cadastro das Propostas e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até 
o dia 08/08/22, às 08h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias 
(www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano 
Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.
bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.(11) 3183-0655.– Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 88/22, Edital Nº 115/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O 
registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de material de 
limpeza e higiene. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação, serão 
recebidos dia 09/08/22, 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. Maria Ângela C.C. de Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 84/22, Edital Nº 111/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de carrinho de bebê, para entrega imediata. O credenciamento e os 
envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 05/08/22, das 9 horas 
às 09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jardim 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 87/22, Edital Nº 114/22, Tipo Menor Preço por item. Objeto: O 
registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual Contratação de empresa para 
realização de exames toxicológico para motorista profissional. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 08/08/22, das 9h às 
9h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jardim 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 O. Schiavinatto – Pregoeira.

Pregão Presencial 22/2022 - Proc. Adm. 309/2022
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 22/2022 – cujo 

objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições 
futuras de Pneus, Câmaras e Protetores para uso da frota da Prefeitura Municipal de Alambari/SP. 
O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.
alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia 05.08.2022 às 09:30 hrs. 

Alambari, 22 de julho de 2022.
João Paulo Dantas Pinto

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

Pregão Presencial 25/2022 - Proc. Adm. 326/2022
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 25/2022 – cujo 

objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições 
futuras de Material de Higiene, Limpeza e Descartáveis, em atendimento às necessidades do 
Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Alambari/SP. O Edital poderá ser adquirido 
no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da 
abertura dos envelopes dia 04.08.2022 às 09:30 hrs. 

Alambari, 22 de julho de 2022. 
João Paulo Dantas Pinto

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

Processo Seletivo Simplificado nº 1/2022
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI, em cumprimento às disposições constantes no Edital 
de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo Simplificado nº 1/2022, RESOLVE:

I – DIVULGAR a lista de inscrições deferidas e indeferidas, conforme anexo I – INSCRIÇÕES DE-
FERIDAS E INDEFERIDAS.
II – DIVULGAR a Classificação Provisória dos candidatos aprovados e a relação dos candidatos 
não classificados, conforme o ANEXO II – CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA e CANDIDATOS NÃO 
CLASSIFICADOS.
III – ESTABELECER o dia 26 de julho de 2022 como prazo para interposição de recursos contra a 
classificação provisória, nos termos do item 7.1 do Edital de Abertura de Inscrições.

ALAMBARI, 22 de julho de 2022.
João Paulo Dantas Pinto Prefeito do Município de ALAMBARI

ANEXO I

INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS

NUMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO
001 Janaina Borba Garbo Santos
002 Taís Lima Santos

NÃO houve o INDEFERIMENTO de nenhuma inscrição.

ANEXO II

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

FONOAUDIÓLOGO (A)
Nº DA INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
001 Janaina Borba Garbo Santos 26
002 Taís Lima Santos 19

CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS
TODOS OS CANDIDATOS FORAM CLASSIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWISK torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022, tipo MAIOR PREÇO. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA CESSÃO ONEROSA DO PROCESSAMENTO E CRÉDITO 
DA TOTALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS / SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, 
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI, fi cam convidados os interessados em 
participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 18/08/2022 às 09h00, na Secretaria 
de Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site 
www.brodowski.sp.gov.br. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. 
Brodowski, SP, 22de julho de 2022. JOSÉ LUIZ PEREZ - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 45/2022.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022.
PROCESSO Nº 10562/2022.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
45/2022 - PROCESSO Nº 10562/2022 - OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de limpeza, manutenção, con-
servação das unidades escolares municipais e espaços da Secretária 
de Educação, com disponibilização de mão-de-obra e fornecimento de 
equipamentos necessários. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE 
ABERTURA: 04 de agosto de 2022, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal 
da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, 
sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL: 
24/2022. 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 8hs às 17 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a 
entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores 
informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 22 de julho de 2022.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de preparo e 
distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico sanitárias 
adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Pública Municipal em 
quatros Unidades Escolares do Município.
Entrega dos Envelopes 01 e 02 e credenciamento: 05/08/2022 às 14h00
Abertura do Envelope nº 01: 05/08/2022 às 14h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br

Santa Bárbara d’Oeste, 22 de julho de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 127/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de soluções injetáveis.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/08/2022 ÀS 13h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. 
Endereço Eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 22 de julho de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 128/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de prédios, 
mobiliários e equipamentos escolares, com disponibilização de mão de obra, 
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, em seis Unidades Escolares 
do Município.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 04/08/2022 ÀS 09h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. 
Endereço Eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 22 de julho de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 436/2022, proces-
so 13676/2022 objetivando o Registro de Preços 
para aquisição de  kit pedagógico individual (EJA 
e ensino fundamental) em atendimento as unida-
des escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
08/08/2022. às 08h30min e abertura a partir das 
08h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 033/2022
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de reforma/
readequação da ubs jaguaré (av. danillo galeazzi, 
1881), conforme planilhas orçamentárias, cro-
nograma � sico � nanceiro, e memorial descritivo 
anexo ao edital – Sec. Mun. Saúde. Valor estimado: 
R$ 148.247,43 - Prazo de execução: 60 dias - Data 
Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 10/AGOSTO/2022 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura 
dos envelopes: 11/AGOSTO/2022 às 08:30 horas - 
Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar 
do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. 
Outras informações:  http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

  COMUNICADOS

Pregão Eletrônico nº 247/2022
Aquisição e instalação de central de ar condicionado.

Comunicamos que, conforme manifestação técnica e parecer juridico 
424/2022 da Procuradoria Geral, após decisão do Ordenador da Secretaria 
Municipal de Obras, foi julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE a impug-
nação ao edital interposta pela empresa RCA ENGENHARIA DE REFRIGE-
RAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA.

Diante do exposto, houve alteração no Termo de Referência. A NOVA VER-
SÃO do edital já está disponível para download no site http://www.licitapira.
piracicaba.sp.gov.br.

Sendo assim, informamos que fica marcada a data de abertura e disputa do 
presente Pregão para o dia 10/08/2022 às 8h e 9h, respectivamente.

Piracicaba, 22 de julho de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações  

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022 RETIFICADO
Acha-se aberto, na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas:

- Pregão Eletrônico nº 56/2022 RETIFICADO – Objeto: Contratação de prestação de serviços de pintura em 
prédios da Secretaria Municipal de Educação, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, 
acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. Cadastramento das propostas: a partir do dia 
27/07/2022, às 08h00, no site www.bll.org.br. Abertura das propostas: dia 05/08/2022, às 08h30 (horário de 
Brasília no site www.bll.org.br. O edital na íntegra, poderá ser retirado no setor de Administração de Materiais, 
sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro - Brotas – SP, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 11:30 e 
das 13:00 às 17:00 horas ou através dos sites www.brotas.sp.gov.br e www.bll.org.br a partir de 26/07/2022.

Brotas, 22 de julho de 2022 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS

ABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022 – PROCESSO Nº 6934/2022 
– SRP - Aquisição galão de água mineral de 20 lts, Garrafa de água 

mineral 500 ml, Copo de água mineral de 200 ml e Galão de 20 lts para 
reposição, para a diversas Secretarias Municipais, conforme especificações 
contidas no Edital. Abertura dia 04/08/2022, as 09h. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 – PROCESSO Nº 7695/2022 – SRP 
- Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para todas as Secretarias 
Municipais, conforme especificações contidas no Edital. Abertura dia 
04/08/2022, as 14h. 
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, 22 de julho de 2022
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
RESUMO DE EDITAL 

Pregão Presencial nº. 04/2022.
Data limite para entrega dos envelopes: 04 de agosto de 2022, até às 13h00.
Início da Sessão Pública do Pregão: 04/08/2022, às 13h30. 
A SAECIL torna público que se encontra aberto em sua Divisão Técnica Administrativa o Pregão Presencial nº. 
04/2022, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Etanol Hidratado Comum, Óleo Diesel Comum B S-500 
e Óleo Diesel S-10), conforme o Anexo I - Termo de Referência do Edital; procedimento conforme a Lei Federal 
nº. 10.520/2002; Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações; Decreto Municipal nº. 5.312/06; aplicando-se, 
subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e alterações. O Edital completo está à disposição 
dos interessados no site: www.saecil.com.br - Link LICITAÇÕES; maiores informações à Rua Padre Julião, 
nº. 971 - Centro - Leme/SP, ou pelo telefone (19) 3573-6200.

Leme, 21 de julho de 2022.
MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS

DIRETOR-PRESIDENTE

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Avisos de licitação

ELETRÔNICO:
O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Eletrônico nº 
016/2022, para REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REA-

LIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM. As propostas deverão ser enviadas até 
às 08h50min com início da sessão às 09h00min do dia 05/08/2022 O Edital poderá ser retirado nos 
links: www.comprasbr.com.br e www.itu.sp.gov.br no link licitações e/ou na Central de Compras – 2º 
andar, localizada no Centro Administrativo Municipal à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, 
Itu/SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h00min as 12h00min, e das 14h00min às 17h00min, 
devendo os interessados comparecer munidos de PEN-DRIVE ou mídia eletrônica para que seja 
copiado o arquivo referente ao Edital de seu interesse, sem qualquer ônus. Itu, 22/07/2022.– Janaína 
Guerino de Camargo, Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 011/2022 
Licitação nº 067/2022
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de prolongamento da 
Avenida José Mancini e transposição da ferrovia e Ribeirão Quilombo até Avenida da 
Amizade - Município de Sumaré – S.P
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 14.602.034,38
Prazo de Execução: 12 (DOZE) meses
Data de entrega dos envelopes: 24 de agosto de 2022 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 24 de agosto de 2022 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - 
Portal da Transparência).

Sumaré, 22 de julho de 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA - SMA 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 18331/22 - Pregão Eletrônico nº 153/22. Interessado: Secretaria de Segurança. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA O PATIO DE 
VEÍCULOS SITO A AVENIDA WILSON BEGO, Nº 411, DISTRITO INDUSTRIAL, FRANCA-SP 
(4 POSTOS - SENDO DOIS POSTOS DE 12 HORAS DIURNO - 2ª FEIRA A DOMINGO E 
DOIS POSTOS DE 12 HORAS NOTURNO - 2ª FEIRA A DOMINGO, AMBOS COM RONDA 
MOTORIZADA). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 04 de agosto de 
2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 04 de agosto de 2022 - Início 
da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 04/08/2022.
Processo nº 24349/22 - Pregão Eletrônico nº 154/22. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 04 de 
agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 04 de agosto de 
2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 04/08/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 26/07/2022, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Franca, 22 de julho de 2022.
Waléria Souza de Mascarenhas
Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 253/2022

Processo Administrativo nº 075842/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material hidráulico e acessórios de ferro, 
destinados à Secretaria Municipal de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 725.241,54 (setecentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e um 
reais e cinquenta e quatro centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 05 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 22 de julho 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 nº 264/2022

Processo Administrativo nº 078283/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância
desarmada, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.657.148,88 (um milhão seiscentos e cinquenta e sete mil cento e quarenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 05 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 22 de julho 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 nº 295/2022

Processo Administrativo nº 084076/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de refeições 
(café da manhã, almoço e jantar) destinadas ao contingente do Tiro de Guerra de Ribeirão Preto, 
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 307.265,32 (trezentos e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta 
e dois centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 05 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 22 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE REABERTURA
Pregão Eletrônico SRP nº 177/2022
Processo Administrativo nº 060026/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de material escolar, conforme edital e seus anexos. 
Ricardo Fernandes de Abreu, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que 
lhe são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e o REABRE com novas datas 
conforme
segue:
• Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br o Edital de Retificação e Reabertura.
• Nova Data:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 05 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de agosto de 2022 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital de Retificação e Reabertura: 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, 22 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Aviso de Realização de Prova de Conceito

Pregão Eletrônico nº 103/2022
Processo Administrativo nº 044425/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de sistema de atendimento 
móvel pré-hospitalar através do fornecimento de software e equipamentos, conforme edital e 
seus anexos.

Victor Henrique Malardo Roque, Pregoeiro, no uso das atribuições que lhe são inerentes, 
tornapúblico que será realizada a Avaliação da Prova de Conceito do Pregão 103/2022, na 
central de regulação do SAMU de Ribeirão Preto. Abertura da sessão pública está prevista 
para ocorrer às 9 horas do dia 01/08/2022 no endereço: av. Treze de Maio, 353 - CEP 
14090-270. Será facultado às demais licitantes o acompanhamento da apresentação da 
Prova de Conceito, na condição de ouvinte, ou seja, não lhe será permitida qualquer 
interferência nos testes.

Ribeirão Preto, 22 de julho de 2022
Victor Henrique Malardo Roque

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

TERMO DE ADITAMENTO. Tomada de Preços 014/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
130/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE 
DA POLÍCIA MILITAR E DO BANHEIRO PÚBLICO ANEXO AO PRÉDIO, LOCALIZADA NO 
BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME OS ANEXOS. 
Ao rever o edital foi constatado, a ausência da publicação do “extrato de aviso da licitação” no Jornal de 
Circulação Estadual, mediante ao ocorrido fica remarcada a sessão de abertura do pregão em epígrafe. Os 
envelopes “HABILITAÇÃO e PROPOSTA” deverão ser entregues no setor de protocolo da Prefeitura, até 
as 09:30h do dia 08/08/2022 sendo que a abertura do Envelope “Habilitação” ocorrerá no mesmo dia às 
10:00 horas. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 22 de 
julho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 21/00071/22/05, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS – PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERA-
TIVAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública 
dar-se-á no dia 08/08/2022, às 10:30 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados 
poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462022oc00189, ou através 
do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações 
na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 
às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 25/07/2022, até o momento 
anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 e/ou 
através do e-mail gli@fde.sp.gov.br. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

 EDITAL RETIFICADO DO PROCESSO Nº 051/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 – SRP N° 034/2022

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENXOVAL E HI-
GIENE PARA COMPOSIÇÃO DE KIT MATERNIDADE DESTINADOS ÀS 
GESTANTES DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FUN-
DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer 
às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento das propos-
tas de preços será até o dia 08/08/2022 e o início da sessão para disputa de 
preços será dia 08/08/2022 às 09h00m.
Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://138.122.40.102:8079/comprasedital/.  
• Site para realização do pregão: http://138.122.40.102:8079/comprasedital/.  
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500. 

Maracaí – SP, em 22 de julho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura da Estância de Atibaia, tor-
na público para conhecimento dos interessados a abertura das 
seguintes licitações:PROCESSO ELETRÔNICO Nº 30.102/2022 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2022, OBJETO: Registro de 
Preços para eventual contratação de empresa especializada 
para serviços de manutenção do sistema de drenagem em áreas 
urbanas e rurais do município de Atibaia, para uso da Secreta-
ria de Serviços, pelo período de 12 meses. RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/08/2022 AS 16 horas. ABERTU-
RA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 08/08/2022 AS 08h30.PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 33.481/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2022, OBJE-
TO: registro de preços para eventual aquisição de material far-
macológico destinado ao cumprimento de determinação judicial 
sem indicação de marca, lista 06/2022 com entregas parceladas 
por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PRO-
POSTAS INICIAIS ATÉ: 05/08/2022 AS 16 horas. ABERTURA 
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS DIA: 08/08/2022 AS 08h30.PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
32.498/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2022, OBJETO: 
Registro de preços para eventual aquisição de fralda geriátrica e 
fralda infantil destinadas às unidades de saúde desta prefeitura, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 08/08/2022 AS 08h30.PROCES-
SO ELETRÔNICO Nº 28.804/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
227/2022, OBJETO: Aquisição de motores de popa de 25 Hp e 
15 Hp para utilização da equipe da defesa civil de Atibaia/SP. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 08/08/2022 AS 08h30.PROCES-
SO ELETRÔNICO Nº 31.025/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
228/2022, OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisi-
ção de material de consumo, destinado ao uso dos consultórios 
odontológicos, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
09/08/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍ-
CIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 10/08/2022 
AS 08h30.PROCESSO ELETRÔNICO Nº 32.447/2022 - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 229/2022, OBJETO: Registro de preços 
para eventual aquisição de materiais hospitalares destinados 
ao uso nas unidades de saúde, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PRO-
POSTAS INICIAIS ATÉ: 09/08/2022 AS 16 horas. ABERTURA 
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS DIA: 10/08/2022 AS 08h30 PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
32.880/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2022, OBJETO: 
contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Cen-
tral, para operar os serviços de processamento e gerenciamento 
de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores 
ativos, inativos, pensionistas e estagiários desta Prefeitura. RE-
CEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 04/08/2022 AS 16 
horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 05/08/2022 AS 08h30.Para aquisi-
ção dos editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou, ainda, 
na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 
10 h às 16 h, após recolhimento do valor correspondente ao cus-
to das cópias que serão fornecidas. PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 33.654/2022 – CHAMADA PUBLICA Nº 004/2022, OBJETO: 
Aquisição de suco de uva individual da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para consumo dos 
alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação, 
por um período de 12 (doze) meses.  ENTREGA DOS ENVELO-
PES “habilitação e projeto de vendas” E INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA, às 9 horas do dia 25 de agosto de 2.022, na sala de 
Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
Para aquisição dos editais os interessados deverão acessar os 
sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou  ainda, na sede da Pre-
feitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 16 h, 
após recolhimento do valor correspondente ao custo das cópias 
que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento 
de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 
11 4414-2000.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPAR-
TAMENTO DE LICITAÇÕES, 22 de julho de 2.022.Everaldo 
da Silva. Departamento de LicitaçõesCOMUNICADO DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO - A Prefeitura da Estância de Atibaia, de 
acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, por meio da 
Secretaria de Administração, torna público e dá conhecimento 
aos interessados a abertura do seguinte CHAMAMENTO: CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº 008/22, PROCESSO Nº 31.000/22 
TERMO DE CREDENCIAMENTO que tenha por objeto o “Ca-
dastramento de laboratórios para a realização de análises labo-
ratoriais em alimentos e água em apoio ao Serviço de Inspeção 
Sanitária de Produtos de Origem Animal no âmbito do Servi-
ço de Inspeção Municipal – SIM Atibaia”, para o período de 12 
(doze) meses, da Secretaria de Agricultura. INSCRIÇÕES: As 
inscrições são gratuitas e ficarão abertas das 08:00 horas do 
dia 25/08/22 até as 16:00 horas do dia 24/09//2022, devendo 
ser feitas exclusivamente por meio eletrônico através do pro-
tocolo digital de documentos no endereço  https://atibaia.1doc.
com.br/atendimento - Assunto: Credenciamento. Informamos 
aos interessados que o Edital de Chamamento na íntegra está 
disponível no site da Prefeitura da Estância de Atibaia, www.
atibaia.sp.gov.br – Credenciamento. DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Secretaria de Administração, Rua Bruno Sargiani nº 100, Vila 
Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
– DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 22 dias do mês de julho 
de 2022  Edilma Gonçalves Rodrigues  –  Chefe de Divisão de 
Chamamentos e Processos de Seleção.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2022
EDITAL Nº 147/2022

Objeto: Aquisição de armação e lentes para óculos, para atender pacientes de Pro-
cesso Administrativo da Central de Acolhimento, através do Sistema de Registro de 
Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo 
de cada entrega em até 30 (trinta) dias, conforme descrição constante no anexo I deste 
edital. O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet 
www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente ao Prego-
eiro Everton Elias Martins, na sala de reunião do Departamento de Licitações, loca-
lizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/
SP, às 09:00 horas do dia 04 de agosto de 2022. Informações através dos telefones 
nºs.: (19) 3834-9208 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 22 de julho de 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022
EDITAL Nº 148/2022

Objeto: Aquisição emulsão asfáltica e massa asfáltica, para serem utilizadas em diver-
sos locais e obras, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas 
durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias, 
de acordo com a descrição constante do Anexo I, que faz parte integrante deste edital. 
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 de 04 de agosto de 2022, às 09:00 
horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº 
(19) 3834-9034 (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 22 de julho de 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022

Acha-se aberto, no MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO/SP, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 - Processo 
nº 014 / 2022, adotando como critério de julgamento MENOR PREÇO UNITÁRIO (ITEM A ITEM), visando 
o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, conforme 
Anexo I – Termo de Referência e demais anexos, sendo que está licitação será regida pela Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações e da Lei Complementar nº. 123 / 2006 e suas alterações. ENCERRAMENTO 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 05 (cinco) DE AGOSTO DE 2022 (dois mil e vinte e dois), ÀS 
09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente 
pelo site: www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura 
Municipal, localizada na Avenida da Saudade nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através 
do e-mail: licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de 
Compras e Licitações. Luiz Antônio/SP, 22 de julho de 2022. 

(a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 220/2022

Processo Administrativo nº 068320/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria de Água e Esgoto de 
Ribeirão Preto, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.168.304,47 (um milhão cento e sessenta e oito mil trezentos e quatro 
reais e quarenta e sete centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 05 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de agosto de 2022 a partir das 9 horas.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 22 de julho 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 - LEILÃO Nº 001/2022. A Prefeitura do Município de Taquarituba, através 
do Prefeito Municipal, e de acordo com a Lei nº 14.133/2021, torna público aos interessados 
que realizará a licitação na Modalidade “LEILÃO” DO TIPO “MAIOR LANCE POR ITEM”, 
objetivando a “Alienação de bens imóveis (terrenos) situados nos Loteamentos “Parque São 
Roque - Vila Santa Rita de Cássia” e “Nova Vila Mendes”, conforme Leis Complementares n° 
292/2021 e 294/2021”. A hasta pública será realizada em 22/08/2022 às 08:30 horas, no formato 
“PRESENCIAL”, na Coordenadoria Municipal da Educação, sito a Rua São Benedito, n° 366 
- Centro, em Taquarituba/SP. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a 
partir do dia 25/07/2022 no site www.taquarituba.sp.gov.br, ou solicitado via e-mail: licitacao@
taquarituba.sp.gov.br, ou telefone (14) 3762-9666, quaisquer duvidas ou informações necessárias 
devem ser solicitadas ao Departamento de Licitações pelos contatos definidos acima ou na 
sede da Prefeitura Municipal de Taquarituba, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro. 
Taquarituba(SP), 22 de julho de 2022. Éder Miano Pereira - Prefeito Municipal.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

  COMUNICADOS

Pregão Eletrônico nº 247/2022
Aquisição e instalação de central de ar condicionado.

Comunicamos que, conforme manifestação técnica e parecer juridico 
424/2022 da Procuradoria Geral, após decisão do Ordenador da Secretaria 
Municipal de Obras, foi julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE a impug-
nação ao edital interposta pela empresa RCA ENGENHARIA DE REFRIGE-
RAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA.

Diante do exposto, houve alteração no Termo de Referência. A NOVA VER-
SÃO do edital já está disponível para download no site http://www.licitapira.
piracicaba.sp.gov.br.

Sendo assim, informamos que fica marcada a data de abertura e disputa do 
presente Pregão para o dia 10/08/2022 às 8h e 9h, respectivamente.

Piracicaba, 22 de julho de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações  

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022 RETIFICADO
Acha-se aberto, na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas:

- Pregão Eletrônico nº 56/2022 RETIFICADO – Objeto: Contratação de prestação de serviços de pintura em 
prédios da Secretaria Municipal de Educação, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, 
acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. Cadastramento das propostas: a partir do dia 
27/07/2022, às 08h00, no site www.bll.org.br. Abertura das propostas: dia 05/08/2022, às 08h30 (horário de 
Brasília no site www.bll.org.br. O edital na íntegra, poderá ser retirado no setor de Administração de Materiais, 
sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro - Brotas – SP, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 11:30 e 
das 13:00 às 17:00 horas ou através dos sites www.brotas.sp.gov.br e www.bll.org.br a partir de 26/07/2022.

Brotas, 22 de julho de 2022 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS

ABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022 – PROCESSO Nº 6934/2022 
– SRP - Aquisição galão de água mineral de 20 lts, Garrafa de água 

mineral 500 ml, Copo de água mineral de 200 ml e Galão de 20 lts para 
reposição, para a diversas Secretarias Municipais, conforme especificações 
contidas no Edital. Abertura dia 04/08/2022, as 09h. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 – PROCESSO Nº 7695/2022 – SRP 
- Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para todas as Secretarias 
Municipais, conforme especificações contidas no Edital. Abertura dia 
04/08/2022, as 14h. 
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, 22 de julho de 2022
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
RESUMO DE EDITAL 

Pregão Presencial nº. 04/2022.
Data limite para entrega dos envelopes: 04 de agosto de 2022, até às 13h00.
Início da Sessão Pública do Pregão: 04/08/2022, às 13h30. 
A SAECIL torna público que se encontra aberto em sua Divisão Técnica Administrativa o Pregão Presencial nº. 
04/2022, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Etanol Hidratado Comum, Óleo Diesel Comum B S-500 
e Óleo Diesel S-10), conforme o Anexo I - Termo de Referência do Edital; procedimento conforme a Lei Federal 
nº. 10.520/2002; Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações; Decreto Municipal nº. 5.312/06; aplicando-se, 
subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e alterações. O Edital completo está à disposição 
dos interessados no site: www.saecil.com.br - Link LICITAÇÕES; maiores informações à Rua Padre Julião, 
nº. 971 - Centro - Leme/SP, ou pelo telefone (19) 3573-6200.

Leme, 21 de julho de 2022.
MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS

DIRETOR-PRESIDENTE

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Avisos de licitação

ELETRÔNICO:
O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Eletrônico nº 
016/2022, para REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REA-

LIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM. As propostas deverão ser enviadas até 
às 08h50min com início da sessão às 09h00min do dia 05/08/2022 O Edital poderá ser retirado nos 
links: www.comprasbr.com.br e www.itu.sp.gov.br no link licitações e/ou na Central de Compras – 2º 
andar, localizada no Centro Administrativo Municipal à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, 
Itu/SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h00min as 12h00min, e das 14h00min às 17h00min, 
devendo os interessados comparecer munidos de PEN-DRIVE ou mídia eletrônica para que seja 
copiado o arquivo referente ao Edital de seu interesse, sem qualquer ônus. Itu, 22/07/2022.– Janaína 
Guerino de Camargo, Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 011/2022 
Licitação nº 067/2022
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de prolongamento da 
Avenida José Mancini e transposição da ferrovia e Ribeirão Quilombo até Avenida da 
Amizade - Município de Sumaré – S.P
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 14.602.034,38
Prazo de Execução: 12 (DOZE) meses
Data de entrega dos envelopes: 24 de agosto de 2022 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 24 de agosto de 2022 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - 
Portal da Transparência).

Sumaré, 22 de julho de 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA - SMA 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 18331/22 - Pregão Eletrônico nº 153/22. Interessado: Secretaria de Segurança. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA O PATIO DE 
VEÍCULOS SITO A AVENIDA WILSON BEGO, Nº 411, DISTRITO INDUSTRIAL, FRANCA-SP 
(4 POSTOS - SENDO DOIS POSTOS DE 12 HORAS DIURNO - 2ª FEIRA A DOMINGO E 
DOIS POSTOS DE 12 HORAS NOTURNO - 2ª FEIRA A DOMINGO, AMBOS COM RONDA 
MOTORIZADA). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 04 de agosto de 
2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 04 de agosto de 2022 - Início 
da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 04/08/2022.
Processo nº 24349/22 - Pregão Eletrônico nº 154/22. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 04 de 
agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 04 de agosto de 
2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 04/08/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 26/07/2022, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Franca, 22 de julho de 2022.
Waléria Souza de Mascarenhas
Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 253/2022

Processo Administrativo nº 075842/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material hidráulico e acessórios de ferro, 
destinados à Secretaria Municipal de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 725.241,54 (setecentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e um 
reais e cinquenta e quatro centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 05 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 22 de julho 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 nº 264/2022

Processo Administrativo nº 078283/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância
desarmada, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.657.148,88 (um milhão seiscentos e cinquenta e sete mil cento e quarenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 05 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 22 de julho 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 nº 295/2022

Processo Administrativo nº 084076/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de refeições 
(café da manhã, almoço e jantar) destinadas ao contingente do Tiro de Guerra de Ribeirão Preto, 
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 307.265,32 (trezentos e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta 
e dois centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 05 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 22 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE REABERTURA
Pregão Eletrônico SRP nº 177/2022
Processo Administrativo nº 060026/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de material escolar, conforme edital e seus anexos. 
Ricardo Fernandes de Abreu, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que 
lhe são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e o REABRE com novas datas 
conforme
segue:
• Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br o Edital de Retificação e Reabertura.
• Nova Data:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 05 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de agosto de 2022 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital de Retificação e Reabertura: 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, 22 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Aviso de Realização de Prova de Conceito

Pregão Eletrônico nº 103/2022
Processo Administrativo nº 044425/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de sistema de atendimento 
móvel pré-hospitalar através do fornecimento de software e equipamentos, conforme edital e 
seus anexos.

Victor Henrique Malardo Roque, Pregoeiro, no uso das atribuições que lhe são inerentes, 
tornapúblico que será realizada a Avaliação da Prova de Conceito do Pregão 103/2022, na 
central de regulação do SAMU de Ribeirão Preto. Abertura da sessão pública está prevista 
para ocorrer às 9 horas do dia 01/08/2022 no endereço: av. Treze de Maio, 353 - CEP 
14090-270. Será facultado às demais licitantes o acompanhamento da apresentação da 
Prova de Conceito, na condição de ouvinte, ou seja, não lhe será permitida qualquer 
interferência nos testes.

Ribeirão Preto, 22 de julho de 2022
Victor Henrique Malardo Roque

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

TERMO DE ADITAMENTO. Tomada de Preços 014/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
130/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE 
DA POLÍCIA MILITAR E DO BANHEIRO PÚBLICO ANEXO AO PRÉDIO, LOCALIZADA NO 
BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME OS ANEXOS. 
Ao rever o edital foi constatado, a ausência da publicação do “extrato de aviso da licitação” no Jornal de 
Circulação Estadual, mediante ao ocorrido fica remarcada a sessão de abertura do pregão em epígrafe. Os 
envelopes “HABILITAÇÃO e PROPOSTA” deverão ser entregues no setor de protocolo da Prefeitura, até 
as 09:30h do dia 08/08/2022 sendo que a abertura do Envelope “Habilitação” ocorrerá no mesmo dia às 
10:00 horas. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 22 de 
julho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 21/00071/22/05, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS – PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERA-
TIVAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública 
dar-se-á no dia 08/08/2022, às 10:30 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados 
poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462022oc00189, ou através 
do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações 
na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 
às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 25/07/2022, até o momento 
anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 e/ou 
através do e-mail gli@fde.sp.gov.br. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

 EDITAL RETIFICADO DO PROCESSO Nº 051/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 – SRP N° 034/2022

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENXOVAL E HI-
GIENE PARA COMPOSIÇÃO DE KIT MATERNIDADE DESTINADOS ÀS 
GESTANTES DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FUN-
DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer 
às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento das propos-
tas de preços será até o dia 08/08/2022 e o início da sessão para disputa de 
preços será dia 08/08/2022 às 09h00m.
Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://138.122.40.102:8079/comprasedital/.  
• Site para realização do pregão: http://138.122.40.102:8079/comprasedital/.  
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500. 

Maracaí – SP, em 22 de julho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura da Estância de Atibaia, tor-
na público para conhecimento dos interessados a abertura das 
seguintes licitações:PROCESSO ELETRÔNICO Nº 30.102/2022 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2022, OBJETO: Registro de 
Preços para eventual contratação de empresa especializada 
para serviços de manutenção do sistema de drenagem em áreas 
urbanas e rurais do município de Atibaia, para uso da Secreta-
ria de Serviços, pelo período de 12 meses. RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/08/2022 AS 16 horas. ABERTU-
RA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 08/08/2022 AS 08h30.PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 33.481/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2022, OBJE-
TO: registro de preços para eventual aquisição de material far-
macológico destinado ao cumprimento de determinação judicial 
sem indicação de marca, lista 06/2022 com entregas parceladas 
por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PRO-
POSTAS INICIAIS ATÉ: 05/08/2022 AS 16 horas. ABERTURA 
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS DIA: 08/08/2022 AS 08h30.PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
32.498/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2022, OBJETO: 
Registro de preços para eventual aquisição de fralda geriátrica e 
fralda infantil destinadas às unidades de saúde desta prefeitura, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 08/08/2022 AS 08h30.PROCES-
SO ELETRÔNICO Nº 28.804/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
227/2022, OBJETO: Aquisição de motores de popa de 25 Hp e 
15 Hp para utilização da equipe da defesa civil de Atibaia/SP. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 08/08/2022 AS 08h30.PROCES-
SO ELETRÔNICO Nº 31.025/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
228/2022, OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisi-
ção de material de consumo, destinado ao uso dos consultórios 
odontológicos, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
09/08/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍ-
CIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 10/08/2022 
AS 08h30.PROCESSO ELETRÔNICO Nº 32.447/2022 - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 229/2022, OBJETO: Registro de preços 
para eventual aquisição de materiais hospitalares destinados 
ao uso nas unidades de saúde, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PRO-
POSTAS INICIAIS ATÉ: 09/08/2022 AS 16 horas. ABERTURA 
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS DIA: 10/08/2022 AS 08h30 PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
32.880/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2022, OBJETO: 
contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Cen-
tral, para operar os serviços de processamento e gerenciamento 
de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores 
ativos, inativos, pensionistas e estagiários desta Prefeitura. RE-
CEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 04/08/2022 AS 16 
horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 05/08/2022 AS 08h30.Para aquisi-
ção dos editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou, ainda, 
na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 
10 h às 16 h, após recolhimento do valor correspondente ao cus-
to das cópias que serão fornecidas. PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 33.654/2022 – CHAMADA PUBLICA Nº 004/2022, OBJETO: 
Aquisição de suco de uva individual da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para consumo dos 
alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação, 
por um período de 12 (doze) meses.  ENTREGA DOS ENVELO-
PES “habilitação e projeto de vendas” E INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA, às 9 horas do dia 25 de agosto de 2.022, na sala de 
Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
Para aquisição dos editais os interessados deverão acessar os 
sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou  ainda, na sede da Pre-
feitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 16 h, 
após recolhimento do valor correspondente ao custo das cópias 
que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento 
de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 
11 4414-2000.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPAR-
TAMENTO DE LICITAÇÕES, 22 de julho de 2.022.Everaldo 
da Silva. Departamento de LicitaçõesCOMUNICADO DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO - A Prefeitura da Estância de Atibaia, de 
acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, por meio da 
Secretaria de Administração, torna público e dá conhecimento 
aos interessados a abertura do seguinte CHAMAMENTO: CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº 008/22, PROCESSO Nº 31.000/22 
TERMO DE CREDENCIAMENTO que tenha por objeto o “Ca-
dastramento de laboratórios para a realização de análises labo-
ratoriais em alimentos e água em apoio ao Serviço de Inspeção 
Sanitária de Produtos de Origem Animal no âmbito do Servi-
ço de Inspeção Municipal – SIM Atibaia”, para o período de 12 
(doze) meses, da Secretaria de Agricultura. INSCRIÇÕES: As 
inscrições são gratuitas e ficarão abertas das 08:00 horas do 
dia 25/08/22 até as 16:00 horas do dia 24/09//2022, devendo 
ser feitas exclusivamente por meio eletrônico através do pro-
tocolo digital de documentos no endereço  https://atibaia.1doc.
com.br/atendimento - Assunto: Credenciamento. Informamos 
aos interessados que o Edital de Chamamento na íntegra está 
disponível no site da Prefeitura da Estância de Atibaia, www.
atibaia.sp.gov.br – Credenciamento. DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Secretaria de Administração, Rua Bruno Sargiani nº 100, Vila 
Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
– DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 22 dias do mês de julho 
de 2022  Edilma Gonçalves Rodrigues  –  Chefe de Divisão de 
Chamamentos e Processos de Seleção.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2022
EDITAL Nº 147/2022

Objeto: Aquisição de armação e lentes para óculos, para atender pacientes de Pro-
cesso Administrativo da Central de Acolhimento, através do Sistema de Registro de 
Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo 
de cada entrega em até 30 (trinta) dias, conforme descrição constante no anexo I deste 
edital. O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet 
www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente ao Prego-
eiro Everton Elias Martins, na sala de reunião do Departamento de Licitações, loca-
lizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/
SP, às 09:00 horas do dia 04 de agosto de 2022. Informações através dos telefones 
nºs.: (19) 3834-9208 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 22 de julho de 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022
EDITAL Nº 148/2022

Objeto: Aquisição emulsão asfáltica e massa asfáltica, para serem utilizadas em diver-
sos locais e obras, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas 
durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias, 
de acordo com a descrição constante do Anexo I, que faz parte integrante deste edital. 
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 de 04 de agosto de 2022, às 09:00 
horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº 
(19) 3834-9034 (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 22 de julho de 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022

Acha-se aberto, no MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO/SP, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 - Processo 
nº 014 / 2022, adotando como critério de julgamento MENOR PREÇO UNITÁRIO (ITEM A ITEM), visando 
o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, conforme 
Anexo I – Termo de Referência e demais anexos, sendo que está licitação será regida pela Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações e da Lei Complementar nº. 123 / 2006 e suas alterações. ENCERRAMENTO 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 05 (cinco) DE AGOSTO DE 2022 (dois mil e vinte e dois), ÀS 
09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente 
pelo site: www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura 
Municipal, localizada na Avenida da Saudade nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através 
do e-mail: licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de 
Compras e Licitações. Luiz Antônio/SP, 22 de julho de 2022. 

(a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 220/2022

Processo Administrativo nº 068320/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria de Água e Esgoto de 
Ribeirão Preto, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.168.304,47 (um milhão cento e sessenta e oito mil trezentos e quatro 
reais e quarenta e sete centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 05 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de agosto de 2022 a partir das 9 horas.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 22 de julho 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 - LEILÃO Nº 001/2022. A Prefeitura do Município de Taquarituba, através 
do Prefeito Municipal, e de acordo com a Lei nº 14.133/2021, torna público aos interessados 
que realizará a licitação na Modalidade “LEILÃO” DO TIPO “MAIOR LANCE POR ITEM”, 
objetivando a “Alienação de bens imóveis (terrenos) situados nos Loteamentos “Parque São 
Roque - Vila Santa Rita de Cássia” e “Nova Vila Mendes”, conforme Leis Complementares n° 
292/2021 e 294/2021”. A hasta pública será realizada em 22/08/2022 às 08:30 horas, no formato 
“PRESENCIAL”, na Coordenadoria Municipal da Educação, sito a Rua São Benedito, n° 366 
- Centro, em Taquarituba/SP. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a 
partir do dia 25/07/2022 no site www.taquarituba.sp.gov.br, ou solicitado via e-mail: licitacao@
taquarituba.sp.gov.br, ou telefone (14) 3762-9666, quaisquer duvidas ou informações necessárias 
devem ser solicitadas ao Departamento de Licitações pelos contatos definidos acima ou na 
sede da Prefeitura Municipal de Taquarituba, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro. 
Taquarituba(SP), 22 de julho de 2022. Éder Miano Pereira - Prefeito Municipal.
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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 interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Obras:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00218/22/02 - FDE-PRC-2022/00482 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dorival Alves, Rua Ceará, 1470 – Vila Xavier; EE Prof 
Geraldo Honorato Azzi Sachs, Rua Benedito Florio, 970 – Vila D’Onofre; EE Profª Leticia de Godoy Bueno de Carvalho Lopes, Av. Pedro Galeazzi, 370 – Jd das Roseiras; EE Profª Angelina Lia Rolfsen, Av. Eng. Domingos Ferrari 
Junior, s/n – Cecap; EE Profª Antonio Eugenia Martins, Av. Santa Adelia, s/n – Jd. América; EE Antonio Lourenço Correa, Rua 13 de Maio, 718 – Vila Xavier; EE Prof Sergio Pedro Speranza, Rua Prof Stanley Robson Cerqueira, 
130 – Prq Res. São Paulo; em Araraquara - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 19/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00219/22/02 - FDE-PRC-2022/00479 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profª Desolina Betti Gregorin, Av. Manoel Pitta Junior, 
232 – Centro – Irapuã; EE Prof Aristides Pereira Filho, Rua Eduardo Felix de Mendonça, 160 – J.C.Cassetari – Jose Bonifácio; EE Pedro Brandão dos Reis, Rua Piratininga, 332, São José, José Bonifácio; EE Dr. José Emydio 
de Faria, Rua Maria Joana do Amaral Mendonça, 630 – Centro – Jaci; EE José Antonio de Mendonça, Avenida São João, 112 – Centro – José Bonifácio; EE Dr Presciliano Pinto de Oliveira, Rua Paraná, 268 – Centro – Nipoã; 
EE Gabriel Cozzetto, Praça Simão Daud, 51 – Centro – Nova Aliança; EE Maria Cardoso Castilho, Rua Jean Carlos Mendes de Campos, 319 – Nossa Sra. Aparecida – Sales; EE Martiniano Antonio Rodrigues, Rua 21 de março, 
843 – Centro – União Paulista - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 19/08/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00244/22/02 - FDE-PRC-2022/00516 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Francisco Antunes, Praça Marechal Rondon, 
10-17 – Vila Seabra; EE Profª Maria Aparecida Maschietto Okazaki, Rua Angelo Paschoal, 2-51 – Jd Vania Maria; EE Prof Antonio Serralvo Sobrinho, Rua José Miguel Quadra, Q19 – Vila Ipiranga; EE Irmã Arminda Sbrissia, 
Rua Benedito de Abreu, 2-41 – Vila Nova Esperança; EE Torquato Minhoto, Rua Silva Jardim, 1122 – Jd Bela Vista; EE Pref Edison Bastos Gasparini, Rua dos Ferroviários, 6-50 -NHB Gasparini; EE Prof Silverio São João, Rua 
Prof Antonio Xavier de Mendonça, 5-35 – Vila Universitária; EE Joaquim Rodrigues Madureira, Praça das Orquídeas, 1-6 – Vista Alegre; EE Prof Henrique Bertolucci, Rua Gabriel Pinto Ribeiro, 3-44 – Vila Independencia, em 
Bauru-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 19/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00245/22/02 - FDE-PRC-2022/00502 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dolores Martins de Castro, Rua São Pedro, 201 – Distrito 
de Candia – Pontal; EE/EMEF/CEL Profª Josepha Castro, Rua João dos Reis, 297 – Centro Pontal; EE Orminda Guimarães Cotrim, Rua Rio de Janeiro, 769 – Vila Carone – Pitangueiras; EE/CEL Prof Nestor Gomes de Araujo, 
Rua Santos Dumont, 297 – Centro – Dumont; EE/DER/ETEC Winston Churchill, Rua Antonio Malaquias Pedroso, 1430 – Centro – Sertãozinho – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 19/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00222/22/02 - FDE-PRC-2022/00487 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EM Izabel Lerro Ortenblad/Olga Birolli Gonzalez, Rua 
Antonio Sanches, 522, Centro – Novais; EE Alfredo Minervino, Rua Poloni, 205 – Vila Bela – Catanduva; EE Profª Dinorah Silveira Borges, Rua Barão dos Cocais, 340 – CHB Euclydes Figueiredo – Catanduva; EE Dr Nestor 
Sampaio Bittencourt, Rua Getulina, 339 – Parque Iracema – Catanduva; EE/EMEF Benedito Borges da Silveira/Regina T.Ap.Savazzi, Rua Benedito Borges da Silveira, 165, Centro – Elisário; EE Prof Bento de Siqueira, Rua Bom 
Jesus, s/n – Centro – Marapoama-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/08/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00223/22/02 - FDE-PRC-2022/00486 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Aymoré do Brasil, Av. Gonçalves, 200 – Clemen-
tina – Barretos; EE Fabio Junqueira Franco, Rua C-20, s/n, CHC Carvalho – Barretos; EE Mario Vieira Marcondes, Av. 43, 560 – Celina – Barretos; EE/CEEJA Profª Paulina Nunes de Moraes/Prof Dorival Thomaz da Costa, Rua 
Vinte e Oito, 2814 – Aeroporto – Barretos; EE Cel Silvestre de Lima, Rua 42, 266 – Alvorada – Barretos; EE Prof Valois Scortecci, Rua 40, 350 – Marilia – Barretos; EE Prof Darcy Silveira Vaz, Rua João Silveira, 224 – Vila São 
Sebastião – Colina; EE/EMEF Alexandre de Avila Borges, Rua 7 de Setembro, 942 – Centro – Jaborandi; EE Gustavo Fernando Kuhlmann, Rua Avelino Mariotini, 1391 – Dist Botafogo – Bebedouro em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00225/22/02 - FDE-PRC-2022/00488 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Celso Antonio, Rua Alois Hold, 40 – Centro – Ca-
jati – SP; EE Ver Josè Rodrigues de Freitas, Estrada do Queimado, s/n° – Vila Tatu – Cajati – SP; EE Lucília Grothe Liberato, Rua Uruguai, 40 – Barra do Azeite – Cajati – SP; EE Frutuoso Pereira de Moraes, Rua Bico do Pato, 
1470 – Bico do Pato – Cajati – SP; EE Profa Mary de Azevedo Carvalho, Rua Esmeralda, 425 – Bairro Inhuguvira – Cajati – SP; EE Profa Maria Santana de Almeida, Rua Humberto A. C. Branco, 283 – Centro – Sete Barras – SP; 
EE/EMEF Gov Armando de Salles Oliveira, Estrada Ver. Mario S. Hanashiro, KM-15 – Votupoca – Sete Barras – SP; EE Antonio Duarte de Castro, Alameda Jacumã, 86 – Jardim Botujuru – Jacupiranga – SP; EE Profa Massako 
Ossawa Hirabayashi, Rua João Augusto Aby Azar, 90 – Jardim Caiçara – Registro – SP; EE Cap Bernardo Ferreira Machado, Rua Francisco José de Lima, 186 – Centro – Jacupiranga – SP, EE/CEL Dr Fábio Barreto, Avenida Clara 
Gianotti de Souza, 257 – Centro – Registro – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00169/22/02 - FDE-PRC-2022/00472 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr. Alberto Alves Rollo - Rua Capitão Alberto Mendes 
Jr, s/n – Vila Nova Cerqueira – Americo Brasiliense; EE Profa Alzira Dias de Toledo Piza – Av. Luigi Romania, 140 – Jd São Judas Tadeu – Americo Brasiliense; EE Antonio de Oliveira Bueno Filho - Rua Cicero Pinto Ferraz, 
292 – Jd Pinheiros – Araraquara;  EE Prof. Augusto da Silva Cesar - Rua Expedicionarios do Brasil, 277 – Jardim Artico - Araraquara; EE Ver. Carlos Roberto Marques - Rua João Batista Marchezi, 1640 – Prq. Residencial Vale 
do Sol - Araraquara; EE/CEL João Manoel do Amaral – Av. La Salle, 490 – Jd Primavera - Araraquara;  EE Prof Joaquim Pinto Machado Junior (Machadinho) -  Rua Dr Lazaro Luiz Zamenhof/R. Roberto Jose Fiori /R. Joseph S, 
s/n – Jd Imperial - Araraquara; EE Dep. Leonardo Barbieri -  Rua Domingos Paulo Real, 287 – Jd Italia - Araraquara; EE Profa Luisa Rolfsen Petrilli – Av. Agnes Geonxha Bojaxhiu (Madre Tereza de  Calcuta), 200 – Jd Iguatemi 
- Ararquara; EE/CEL Profa Maria Isabel Rodrigues Orso - Rua Dr. Jose Logatti, 909 – Jd. Roberto Selmi Dei – Araraquara; EE Jd dos Oitis – Rua Dinamerico Duarte de Oliveira, 180 – Jardim dos Oitis, SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00170/22/02 - FDE-PRC-2022/00469 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/Cel José Ferreira da Silva, Praça 8 de setembro, 
293 – Centro – Descalvado; EE Prof Luciano Ivo Tognetti, Rua Anturios, das Hortensias/Azaleias, Parque Morada do Sol, Descalvado; EE Profª Alice Madeira João Francisco,  Rua Tiradentes, s/n, Distrito Stanta Eudoxia – São 
Carlos; EE Prof Ary Pinto das Neves, Rua João Paulo, s/n – Cidade Aracy – São Carlos; EE Visconde Cunha Bueno, Rua Cel. Joaquim Cintra, s/n – Santa Eudoxia, São Calos; EE Bispo Dom Gastão, Rua Duarte Nunes, 294 – Vila 
Prado – São Carlos;  EE Prof João Jorge Marmorato, Rua Vicente Pelicano, 360 – Jd. Dona Francisca – São Carlos; EE Marilene Terezinha Longhim, Rua Hipolito José da Costa, 230 – Jardim Real – São Carlos; EE/ETEC Conde 
Pinhal/Paulino Botelho, Rua Francisco Briscessi, 151 – Jd Centenário – São Carlos; EE/CEL Prof Sebastião de Oliveira Rocha, Rua padre Teixeira, 1260 – Jardim Bethania – São Carlos, SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 26/08/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00195/22/02 - FDE-PRC-2022/00481 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Voluntário Carmo Turano,  Rua Felicio Bottino, 707 – 
Centro – Cedral; EE João Pedro Ferraz, RuaCoronel Jonas Gonçalves Gonzaga, 1553 – Centro – Ibirá; EE Profª Alzira Salomão, Rua Jansen de Melo, 449 – Jd. Primavera – Nova Granada; EE/EM Irmãos Ismael / José Ribeiro 
dos Santos Filho, Rua São João, 51 – Centro – Onda Verde; EE Achiles Malvezzi, Rua Pedro Garcia Dias, 340 – Centro – Potirendaba; EE Prof Dr João Deoclecio da Silva Ramos, Rua Cap Delmino, 400 – Talhado, São José 
do Rio Preto; EE Prof Octacilio Alves de Almeida, Rua Ricardo Ramires Gimenes, 2001 – Cohab São José do Rio Preto; EE Prof Pedro Elias, Av Mal Deodoro, 385 – Centro – Uchoa, SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 26/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00201/22/02 - FDE-PRC-2022/00477 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Ovidio de Souza Dias,  Avenida Dois, 75 – Centro  - 
Altair;  EE Cel Almeida Pinto, Praça São Sebastião, s/n – Centro – Barretos; EE/CEL/ETEC DR ANTONIO OLYMPIO / RAPHAEL BRANDÃO, Praça Francisco Barreto, s/n – Centro – Barretos; EE BEM Macedo Soares, Alameda 
Mexico (av, Ibirapurera), s/n – City Barretos – Barretos; EE Profª Maria Helena Scannavino,  Rua Flavio Claro de Faria, s/n – Jardim Residencial Etemp – Barretos; EE Dona Alice Fontoura de Araujo, Rua Antonio Prado, 555 
– Centro – Colômbia; EE Zezinho Portugal, Avenida Vinte e um, 389 – Centro – Guaira; EE Profª Dalva Vieira Itavo, Rua da Araponga, 10 – Cohab – Olimpia; EE José Marcelino de Almeida, Rua Profª Nair de Almeida, 651 
-  Centro – Severinia; EE Prof Benedito Pereira Cardoso, Avenida Sacadura Cabral, 1577 – Rios – Barretos, EE Profª Maria Ubaldina de Barros Furquim, Rua Bernardino de Campos, 366 – Estação – Olímpia – Barretos, em 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00220/22/02 - FDE-PRC-2022/00478 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/DER CAP Antonio Justino Falleiros/São Joaquim da 
Barra-Rede do Saber, Rua Capitão Antonio Justino Falleiros, 670 – Jd Cristina – Ituverava; EE Marechal Rondon, Rua Joaquim de Paula Silva, 315 – Bela Vista – Guará - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
29/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00251/22/02 - FDE-PRC-2022/00398 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profª Davina Aguiar Dias – Rua Francisco de Abreu, 
s/n – Jd. Imbe, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00261/22/02 - FDE-PRC-2022/00443 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Walter Belian, Rua São Sérgio, 33 – Jardim Santa 
Adélia – São Paulo – SP, EE Profa Maria Augusta de Avila, Rua Fernandes Pereira, 690 – Vila Santa Teresa – São Paulo – SP e EE Profa Branca Castro Canto e Melo, Rua Costa Barros, 2521 – Sítio Pinheirinho – São Paulo – 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00246/22/02 - FDE-PRC-2022/00522 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Terreno 
Bairro Centro – rua João Panzarin, s/n – Centro – Itaporanga - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00248/22/02 - FDE-PRC-2022/00520 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Terreno 
Chácara São Roque – Av. Antonio Bocolan – Chácara São Roque – Santa Clara D’Oeste - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00252/22/02 - FDE-PRC-2022/00515 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Terreno 
Bairro Centro – Rua Nazareth/Rua Jose Teodoro/Guaracai, s/n – Centro – Marabá Paulista – Santo Anastácio, SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 02/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00255/22/02 - FDE-PRC-2022/00527 – OBJETO: Conclusão de Obra para Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil -   PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Jd. Telesp 
– Rua Nair da Silva Monteiro, s/n – Jardim Telesp - Campinas, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 02/09/2022, às 10:30 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato 
BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICA-
TIVO 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_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deve-
rá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as condições estabelecidas no 
art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de 
Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL 
nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES 
DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no(s) edital(is).ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Técnicos Especializados de Projeto Executivo 
de Ampliação:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00056/22/02 - FDE-PRC-2022/00309 -   PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Dep Silva Prado - Rua Eng Luiz Antonio Rantin Moutinho, 296 - Cep: 03672-010 - Jd Popular 
- São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 05/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00058/22/02 - FDE-PRC-2022/00311 –PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Jaime Cortesao - Rua Jorge Washington, 53 - Cep: 03437-080 - Vila Carrão - São Paulo-SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 05/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00059/22/02 - FDE-PRC-2022/00312 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profa Raquel Assis Barreiros - Avenida Gal Penha Brasil, 1255 - Cep: 02673-000 - Vila Nova 
Cachoeirinha - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 05/09/2022, às 14:00 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO 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_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente 
com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha 
as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues devidamente 
acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, conforme o caso, no 
ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada 
em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em 
especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI 
GOUVEIA - Gerente de Licitações

 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Comunicamos aos interessados que o PMH 2129/2022, 
Pregão Eletrônico RP 64/2022, Edital 81/2022, objeto para aquisição 
de fralda infantil e geriátrica descartável e afins, ESTÁ SUSPENSO, 
“sine die”, para adequações no Memorial Descritivo. Hortolândia, 
22 de julho de 2022. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária de 
Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL Nº 142/2022.PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2022.PROCESSO N° 206/2022
TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição 
de BANCOS para utilização de todas as Diretorias da Prefeitura de Novo Horizonte, conforme 
descrição, orçamentos e cronograma de entrega descritas no Termo de Referência – ANEXO 
I.Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 05 de agosto de 2022, as 09h00 – 
Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – 
Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade 
de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 
horas - Novo Horizonte, 22 de julho de 2022 – Fabiano de Mello Beletani – Prefeito Municipal.

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO Nº 205/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022.EDITAL Nº 141/2022
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO EM 
ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO DE 
NOVO HORIZONTE - SP, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção 
empregado, equipamentos, mão de obra, canteiro de obras, serviços complementares, 
transportes, etc..., definidos no Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, Projeto, Orçamento 
e Cronograma, constituindo partes integrantes desta Tomada de Preços.Data e horário para 
entrega dos envelopes: dia 10 de agosto 2022, às 09:00 horas. Data da realização da sessão 
pública: dia 10 de agosto de 2022, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através 
do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. 
Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-
9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 22 de julho de 2022 – 
Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2022.PROCESSO LICITATÓRIO N.º 50/2022.José Franscisco 
Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se aberto, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 13/2022, Processo n° 50/2022, com 
encerramento no dia 05/08/2022, às 14:30 horas, tendo como objeto o registro de preço para 
eventual aquisição de gêneros alimentícios para suprimento dos setores da Merenda Escolar (itens 
fracassados), visando cumprir o Programa de Alimentação Escolar - Convênio MEC/MEU, conforme 
especificações e quantidades previstas no termo de referência (ANEXO I), mediante as condições 
estabelecidas neste Edital e aquelas que compõem 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, 22 de junho de 2022.
José Francisco Martha-Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 09/2022.PROCESSO LICITATÓRIO N.º 45/2022.José Francisco 
Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se aberto, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 09/2022, Processo n° 45/2022, com 
encerramento no dia 05/08/2022, às 09:00 horas, tendo como objetivo Registro de Preços eventual 
contratação de empresa especializada para a locação de máquinas e caminhões para atender 
as obras e serviços do município, conforme especificações e condições contidas no Termo de 
Referência e este Edital, durante o período de 12 (doze) meses. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e 
licitacao2@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 22 de julho de 2022.
José Francisco Martha- Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2022 - 
PROCESSO LICITATÓRIO N°34/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO 

DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (Orquiectomia – OC e Ovário-salpingo-
histerectomia – OSH em cães e gatos). Tornamos público para conhecimento dos 
interessados o pregão retro mencionado. Data de encerramento: 08/08/2022 às 
10h00. O edital será disponibilizado no site: www.aluminio.sp.gov.br Informações 
e esclarecimentos preferencialmente pelo e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br – 
Tel: (11)4715-5500 (ramal 5545) - Kátia Alves Leal- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 
22/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO N°36/2022 - OBJETO: 
Registro de preços para fornecimento de medicamentos. Tornamos 

público para conhecimento dos interessados o pregão retro mencionado. 
Data de encerramento: 04/08/2022 às 10h00. O edital será disponibilizado 
no site: www.aluminio.sp.gov.br Informações e esclarecimentos 
preferencialmente pelo e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br – Tel: 
(11)4715-5500 (ramal 5545) - Kátia Alves Leal - Pregoeira

 

 

   AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 43/2022, PROCESSO: 306/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
INCINERAÇÃO/TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
E DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COM VALIDADE EXPIRADA. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
05/08/2022 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) 
4693-8012.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

“COMUNICADO N.º 160/2022”
REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 007/2022, de 21 de julho de 2022, levado a 
efeito através do Processo Licitatório n.º 048/2022, que tem como objeto a “Contratação 

De Empresa (S) Especializada (S) Para Elaboração De Projetos, Revisão, Alteração, Adequação E 
Atualização De Preços De Projetos Civis, Arquitetônicos, Executivos E/Ou Complementares Para As 
Secretarias De Educação E De Obras E Desenvolvimento Urbano; Assessoria E Acompanhamento 
Técnico De Execução De Obras Realizadas Pela Prefeitura Através Das Suas Secretarias, tudo con-
forme disposto no Edital e no Termo de Referência (Anexo I) para a Prefeitura Municipal de Matão.
O Departamento de Compras e Suprimentos, através da Presidente da Comissão de Contratação, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista um equívoco na 
confecção do Comunicado n.º 157/2022, de 21/07/2022, do Edital em referência, há a necessidade da 
correção do objeto do Edital, sendo necessária a seguinte ERRATA:
Onde se lê: 
“Contratação De Empresa (S) Especializada (S) Para Elaboração De Projetos, Revisão, Alteração, 
Adequação E Atualização De Preços De Projetos Civis, Arquitetônicos, Executivos E/Ou Comple-
mentares Para As Secretarias De Educação E De Obras E Desenvolvimento Urbano;  Assessoria 
E Acompanhamento Técnico De Execução De Obras Realizadas Pela Prefeitura Através Das Suas 
Secretarias, Bem Como Assessoria E Análise Técnica De Solicitações De Aprovação De Projetos De 
Obras Residenciais, Comerciais E Industriais Protocolados Na Secretaria De Obras E Desenvolvi-
mento Urbano,” para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e para a Secretaria Municipal de 
Obras e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Matão/SP.
Leia-se:
“Contratação De Empresa (S) Especializada (S) Para Elaboração De Projetos, Revisão, Alteração, 
Adequação E Atualização De Preços De Projetos Civis, Arquitetônicos, Executivos E/Ou Comple-
mentares Para As Secretarias De Educação E De Obras E Desenvolvimento Urbano; Assessoria E 
Acompanhamento Técnico De Execução De Obras Realizadas Pela Prefeitura Através Das Suas 
Secretarias, tudo conforme disposto no Edital e no Termo de Referência (Anexo I) para a Prefeitura 
Municipal de Matão.
Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Matão, 22 de julho de 2022.
JACQUELINE MARQUES SANTOS DE MATTOS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0035862-
72.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Oswaldo Gennaro, Leonilda Polonio Gennaro, Manoel Lopes Martins Filho, Arlete de 
Assumpção Rodrigues Lopes, Ernesto Lopes Raposo e Rosa Terezinha Alves Raposo, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Elza Gomes Martinhago e Ernesto Martinhago Filho ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado à Rua Marechal Barbacena, 
1324, Água Rasa, São Paulo - SP, CEP.: 03333-000, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação 
deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

San Diego Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 10.299.128/0001-51 - NIRE 35.222.624.174

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Horário e Local: Dia 21/7/22, às 10h, na sede da sociedade. Presença: Totalidade 
dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: Roberto Mounir Maalouli. 
Deliberações: Por unanimidade: (i) a redução do capital social, por apresentar-se excessivo 
em relação ao objeto social, atualmente no valor de R$ 757.782,00 para R$ 457.782,00, 
ou seja, uma redução efetiva de R$ 300.000,00 com o consequente cancelamento de 
300.000 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo as quotas ora canceladas 
de titularidade da sócia Ez Tec, renunciando a sócia Valentina ao seu respectivo direito de 
cancelamento de quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, bem 
como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: 
Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 

Triple Play Brasil Participações S.A.
CNPJ/ME nº 23.438.929/0001-00 - NIRE 35.300.483.260

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Triple Play Brasil Participações S.A., localizada na cidade e 
Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 
04532-002 (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 15 
de agosto de 2022, às 15 horas (“AGE”), de modo exclusivamente digital, a fim de tratar sobre a 
nomeação de um membro adicional ao Conselho de Administração da Companhia. Para participação 
na AGE, os acionistas da Companhia ou seus representantes legais deverão se cadastrar por meio do 
e-mail ri@conexaofibra.com.br, com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da AGE. O acesso 
via Zoom estará restrito a acionistas da Companhia que se credenciarem dentro do prazo estabelecido, 
que receberão as instruções de acesso após o credenciamento. A Companhia informa que os 
documentos necessários para a deliberação dos itens da ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia.

São Paulo, 22 de julho de 2022
Ricardo Rodriguez e Yingjie Zhou

Conselho de Administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO . Prazo 20 dias. Proc. 0003239-56.2022.8.26.0223. O Doutor Gustavo Gonçalves Alvarez, Juiz 
de Direito da 3ª Vara Cível do Guarujá/SP. Faz saber a WESTCHTER PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
S/A, CNPJ nº 15.345.483/0001-33, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ABAPURU, requereu o CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA proferida, para receber a quantia de R$ 39.897,47 (MAIO/2022). Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de 
direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida 
(art. 523, §1º, do CPC, iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002794-88.2022.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível,do Foro de Santos,Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CLEBER ANTONIO PEREIRA DIAS,Brasileiro,Solteiro,Motorista,CPF.050.728.028-84, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de sentença, movida por Sicredi - Cooperativa de Crédito e Investimento de Livre Admissão Grandes Lagos 
do Paraná e Litoral Paulista,CNPJ - 81.115.149/0001-18. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 20.796,23 (atualizado até 03/2022), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 15 de março de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1007816-47.2021.8.26.0562. O Doutor José Wilson Gonçalves, Juiz de Direito da 
5ª Vara Cível de Santos/SP. FAZ SABER a AMADEU SARNO NETO - ME, CNPJ. 24.469.482/0001-97 e AMADEU SARNO 
NETO, CPF. 386.479.368-84, que SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO 
GRANDES LAGOS DO PARANÁ E LITORAL PAULISTA, ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando o recebimento de R$ 
63.126,98 (04/2021). Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação 
proposta, e para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetuem o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, ou apresentem embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados 
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006647-89.2020.8.26.0590. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr. Otávio Augusto Teixeira Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ANA ANGÉLICA PUIG ESTEFANES (RAIO DE LUZ), CNPJ 02.716.106/0001-11, com endereço à Rua Padre Anchieta, 428, 
Loja 3, Centro, CEP 11310-040, São Vicente - SP que DISTRIBUIDORA SULAMERICANA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, requereu a abertura de procedimento de liquidação por arbitramento, com a finalidade de apuração da indenização pelos 
prejuízos materiais experimentados. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que, na forma do artigo 
510 do Código de Processo Civil, apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, parecer ou documentos elucidativos, consistentes na 
relação de todos os itens indevidamente comercializados, com os valores unitários das peças, bem como os dados contábeis 
(constantes de livros ou de contabilidade digital) para o fim de levantamento do total de peças vendidas. Será o edital, afixado e 
publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 31 de março de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1001738-85.2016.8.26. 
0441 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara,do Foro de Peruíbe, Estado de São Paulo, Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO, na 
forma da Lei,etc.FAZ SABER aos réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores,que Heloisa Afferri Fernandes Pinto,Silvia Cristina Aferri de Oliveira e Flávio Sérgio Aferri,ajuizou(ram) ação 
de USUCAPIÃO,visando a regularização do imóvel sito nesta cidade e Comarca de Peruíbe,à Rua Almirante Barroso,241,Cen-
tro,inscrito no cadastro municipal sob nº1.1.236.0189.001.865,uma vez que possuem mansa e pacificamente sua posse há mais 
de 20 anos,como se donos fossem,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato,afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Peruíbe, aos 31 de maio de 2022. 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010391-75.2020.8.26.0590. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr. Otávio Augusto Teixeira Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
BENEDITO DO AMPARO, CPF. 141.442.708-91 e MARIA DE LOURDES GOUVEIA, CPF. 883.274.008-78, que 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEMIRAMIS, ajuizou ação de EXECUÇÃO, para cobrança da quantia de R$ 6.327,91 (NOV/20). 
Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir após o prazo supra, paguem a quantia 
devidamente atualizada, com os honorários advocatícios de 10% reduzidos pela metade, sob pena de penhora de tantos bens 
quantos bastem para garantia da execução, podendo apresentar embargos em 15 dias, ou no mesmo prazo, reconhecendo o 
crédito depositar 30% do valor em execução e requerer o parcelamento do saldo devedor em 6 vezes, com juros de 1% ao 
mês. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o 
edital, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 02 de junho de 2022. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, da sentença exarada nos autos da Ação Civil Pública  - PROC. Nº 1080007-94.2016.8.26.0100. A
saber “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos perante o requerido MARCELO MARCHINI, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Julgo EXTINTO o feito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela perda superveniente do interesse processual quanto ao pleito de
cancelamento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e PROCEDENTES EMPARTE os demais pedidos perante os réus AUTO POSTO PANAMERA LTDA.,
RENILDO FERREIRA CANGIRANA E MARIA LUZIA ZAPPELINI, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENÁ-LOS
a :I) arcar solidariamente com os danos materiais sofridos pelos consumidores lesados, os quais correspondem ao valor do combustível e/ou eventual dispêndio com reparos de
danos causados aos veículos em razão do uso da gasolina adulterada, devendo os consumidores comprovarem nos autos a relação de uso e dano (causa e efeito), nos termos
dos artigos 97 e 100 do Código de Defesa do Consumidor. Os valores devem ser corrigidos de acordo com a tabela prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescidos dos juros de
mora de 1% ao mês desde a data do dispêndio que o consumidor realizou, de acordo com os enunciados nº 43 e 54, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com os danos
morais decorrentes do mesmo fato, com a correção monetária desde o arbitramento da indenização individual e juros de mora a partir do evento danoso, qual seja a aquisição do
combustível, nos termos dos enunciados nº 362 e 54, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Observo que o marco inicial da responsabilidade é 27/12/2010, data em que o
Poder Público descobriu a irregularidade dos combustíveis comercializados. II) pagar, solidariamente, indenização por danos morais difusos na monta de R$ 50.000,00, limitada a
responsabilidade da ré MARIA LUZIA ZAPPELINI, neste tópico da condenação, a R$ 25.000,00, nos termos do artigo 322, §2º, do Código de Processo Civil. O valor deverá ser
corrigido a partir da publicação desta sentença conforme a tabela prática deste E. Tribunal de Justiça (Súmula nº  362 do C. STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da data dada do evento danoso (Súmula nº  54 do C. STJ), ou seja, 27/12/2010, data em que o Poder Público descobriu a irregularidade dos combustíveis
comercializados. III) DECRETAR a dissolução da sociedade determinando a apuração do ativo e do passivo, com a nomeação de liquidante por este juízo, observado o
procedimento previsto nos artigos 1.102 e ss., do Código Civil, com o impulsionamento pelo Ministério Público. IV) não exercerem o mesmo ramo de atividade, qual seja
distribuição e comercialização de combustíveis, mesmo que em estabelecimento distinto e a não entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de
atividade, pelo prazo de cinco anos. V) promoverem a publicação desta sentença em jornal de grande circulação em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
até o limite de R$ 50.000,00. Sem condenação em honorários como visto. Todavia, os requeridos AUTOPOSTO PANAMERA LTDA., RENILDO FERREIRA CANGIRANA E
MARIA LUZIA ZAPPELINI, arcarão com as custas processuais, por serem sucumbentes. Com o trânsito em julgado, aguarde-se por cinco dias eventual pedido de cumprimento
de sentença. Após, tomadas as medidas pertinentes para a cobrança das custas devidas, ao arquivo, observadas as cautelas legais. Traslade-se cópia aos autos do processo
físico nº 0199089-78.2012.8.26.0100. Vistas ao Ministério Público. P.I.C. São Paulo, 26/08/2019.

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00

FATO RELEVANTE
A TRUE SECURITIZADORA S.A, com sede em São Paulo, Capital do Estado, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º an-
dar, conjunto nº 11, Vila Nova Conceição, CEP: 04506-000, inscrita no CNPJ nº 12.130.744/0001-00 (“TRUE” ou “Emis-
sora”), na qualidade de emissora dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 307ª Série da 1ª Emissão (“CRI” e 
“Emissão”), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021 e à sua Política de Divul-
gação de Ato e Fato Relevante, vem a público informar os investidores e ao mercado em geral que: Em 15 de julho de 
2022 os Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, representando 100% dos CRI em circu-
lação deliberaram a decretação da Recompra Compulsória Integral dos Créditos Imobiliários e consequentemente o 
resgate total dos CRI, nos termos das cláusulas 5.2 (a), (i) e (ii) do Contrato de Cessão e 6.3 (a), (i) e (ii) do Termo de 
Securitização, em razão dos seguintes descumprimentos:  (a) Não pagamento das PMTs dos CRI, vencidas em abril, 
maio, junho e julho/2022;  (b) Falta de apresentação das matriculas dos imóveis comprovando o registro da Alienação 
Fiduciária em Garantia dos Créditos Imobiliários, no prazo e nas condições previstas nas cláusulas 6.1 do Contrato de 
Cessão e 8.9 do Termo de Securitização; (c) Falta de apresentação dos atos societários da Cedente e da Fiadora 5 (con-
forme defi nido no Termo de Securitização), deliberando acerca da cessão dos Créditos Imobiliários e outorga da garan-
tia de Fiança, ambos arquivados na JUCEMG, dentro do prazo estabelecido na clausula 3.6 do Contrato de Cessão; (d) 
Falta de recomposição do Fundo de Liquidez, equivalente a 03 (três) vezes a parcela de amortização e remuneração 
dos CRI do mês corrente, conforme cláusula 8.14.1 do Termo de Securitização; (e) Falta de recomposição do Fundo de 
Despesa, no montante mínimo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme cláusula 8.9 do Termo de Securitização; 
(f) alteração dos boletos de cobrança de modo que os Direitos Creditórios passaram a ser creditados indevidamente na 
conta do Cedente, desde nov/2021 e (g) Falta de repasse, por parte do Cedente, dos Direitos Creditórios recebidos in-
devidamente, creditados fora da Conta do Patrimônio Separado desde nov/2021; (“AGCRI 15/07/2022” “Recompra 
Compulsória Integral”, “Resgate Total dos CRI”, respectivamente). A Securitizadora informa que notifi cou o Cedente e 
os Fiadores nesse sentido, para que efetuem o pagamento do Valor da Recompra em até 05 (cinco) dias úteis contados 
de 22/07/2022, sob pena de dar início aos procedimentos de excussão/execução das Garantias dos CRI. Diante do ex-
posto, visando resguardar os interesses dos Titulares dos CRI, a Securitizadora informa que está envidando seus me-
lhores esforços para resolução do caso junto ao Cedente, bem como, adotará todas as medidas necessárias em cum-
primento ao seu dever de diligência. Os termos ora utilizados iniciados em letras maiúsculas e aqui não defi nidos tem 
os signifi cados a eles atribuídos no Termo de Securitização dos CRI. Atenciosamente,

São Paulo, 23 de Julho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.

Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
C.N.P.J.  04.873.656/0001-70 - NIRE 35300365950
EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 19/05/2022, às 10 horas, reuniram-se a totalidade dos acionistas.  Foi instalada a assembleia sob a 
presidência do Sr. Erik Marchioni Silveira Franco, Camila Silveira Franco de Paula Freitas para secretária. 
Aprovaram: - as Demonstrações Financeiras publicadas no Jornal Gazeta/SP impresso e digital da edição 
do dia 12/05/2022; - o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021; - o prejuízo do exercício 
findo/2021 foi de R$ 406.794,00 e após a realização dos ajustes necessários, o saldo remanescente foi 
levado para a conta de Reserva de Lucros. Nada mais. Jucesp nº 342.688/22-4 em sessão de 06/07/2022.  
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 



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

A8gazetasp.com.br
SÁBADO, 23 A SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2022 

 A Os preços das passagens 
aéreas decolaram no Brasil. 
Em maio, a tarifa média de 
voos domésticos chegou a 
R$ 682,60, uma alta de 48,5% 
ante igual mês do ano passa-
do (R$ 459,79).

O preço mais recente tam-
bém é o maior em termos 
reais -com o ajuste pela infla-
ção- desde dezembro de 2012 
(R$ 686,76), de acordo com 
dados da Anac (Agência Na-
cional de Aviação Civil).

Na visão de analistas e re-
presentantes do setor de tu-
rismo, a inflação do segmento 
testa neste momento a capa-
cidade de planejamento do 
brasileiro para as viagens.

Segundo eles, a organi-
zação e a procura por passa-
gens com alguma antecedên-
cia ainda são as opções mais 
indicadas para tentar encon-
trar bilhetes que pesem me-
nos no bolso.

“A passagem mais cara, 
sem dúvida, impacta as via-
gens, apesar de o setor de tu-
rismo ter apresentado um 
crescimento muito rápido 
[após a derrubada de restri-
ções na pandemia]”, diz Ro-
berto Nedelciu, presidente da 
Braztoa (Associação Brasileira 
das Operadoras de Turismo).

“Quando o cliente liga e vê 
os preços das passagens no 
curto prazo, para o mês se-
guinte, por exemplo, às vezes 
fica impossível. Há ocasiões 
em que ele muda o destino, 
escolhe um mais próximo. 
Mas temos insistido para que 
a viagem seja programada 
com antecedência”, completa.

Segundo Nedelciu, os pra-
zos de planejamento sugeri-
dos são de no mínimo 40 a 
60 dias para deslocamentos 
nacionais e de seis meses para 

O preço mais recente também é o maior em termos reais -com o ajuste pela infl ação- desde 2012
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Preço ‘decola’ e já é o 
maior em quase 10 anos

PASSAGEM AÉREA. Em maio, a tarifa média de voos domésticos chegou a R$ 682,60, 
uma alta de 48,5% quando comparado ao mesmo mês do ano passado (R$ 459,79)

idas ao exterior.
“O principal ponto para 

economizar é o tempo. Quan-
to maior a antecedência, mais 
oportunidades a pessoa tem 
para monitorar os preços das 
passagens e fazer a compra”, 
afirma Adriano Severo, ana-
lista de investimentos e edu-
cador financeiro da Severo 
Capital.

Outra dica, diz, é compa-
rar os valores em sites que ne-
gociam bilhetes e nos endere-
ços das próprias companhias 
aéreas. “É comum encontrar 
preços diferentes”, relata Se-
vero.

Combustível e demanda 
pressionam preços de viagens 
Um dos fatores que levaram 
as tarifas para cima foi a cares-
tia do querosene de aviação, o 
QAV, destacam analistas.

Na reta final de dezem-
bro, o preço do litro era de R$ 

3,71, conforme dados reunidos 
pela Anac. Em meados de ju-
nho, subiu para R$ 5,63, uma 
alta de 51,8%. A taxa de câm-
bio acima de R$ 5 contribui 
para o avanço do combustível.

“Existe uma pressão de 
custos sobre as companhias 
aéreas, sobretudo com a alta 
do querosene de aviação”, 
aponta o economista Fabio 
Bentes, da CNC (Confedera-
ção Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo).

De acordo com ele, a reto-
mada das atividades turísti-
cas após o tombo na pande-
mia também ajuda a explicar 
a alta dos bilhetes nos últimos 
meses.

Em maio, o número de 
passageiros pagos em voos 
domésticos foi de 6,4 milhões, 
aumento de 75,7% ante igual 
mês de 2021 (3,6 milhões), si-
nalizam dados da Anac. (FP)

Na visão de 
analistas e 
representantes 
do setor de 
turismo, a 
in ação do 
segmento testa 
neste momento 
a capacidade de 
planejamento do 
brasileiro para as 
viagens

O Brasil está pouco a pouco saindo do “estado 
de coma”. Nesse último semestre, o Congresso 
Nacional se mobilizou e  conseguiu aprovar a 

tão esperada PEC dos Benefícios, que permite ao go-
verno gastar mais R$ 41 bilhões até o fim do ano para 
aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a 
caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimen-
tos para pessoas de baixa renda e diminuir tributos do 
etanol. Mesmo com a esquerda que tanto reclamou e fez 
barulho contra, temos que ser sensatos que a ampliação 
de 600 reais do Auxílio-Brasil foi um alívio e até uma luz 
no fundo do túnel para quem precisa. 

BRASIL NA UTI 
Mas em evolução

O objetivo é proteger, sobretudo, 
nossas crianças e nossos 

adolescentes

Deputado Pastor Gil (PL-MA), autor do Projeto de Lei 
que proíbe comercialização de alimentos em formato 
de órgãos sexuais.

14 foram contra
Ter comida no prato, o arroz 
e o feijão, alimentar a quem 
tem fome, é suprapartidário. 
Não existe direita e esquerda. 
Quando observamos parla-
mentares que fizeram de tudo 
para rejeitar essa proposta de 
levar ajuda aos emergentes, 
vemos que para eles a política 

e o poder está acima de tudo. Entre os 14 deputados 
que votaram contra o texto estão (infelizmente) os 
paulistas: Adriana Ventura, Alexis Fonteyne, Guiga Pei-
xoto, Joice Hasselmann, Kim Kataguiri e Vinicius Poit 
(foto acima).

Em recesso
Ainda em período de recesso parlamentar, o Congresso 
Nacional irá permanecer assim até o dia 31 de julho. 
Com o o início do período eleitoral, a expectativa é que 
os parlamentares realizem um esforço concentrado 
para a votação de matérias na primeira semana de 
agosto.

Falando nisso
Do dia 1º a 5 de agosto está marcada para votação 
de um pacote de projetos da área da segurança públi-
ca. Trata-se de um acordo da “Bancada da Bala” com o 
presidente da Casa, Arthur Lira.

A expectativa
Entre os oito Projetos de Lei a serem apreciados está o 
do Novo Cangaço e da Saídas Temporárias para presi-
diários.

A expectativa II
Deputados federas ligados à área da Segurança Pública 
questionaram os projetos expostos. “ São projetos que 
têm impacto, mas que não considero tão importantes 
assim. Tem coisas muito mais importantes que a gente 
poderia discutir na Câmara para dar uma resposta mais 
satisfatória à sociedade” , argumentou um deles à colu-
na, sob condição de anonimtato.

Convenção Bolsonaro
Neste domingo, está marcado o lançamento da can-
didatura de do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. 
O evento será realizado no Maracanãzinho, no Rio de 
Janeiro, com expectativa de atrair público de mais de 
10 mil pessoas.

Confirmados
Centenas de deputados e senadores já confirmaram 
presença no evento em favor da reeleição de Bolsonaro. 
Entre os deputados federais por São Paulo estão nomes 
como Coronel Tadeu, Capitão Derrite, Eduardo Bolso-
naro e Carla Zambelli.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 
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O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
elevou suas alegações sobre a 
eventual fraude eleitoral, e fez 
ultrapassar uma questão de 
política doméstica para uma 

de política internacional, aumentando os 
temores que ele contestaria as próximas 
eleições. Esses são os dizeres estampa-
dos em vários jornais, inclusive pelo diário 
americano New York Times, após a reunião 
de 19 de junho com os embaixadores.

De fato,  os diplomatas  não compreen-
deram  o  meeting com o presidente,  pois 
agem em favor de seus países na seara da po-
lítica externa e não na interna. Talvez seja difí-
cil traduzir para esses profissionais,que já tra-
balharam  pelo mundo afora que era para 
deixar público o temor da derrota nas elei-
ções motivado por uma fraude.

Por outro lado, nada foi citado sobre a vi-
tória em 2018, utilizando-se do mesmo siste-
ma. A boa e velha retórica republicana “o pau 
que bate em Chico bate em Francisco” não 

foi apregoado.
Portanto, Bolsonaro deixou uma gama 

de países amigos com dúvidas e incertezas. 
Caso realmente o sistema proposto pela Jus-
tiça Eleitoral vigente,  há décadas,  seja  real-
mente medíocre e locupleta votos, então to-
dos os prefeitos, vereadores e deputados não 
são nossos legítimos representantes? Tal fala, 
sem prova cabal, beira a insanidade partindo 
de um chefe de estado.

A questão é puramente política e com o 
intuito de desmoralizar o modelo eleitoral, 
caso outro candidato seja o vencedor. Errô-
neo em todos os sentidos, a fatídica reunião 
não trará o resultado  esperado  nas urnas, 
ou seja, o voto.

Pelo contrário, afasta os indecisos e preo-
cupa o mercado, demonstrando o desprepa-
ro para o enfrentamento a Lula, que segun-
do as atuais pesquisas será o seu adversário 
do segundo turno. Bolsonaro nesse tom de-
sagradou até suas bases e, se continuar nes-
sa valsa, será o maior cabo eleitoral de Lula. 

O presidente Jair 
Bolsonaro nesse 
tom desagradou 
até suas bases 
e, se continuar 
nessa valsa, será o 
maior cabo 
eleitoral de Lula

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 
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 A Os preços das passagens 
aéreas decolaram no Brasil. 
Em maio, a tarifa média de 
voos domésticos chegou a 
R$ 682,60, uma alta de 48,5% 
ante igual mês do ano passa-
do (R$ 459,79).

O preço mais recente tam-
bém é o maior em termos 
reais -com o ajuste pela infla-
ção- desde dezembro de 2012 
(R$ 686,76), de acordo com 
dados da Anac (Agência Na-
cional de Aviação Civil).

Na visão de analistas e re-
presentantes do setor de tu-
rismo, a inflação do segmento 
testa neste momento a capa-
cidade de planejamento do 
brasileiro para as viagens.

Segundo eles, a organi-
zação e a procura por passa-
gens com alguma antecedên-
cia ainda são as opções mais 
indicadas para tentar encon-
trar bilhetes que pesem me-
nos no bolso.

“A passagem mais cara, 
sem dúvida, impacta as via-
gens, apesar de o setor de tu-
rismo ter apresentado um 
crescimento muito rápido 
[após a derrubada de restri-
ções na pandemia]”, diz Ro-
berto Nedelciu, presidente da 
Braztoa (Associação Brasileira 
das Operadoras de Turismo).

“Quando o cliente liga e vê 
os preços das passagens no 
curto prazo, para o mês se-
guinte, por exemplo, às vezes 
fica impossível. Há ocasiões 
em que ele muda o destino, 
escolhe um mais próximo. 
Mas temos insistido para que 
a viagem seja programada 
com antecedência”, completa.

Segundo Nedelciu, os pra-
zos de planejamento sugeri-
dos são de no mínimo 40 a 
60 dias para deslocamentos 
nacionais e de seis meses para 

O preço mais recente também é o maior em termos reais -com o ajuste pela infl ação- desde 2012
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Preço ‘decola’ e já é o 
maior em quase 10 anos

PASSAGEM AÉREA. Em maio, a tarifa média de voos domésticos chegou a R$ 682,60, 
uma alta de 48,5% quando comparado ao mesmo mês do ano passado (R$ 459,79)

idas ao exterior.
“O principal ponto para 

economizar é o tempo. Quan-
to maior a antecedência, mais 
oportunidades a pessoa tem 
para monitorar os preços das 
passagens e fazer a compra”, 
afirma Adriano Severo, ana-
lista de investimentos e edu-
cador financeiro da Severo 
Capital.

Outra dica, diz, é compa-
rar os valores em sites que ne-
gociam bilhetes e nos endere-
ços das próprias companhias 
aéreas. “É comum encontrar 
preços diferentes”, relata Se-
vero.

Combustível e demanda 
pressionam preços de viagens 
Um dos fatores que levaram 
as tarifas para cima foi a cares-
tia do querosene de aviação, o 
QAV, destacam analistas.

Na reta final de dezem-
bro, o preço do litro era de R$ 

3,71, conforme dados reunidos 
pela Anac. Em meados de ju-
nho, subiu para R$ 5,63, uma 
alta de 51,8%. A taxa de câm-
bio acima de R$ 5 contribui 
para o avanço do combustível.

“Existe uma pressão de 
custos sobre as companhias 
aéreas, sobretudo com a alta 
do querosene de aviação”, 
aponta o economista Fabio 
Bentes, da CNC (Confedera-
ção Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo).

De acordo com ele, a reto-
mada das atividades turísti-
cas após o tombo na pande-
mia também ajuda a explicar 
a alta dos bilhetes nos últimos 
meses.

Em maio, o número de 
passageiros pagos em voos 
domésticos foi de 6,4 milhões, 
aumento de 75,7% ante igual 
mês de 2021 (3,6 milhões), si-
nalizam dados da Anac. (FP)

Na visão de 
analistas e 
representantes 
do setor de 
turismo, a 
in ação do 
segmento testa 
neste momento 
a capacidade de 
planejamento do 
brasileiro para as 
viagens

O Brasil está pouco a pouco saindo do “estado 
de coma”. Nesse último semestre, o Congresso 
Nacional se mobilizou e  conseguiu aprovar a 

tão esperada PEC dos Benefícios, que permite ao go-
verno gastar mais R$ 41 bilhões até o fim do ano para 
aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a 
caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimen-
tos para pessoas de baixa renda e diminuir tributos do 
etanol. Mesmo com a esquerda que tanto reclamou e fez 
barulho contra, temos que ser sensatos que a ampliação 
de 600 reais do Auxílio-Brasil foi um alívio e até uma luz 
no fundo do túnel para quem precisa. 

BRASIL NA UTI 
Mas em evolução

O objetivo é proteger, sobretudo, 
nossas crianças e nossos 

adolescentes

Deputado Pastor Gil (PL-MA), autor do Projeto de Lei 
que proíbe comercialização de alimentos em formato 
de órgãos sexuais.

14 foram contra
Ter comida no prato, o arroz 
e o feijão, alimentar a quem 
tem fome, é suprapartidário. 
Não existe direita e esquerda. 
Quando observamos parla-
mentares que fizeram de tudo 
para rejeitar essa proposta de 
levar ajuda aos emergentes, 
vemos que para eles a política 

e o poder está acima de tudo. Entre os 14 deputados 
que votaram contra o texto estão (infelizmente) os 
paulistas: Adriana Ventura, Alexis Fonteyne, Guiga Pei-
xoto, Joice Hasselmann, Kim Kataguiri e Vinicius Poit 
(foto acima).

Em recesso
Ainda em período de recesso parlamentar, o Congresso 
Nacional irá permanecer assim até o dia 31 de julho. 
Com o o início do período eleitoral, a expectativa é que 
os parlamentares realizem um esforço concentrado 
para a votação de matérias na primeira semana de 
agosto.

Falando nisso
Do dia 1º a 5 de agosto está marcada para votação 
de um pacote de projetos da área da segurança públi-
ca. Trata-se de um acordo da “Bancada da Bala” com o 
presidente da Casa, Arthur Lira.

A expectativa
Entre os oito Projetos de Lei a serem apreciados está o 
do Novo Cangaço e da Saídas Temporárias para presi-
diários.

A expectativa II
Deputados federas ligados à área da Segurança Pública 
questionaram os projetos expostos. “ São projetos que 
têm impacto, mas que não considero tão importantes 
assim. Tem coisas muito mais importantes que a gente 
poderia discutir na Câmara para dar uma resposta mais 
satisfatória à sociedade” , argumentou um deles à colu-
na, sob condição de anonimtato.

Convenção Bolsonaro
Neste domingo, está marcado o lançamento da can-
didatura de do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. 
O evento será realizado no Maracanãzinho, no Rio de 
Janeiro, com expectativa de atrair público de mais de 
10 mil pessoas.

Confirmados
Centenas de deputados e senadores já confirmaram 
presença no evento em favor da reeleição de Bolsonaro. 
Entre os deputados federais por São Paulo estão nomes 
como Coronel Tadeu, Capitão Derrite, Eduardo Bolso-
naro e Carla Zambelli.
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O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
elevou suas alegações sobre a 
eventual fraude eleitoral, e fez 
ultrapassar uma questão de 
política doméstica para uma 

de política internacional, aumentando os 
temores que ele contestaria as próximas 
eleições. Esses são os dizeres estampa-
dos em vários jornais, inclusive pelo diário 
americano New York Times, após a reunião 
de 19 de junho com os embaixadores.

De fato,  os diplomatas  não compreen-
deram  o  meeting com o presidente,  pois 
agem em favor de seus países na seara da po-
lítica externa e não na interna. Talvez seja difí-
cil traduzir para esses profissionais,que já tra-
balharam  pelo mundo afora que era para 
deixar público o temor da derrota nas elei-
ções motivado por uma fraude.

Por outro lado, nada foi citado sobre a vi-
tória em 2018, utilizando-se do mesmo siste-
ma. A boa e velha retórica republicana “o pau 
que bate em Chico bate em Francisco” não 

foi apregoado.
Portanto, Bolsonaro deixou uma gama 

de países amigos com dúvidas e incertezas. 
Caso realmente o sistema proposto pela Jus-
tiça Eleitoral vigente,  há décadas,  seja  real-
mente medíocre e locupleta votos, então to-
dos os prefeitos, vereadores e deputados não 
são nossos legítimos representantes? Tal fala, 
sem prova cabal, beira a insanidade partindo 
de um chefe de estado.

A questão é puramente política e com o 
intuito de desmoralizar o modelo eleitoral, 
caso outro candidato seja o vencedor. Errô-
neo em todos os sentidos, a fatídica reunião 
não trará o resultado  esperado  nas urnas, 
ou seja, o voto.

Pelo contrário, afasta os indecisos e preo-
cupa o mercado, demonstrando o desprepa-
ro para o enfrentamento a Lula, que segun-
do as atuais pesquisas será o seu adversário 
do segundo turno. Bolsonaro nesse tom de-
sagradou até suas bases e, se continuar nes-
sa valsa, será o maior cabo eleitoral de Lula. 

O presidente Jair 
Bolsonaro nesse 
tom desagradou 
até suas bases 
e, se continuar 
nessa valsa, será o 
maior cabo 
eleitoral de Lula
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Curtas

MARILENE SAADE. A 
atriz Marilene Saade 
fala que está balança-
da após a repercussão 
de um vídeo em que 
impede seu marido, o 
ator Stênio Garcia, 90, 
de dar entrevista a um 
repórter por estar sem 
máscara. Saade reve-
lou que até pensou em 
sair do Brasil. “Estão in-
fernizando nossas vi-
das, podem destruir a 
imagem que você leva”, 
desabafou ela, que é ca-
sada com Garcia há 24 
anos, em entrevista ao 
site Notícias da TV.

NEGO DI. O comedian-
te e ex-BBB Nego Di tem 
sido investigado após 
mais de 200 denúncias 
de estelionato. Isso por-
que ele começou a di-
vulgar uma loja em suas 
redes sociais, só que 
todos que compraram 
nela não receberam os 
produtos. Segundo ele, 
a empresa que confiou 
aplicou um golpe tanto 
nele quanto nos consu-
midores.

MARÍLIA MENDON-
ÇA. O lançamento do 
novo álbum da cantora 
e compositora Marília 
Mendonça (1995-2021), 
“Decretos Reais Vol. 1”, 
causou instabilidade 
em uma das principais 
plataformas de strea-
ming do país. Inter-
nautas relataram que 
o Spotify apresentou 
travamentos e proble-
mas para reproduzir o 
álbum.

“O único date 
que o Lucas 
deixa”
Jojo Todynho fala sobre 
‘vale night’ na compa-
nhia do amigo Cauã 
Reymond.

A 
atriz e cantora 
Shonka Dukureh, 
conhecida pelo 
seu trabalho no 
filme “Elvis”, em 

cartaz nos cinemas, morreu 
aos 44 anos. Ela foi encon-
trada morta em seu aparta-
mento em Nashville, no Ten-
nessee, nos Estados Unidos. 
De acordo com o site TMZ, 
a atriz foi encontrada sem 
vida dentro do seu quarto 
no apartamento. Um dos fi-
lhos dela se deparou com o 
corpo da mãe e foi corren-
do ao apartamento de um 
vizinho em busca de ajuda, 
segundo a polícia. O vizi-
nho ligou para o 911 por vol-
ta das 9h30 da manhã. Até o 
momento, a polícia afirmou 
não existir suspeita de crime 
na morte da atriz. 

ATRIZ DE ‘ELVIS’ 
Morte em Nashville
A atriz e cantora 
Shonka Dukureh, 
conhecida pelo seu 
trabalho no filme 
“Elvis”, morreu aos 
44 anos

Jade Picon
Após o beijo entre Yasmin Bru-
net, 34, e João Guilherme, 20, 
ter balançado a web no início 
da semana, agora um supos-
to beijo entre Jade Picon, 20, e 
Gabriel Medina, 28, virou as-
sunto para internautas. Os dois 
teriam ficado na noite desta 
quarta (20) em um bar em São 
Paulo.  Além disso, Brunet tam-
bém teria trocado beijos com o 
irmão de Jade, Leo Picon, 26.

Anitta
Anitta, 29, diz que tem sido 
difícil o seu pós-operatório. 
A artista se submeteu a uma 
laparoscopia para tratar um 
caso de endometriose. “Sei 
que vocês estão esperando 
eu aparecer, mas está difícil, 
viu? Esse pós é insuportável. 
Correu tudo certo na cirurgia, 
agora é passar por essa fase 
extremamente ruim”, comen-
tou ela pelas redes sociais.

Luísa Sonza em 1º lugar no Spotify
Nesta sexta-feira (22), a cantora Luísa Sonza alcançou a 1ª posição das músicas mais ouvidas no 
Spotify Brasil com seu novo single “Cachorrinhas”. Nas últimas 24 horas a música teve mais de 
1 milhão de streams na plataforma, lembrando que “Cachorrinhas” foi lançada e já alcançou 
direto o 2º lugar de música mais ouvida no Spotify Brasil.  O single tem uma coreografia viral e 
um refrão chiclete, tudo para ser um sucesso nas redes. A música fala sobre as cachorras da in-
térprete – Gisele Pinschers, Britney Spinschers Sonza, Duda Beainscher Sonza.

REPRODUÇÃO/TWITTER REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

EDSON AIPIM/AGNEWS

LEO FRANCO / AGNEWS

Frase

FRANCISCO CEPEDA /AGNEWS

BEATRIZ DAMY/AGNEWS

REPRODUÇÃO FILME “ELVIS”, EM CARTAZ NOS CINEMAS  

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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 A CHEVROLET 
EQUINOX 
PREMIER 2022

Motor: 1,5 litro, 
quatro cilindros, turbo, 
gasolina, 16 válvulas, 
injeção direta

Potência: 172 cavalos 
a 5.600 rpm

Torque: 27,8 kgfm de 
2.500 a 4.500 rpm

Transmissão: 
automática, 6 
marchas, tração 
integral

Suspensão: 
MacPherson na 
dianteira, multilink na 
traseira

Freios: discos 
ventilados na dianteira 
e sólidos na traseira

Pneus: 235/50 R19

Dimensões: 
4,65 metros de 
comprimento, 1,84 
metro de largura, 1,69 
metro de altura e 2,73 
metros de entre-eixos

Tanque: 59 litros

Preço: R$ 221.990 (R$ 
226.150 em São Paulo)

FICHA TÉCNICA

D
epois de ter sumido 
das concessionárias 
brasileiras da Che-
vrolet no início do 
ano passado por fal-

ta de componentes na fábrica 
do México – especialmente 
de semicondutores –, o Equi-
nox era para ter voltado ao 
Brasil em outubro, mas retor-
nou apenas em junho deste 
ano. Em sua terceira geração, 
sua função no Brasil não é 
brigar pela liderança do seg-
mento de utilitários espor-
tivos médios – ocupada há 
tempos pelo Jeep Compass, 
seguido pelo Toyota Corolla 
Cross, pelo Caoa Chery Tiggo 
7 Pro e pelo Volkswagen Taos. 
A proposta é ser uma referên-
cia aspiracional em termos de 
conforto e requinte, função 
similar à exercida pelo Cama-
ro no aspecto da esportivi-
dade. Para recuperar o espa-
ço perdido com a temporada 
ausente no Brasil, o Equinox 
apresenta no mercado nacio-
nal a atualização visual que 
estreou na América do Norte 
em 2020. São discretas evo-
luções no design, conectivi-
dade e conteúdo tecnológico. 
A nova versão esportiva RS, 
com tração dianteira, substi-
tui a antiga configuração de 
entrada LT e é oferecida por 
R$ 204.990 (R$ 208.550 em 
São Paulo). Ela divide a ofer-
ta da linha com a já conhe-
cida “top” Premier, que vem 
com tração integral e custa 
R$ 221.990 (R$ 226.150 em São 
Paulo). Até 2023, a linha Equi-
nox deve ser ampliada com 
a versão EV, 100% elétrica, já 
confirmada para o mercado 
sul-americano.

 O Equinox tem 4,65 
metros de comprimento, 2,10 
metros de largura, 1,84 me-
tro de altura e 2,72 metros 

LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

As linhas mais fl uidas reforçam a sofi sticação e o dinamismo do 
veículo

O motor 1.5 turbo a gasolina, de 172 cavalos e 27,8 kgfm de 
torque, entrega fôlego coerente com a proposta

RETORNO. Missão do Chevrolet Equinox 
é ser referência de conforto e requinte

Para fazer
farol

Por dentro, o Equinox Premier tem bancos, apoios de braços e 
parte do console e do tablier revestidos em couro

de distância de entre-eixos, 
com 468 litros de capacidade 
no porta-malas, que podem 
chegar a 1.627 litros com os 
bancos rebatidos. Além dos 
novos faróis full-led biparti-
dos pela lâmina superior da 
grade dianteira, os para-cho-
ques e as lanternas – também 
em leds – foram atualizados 
para seguir a mais recente 
linguagem global dos SUVs 
da Chevrolet. Os múltiplos 
cromados da versão Premier 
vêm em preto na RS. As li-
nhas mais fluidas reforçam 
a sofisticação e o dinamismo 
do veículo. As duas varian-
tes do Equinox são movidas 
pelo mesmo motor 1.5 turbo 
a gasolina com injeção direta 
apresentado em 2019, asso-
ciado a uma transmissão au-
tomática de 6 marchas com 
opção de trocas manuais na 
manopla. São 172 cavalos de 
potência e 27,8 kgfm de tor-
que. 

 Por dentro, o Equinox 
Premier tem bancos, apoios 
de braços e parte do conso-
le e do tablier revestidos em 
couro. A central multimídia 

tônomo de estacionamento. 
Na versão “top” do SUV, a Che-
vrolet oferece um ano gra-
tuitamente de Wi-Fi veicular 
(limitado a 20 GB mensais) e 
do plano mais abrangente do 
OnStar. O cliente recebe ain-
da o tag “Sem Parar” com 12 

mensalidades, um meio de 
pagamento automático que 
facilita a vida do usuário na 
hora de passar em pedágios, 
estacionamentos, drive thru 
e postos de combustíveis. 

 O utilitário esporti-
vo médio da Chevrolet tem 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

 A O Equinox Premier é um 
veículo familiar, no qual o 
conforto é privilegiado em 
detrimento da esportivida-
de. O motor 1.5 turbo a ga-
solina, de 172 cavalos e 27,8 
kgfm de torque, entrega fô-
lego coerente com a pro-
posta. O rodar do SUV da 
Chevrolet é bastante consis-
tente e a suspensão oferece 
equilíbrio nas curvas, aju-
dado pelos pneus de perfil 
baixo (235/50R 19). No caso 
da versão Premier, a tração 
é integral sob demanda, o 
que também ajuda na esta-
bilidade – a força do motor é 
distribuída para as rodas de 
acordo com a necessidade 
de cada uma. A direção com 
assistência elétrica é eficien-
te e facilita bastante as ma-
nobras. A suspensão absor-
ve bem as imperfeições do 
piso e entrega muito equilí-
brio. A carroceria rola pouco 
mesmo em curvas rápidas.

Embora tenha tração inte-
gral na versão Premier – acio-
nável por um botão no con-
sole –, o Equinox não é um 
utilitário esportivo recomen-

dável para quem gosta de en-
carar trilhas. Com ângulo de 
ataque e de saída pequenos 
(15 e 23 graus, respectivamen-
te) e com a altura livre em re-
lação ao solo de somente 17,5 
centímetros é necessária cer-
ta prudência até mesmo para 
transpor alguns obstáculos 
urbanos mal dimensionados.

Com o preço da gasolina 
nas alturas, um utilitário es-
portivo médio que não é hí-
brido nem bicombustível, 
como o Equinox, acaba dei-
xando a desejar em relação 
à concorrência. A sensação 
é ressaltada porque, segun-
do os dados do Inmetro, a 
versão Premier faz 9 km/l na 
cidade e 10,8 km/l na estra-
da. E o fato de a transmissão 
automática ter como opção 
de trocas manuais somente 
um botão na manopla não é 
nada prático. Embora o câm-
bio funcione de maneira pre-
cisa, uma opção de trocas por 
meio de aletas atrás do volan-
te ou mesmo deslocando a 
alavanca seriam uma forma 
mais intuitiva de o motorista 
comandar as mudanças.

SUV de passeio

MyLink com GPS integrado 
oferece atualizações remotas 
de sistemas eletrônicos – o 
myChevrolet App de nova ge-
ração –, projeção sem fio para 
Android Auto e Apple CarPlay, 
Wi-Fi nativo, Spotify e Alexa, 
além do OnStar, sistema de 
telemática avançado com as-
sistência personalizada vin-
te e quatro horas e sete dias 
por semana para serviços de 
emergência, segurança e con-
cierge. Ambas oferecem itens 
interessantes de comodida-
de e de segurança como o 
alerta de colisão frontal com 
detecção de pedestre e fre-
nagem autônoma de emer-
gência, alerta de ponto cego 
com sensor de aproximação 
repentina, de movimentação 
traseira, vibratório de segu-
rança no banco do motorista 
e de esquecimento de pessoas 
ou objetos no banco traseiro. 

 Para fazer frente às 
versões mais equipadas dos 
SUVs médios concorrentes, a 
Premier adiciona, em relação 
à RS, rodas aro 19 com acaba-
mento diamantado em dois 
tons, teto solar panorâmico 
elétrico, frisos cromados, fa-
róis tipo projetor em leds, au-
xiliares de neblina, abertura e 
fechamento elétrico da tam-
pa do porta-malas com acio-
namento interno, pela chave 
ou por sensor de movimento 
e partida por controle remo-
to. No habitáculo, a Premier 
aposta em um conjunto re-
finado que inclui sistema de 
áudio da marca Bose com sete 
alto-falantes, bancos elétricos 
com duas memórias, apliques 
decorativos no painel e nas 
portas dianteiras, partida do 
motor por controle remoto 
para pré-climatizar a cabine, 
carregador sem fio para smar-
tphones e assistente semiau-

suspensão independente nas 
rodas traseiras, estruturas de 
subchassi e tecnologias avan-
çadas de controle de estabi-
lidade e de tração. A tração 
integral pode variar o envio 
de torque para cada uma das 
rodas para maior aderência 
do veículo, graças a uma cen-
tral de comando capaz de fa-
zer até mil leituras por se-
gundo. É possível desabilitar 
o modo AWD mesmo com o 
carro em movimento e tra-
fegar apenas com tração nas 
rodas dianteiras. Caso o siste-
ma identifique necessidade, 
aparece uma mensagem no 
painel aconselhando o con-
dutor a reativar a tração inte-
gral. O conjunto de tecnolo-
gias é capaz de identificar se 
o carro está rebocando algo, 
como trailer ou barco, e atuar 
para compensar oscilações e 
elevar a estabilidade da com-
posição. (Luiz Humberto Monteiro 
Pereira, da AutoMotrix)
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 A CHEVROLET 
EQUINOX 
PREMIER 2022

Motor: 1,5 litro, 
quatro cilindros, turbo, 
gasolina, 16 válvulas, 
injeção direta

Potência: 172 cavalos 
a 5.600 rpm

Torque: 27,8 kgfm de 
2.500 a 4.500 rpm

Transmissão: 
automática, 6 
marchas, tração 
integral

Suspensão: 
MacPherson na 
dianteira, multilink na 
traseira

Freios: discos 
ventilados na dianteira 
e sólidos na traseira

Pneus: 235/50 R19

Dimensões: 
4,65 metros de 
comprimento, 1,84 
metro de largura, 1,69 
metro de altura e 2,73 
metros de entre-eixos

Tanque: 59 litros

Preço: R$ 221.990 (R$ 
226.150 em São Paulo)

FICHA TÉCNICA

D
epois de ter sumido 
das concessionárias 
brasileiras da Che-
vrolet no início do 
ano passado por fal-

ta de componentes na fábrica 
do México – especialmente 
de semicondutores –, o Equi-
nox era para ter voltado ao 
Brasil em outubro, mas retor-
nou apenas em junho deste 
ano. Em sua terceira geração, 
sua função no Brasil não é 
brigar pela liderança do seg-
mento de utilitários espor-
tivos médios – ocupada há 
tempos pelo Jeep Compass, 
seguido pelo Toyota Corolla 
Cross, pelo Caoa Chery Tiggo 
7 Pro e pelo Volkswagen Taos. 
A proposta é ser uma referên-
cia aspiracional em termos de 
conforto e requinte, função 
similar à exercida pelo Cama-
ro no aspecto da esportivi-
dade. Para recuperar o espa-
ço perdido com a temporada 
ausente no Brasil, o Equinox 
apresenta no mercado nacio-
nal a atualização visual que 
estreou na América do Norte 
em 2020. São discretas evo-
luções no design, conectivi-
dade e conteúdo tecnológico. 
A nova versão esportiva RS, 
com tração dianteira, substi-
tui a antiga configuração de 
entrada LT e é oferecida por 
R$ 204.990 (R$ 208.550 em 
São Paulo). Ela divide a ofer-
ta da linha com a já conhe-
cida “top” Premier, que vem 
com tração integral e custa 
R$ 221.990 (R$ 226.150 em São 
Paulo). Até 2023, a linha Equi-
nox deve ser ampliada com 
a versão EV, 100% elétrica, já 
confirmada para o mercado 
sul-americano.

 O Equinox tem 4,65 
metros de comprimento, 2,10 
metros de largura, 1,84 me-
tro de altura e 2,72 metros 

LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

As linhas mais fl uidas reforçam a sofi sticação e o dinamismo do 
veículo

O motor 1.5 turbo a gasolina, de 172 cavalos e 27,8 kgfm de 
torque, entrega fôlego coerente com a proposta

RETORNO. Missão do Chevrolet Equinox 
é ser referência de conforto e requinte

Para fazer
farol

Por dentro, o Equinox Premier tem bancos, apoios de braços e 
parte do console e do tablier revestidos em couro

de distância de entre-eixos, 
com 468 litros de capacidade 
no porta-malas, que podem 
chegar a 1.627 litros com os 
bancos rebatidos. Além dos 
novos faróis full-led biparti-
dos pela lâmina superior da 
grade dianteira, os para-cho-
ques e as lanternas – também 
em leds – foram atualizados 
para seguir a mais recente 
linguagem global dos SUVs 
da Chevrolet. Os múltiplos 
cromados da versão Premier 
vêm em preto na RS. As li-
nhas mais fluidas reforçam 
a sofisticação e o dinamismo 
do veículo. As duas varian-
tes do Equinox são movidas 
pelo mesmo motor 1.5 turbo 
a gasolina com injeção direta 
apresentado em 2019, asso-
ciado a uma transmissão au-
tomática de 6 marchas com 
opção de trocas manuais na 
manopla. São 172 cavalos de 
potência e 27,8 kgfm de tor-
que. 

 Por dentro, o Equinox 
Premier tem bancos, apoios 
de braços e parte do conso-
le e do tablier revestidos em 
couro. A central multimídia 

tônomo de estacionamento. 
Na versão “top” do SUV, a Che-
vrolet oferece um ano gra-
tuitamente de Wi-Fi veicular 
(limitado a 20 GB mensais) e 
do plano mais abrangente do 
OnStar. O cliente recebe ain-
da o tag “Sem Parar” com 12 

mensalidades, um meio de 
pagamento automático que 
facilita a vida do usuário na 
hora de passar em pedágios, 
estacionamentos, drive thru 
e postos de combustíveis. 

 O utilitário esporti-
vo médio da Chevrolet tem 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

 A O Equinox Premier é um 
veículo familiar, no qual o 
conforto é privilegiado em 
detrimento da esportivida-
de. O motor 1.5 turbo a ga-
solina, de 172 cavalos e 27,8 
kgfm de torque, entrega fô-
lego coerente com a pro-
posta. O rodar do SUV da 
Chevrolet é bastante consis-
tente e a suspensão oferece 
equilíbrio nas curvas, aju-
dado pelos pneus de perfil 
baixo (235/50R 19). No caso 
da versão Premier, a tração 
é integral sob demanda, o 
que também ajuda na esta-
bilidade – a força do motor é 
distribuída para as rodas de 
acordo com a necessidade 
de cada uma. A direção com 
assistência elétrica é eficien-
te e facilita bastante as ma-
nobras. A suspensão absor-
ve bem as imperfeições do 
piso e entrega muito equilí-
brio. A carroceria rola pouco 
mesmo em curvas rápidas.

Embora tenha tração inte-
gral na versão Premier – acio-
nável por um botão no con-
sole –, o Equinox não é um 
utilitário esportivo recomen-

dável para quem gosta de en-
carar trilhas. Com ângulo de 
ataque e de saída pequenos 
(15 e 23 graus, respectivamen-
te) e com a altura livre em re-
lação ao solo de somente 17,5 
centímetros é necessária cer-
ta prudência até mesmo para 
transpor alguns obstáculos 
urbanos mal dimensionados.

Com o preço da gasolina 
nas alturas, um utilitário es-
portivo médio que não é hí-
brido nem bicombustível, 
como o Equinox, acaba dei-
xando a desejar em relação 
à concorrência. A sensação 
é ressaltada porque, segun-
do os dados do Inmetro, a 
versão Premier faz 9 km/l na 
cidade e 10,8 km/l na estra-
da. E o fato de a transmissão 
automática ter como opção 
de trocas manuais somente 
um botão na manopla não é 
nada prático. Embora o câm-
bio funcione de maneira pre-
cisa, uma opção de trocas por 
meio de aletas atrás do volan-
te ou mesmo deslocando a 
alavanca seriam uma forma 
mais intuitiva de o motorista 
comandar as mudanças.

SUV de passeio

MyLink com GPS integrado 
oferece atualizações remotas 
de sistemas eletrônicos – o 
myChevrolet App de nova ge-
ração –, projeção sem fio para 
Android Auto e Apple CarPlay, 
Wi-Fi nativo, Spotify e Alexa, 
além do OnStar, sistema de 
telemática avançado com as-
sistência personalizada vin-
te e quatro horas e sete dias 
por semana para serviços de 
emergência, segurança e con-
cierge. Ambas oferecem itens 
interessantes de comodida-
de e de segurança como o 
alerta de colisão frontal com 
detecção de pedestre e fre-
nagem autônoma de emer-
gência, alerta de ponto cego 
com sensor de aproximação 
repentina, de movimentação 
traseira, vibratório de segu-
rança no banco do motorista 
e de esquecimento de pessoas 
ou objetos no banco traseiro. 

 Para fazer frente às 
versões mais equipadas dos 
SUVs médios concorrentes, a 
Premier adiciona, em relação 
à RS, rodas aro 19 com acaba-
mento diamantado em dois 
tons, teto solar panorâmico 
elétrico, frisos cromados, fa-
róis tipo projetor em leds, au-
xiliares de neblina, abertura e 
fechamento elétrico da tam-
pa do porta-malas com acio-
namento interno, pela chave 
ou por sensor de movimento 
e partida por controle remo-
to. No habitáculo, a Premier 
aposta em um conjunto re-
finado que inclui sistema de 
áudio da marca Bose com sete 
alto-falantes, bancos elétricos 
com duas memórias, apliques 
decorativos no painel e nas 
portas dianteiras, partida do 
motor por controle remoto 
para pré-climatizar a cabine, 
carregador sem fio para smar-
tphones e assistente semiau-

suspensão independente nas 
rodas traseiras, estruturas de 
subchassi e tecnologias avan-
çadas de controle de estabi-
lidade e de tração. A tração 
integral pode variar o envio 
de torque para cada uma das 
rodas para maior aderência 
do veículo, graças a uma cen-
tral de comando capaz de fa-
zer até mil leituras por se-
gundo. É possível desabilitar 
o modo AWD mesmo com o 
carro em movimento e tra-
fegar apenas com tração nas 
rodas dianteiras. Caso o siste-
ma identifique necessidade, 
aparece uma mensagem no 
painel aconselhando o con-
dutor a reativar a tração inte-
gral. O conjunto de tecnolo-
gias é capaz de identificar se 
o carro está rebocando algo, 
como trailer ou barco, e atuar 
para compensar oscilações e 
elevar a estabilidade da com-
posição. (Luiz Humberto Monteiro 
Pereira, da AutoMotrix)
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PANORAMA

 A Item existente desde o 
início da história dos veícu-
los motorizados no mundo, 
o pneu é um equipamento 
essencial para o bom com-
portamento do carro e para 
a segurança. O pneu é tão 
importante para um veículo 
que as equipes do Mundial de 
Fórmula-1 dedicam duas ho-
ras nas sextas-feiras somen-
te para observarem o com-
portamento dos compostos 
para a seção classificatória 

Trocar para manter
DICAS. O rodízio de pneus é recomendado para manter o equilíbrio  
do carro e alongar a vida útil dos compostos de borracha

Assistência Técnica da Con-
tinental Pneus. Carros com 
tração dianteira – a maioria 
no Brasil – acumulam duas 
funções: os pneus da frente 
são responsáveis não só pe-
las manobras de esterçamen-
to como também tracionam. 
Os de tração traseira dividem 
melhor essas tarefas, com os 
pneus da frente ficando en-
carregados da esterçamento 
e os traseiros da tração. Já os 
veículos 4x4 combinam um 
pouco dos dois universos. 
“Como a natureza do des-
gaste entre os eixos diantei-
ro e traseiro é diferente, há 
a necessidade de se fazer de 
tempos em tempos o reposi-
cionamento entre eles”, ob-
serva Astolfi.

Assim, para cada caso, 
existem diferentes meto-
dologias para o rodízio dos 
pneus. Quanto à periodici-
dade, a recomendação é que 
o rodízio seja feito a cada 5 
mil quilômetros ou, no má-
ximo, a cada 10 mil, mesmo 
se não houver sinais visíveis 
de desgaste, pois eles muitas 
vezes se manifestam apenas 
em milímetros ou até mes-
mo em décimos de milíme-
tros. A inspeção a “olho nu” 
não traz a informação ne-
cessária sobre o ritmo de 
desgaste dos pneus. Se esse 
desgaste chegar a ser visí-
vel, então está mais do que 

na hora de se fazer o rodí-
zio. A Renault e a BMW são 
duas montadoras que não 
indicam o rodízio para os 
pneus dos seus veículos. Se-
gundo elas, a ideia é que no 
momento da troca, a estabi-
lidade do carro é afetada, ele-

vando o risco. Para as outras 
fabricantes, a prática é reco-
mendada. Para quem opta 
por fazer o rodízio, existem 
duas formas para isso: por 
tipo de pneu ou pela tração 
do veículo.(Daniel Dias, da Au-
toMotrix)

Diagrama para rodízio de pneus por tipo de pneu

DIVULGAÇÃO

Diagramas para rodízio de pneus por tração

Fazer o rodízio dos pneus é fundamental para evitar seu desgaste precoce ou irregular 

P
ara comemorar os 50 
anos de lançamento 
mundial da Linha Z, 
a Kawasaki acaba de 
revelar no Brasil a 

Z900 Edição de Aniversário. 
Com rodas, tanque e carena-
gens em vermelho, o modelo 
reverencia a lendária Z1100GP, 
que trazia a cor como assinatu-
ra da Kawasaki. O novo visual 
da Z900 Edição de Aniversário 
traz vários grafismos em azul 
escuro e prata, que acentuam 
o vermelho vivo, assim como 
o emblema “Z” e o logotipo da 
Kawasaki em dourado. Previs-
ta para chegar este mês nas 
concessionárias autorizadas 
Kawasaki, a edição é limitada 
com apenas 200 unidades e 
preço sugerido de R$ 61.640. 

A Z900 Edição de Ani-
versário chega ao mercado 
trazendo o que há de mais 
moderno em tecnologias. O 
painel de instrumentos em 
TFT de 4,3 polegadas é total-
mente digital e traz várias 
funções, incluindo conexão 
Bluetooth que permite aos 
motociclistas conectarem 
smartphones e utilizarem 
o aplicativo “Rideology The 
App”. Com ele, o condutor 
pode acessar dados precisos 
sobre a pilotagem, como ve-
locidade, inclinação, atuação 
da Força G e tempo de volta. 

A Z900 Edição de Aniver-
sário vem equipada com a 
função Modos de Pilotagem 
Integrados. Com acesso rá-
pido, pelo painel, o condu-

DIVULGAÇÃO

A Z900 traz grafismos em azul e prata, que acentuam o vermelho, o 
emblema “Z” e o logotipo da Kawasaki estampados em dourado

Modelo reverencia a lendária Z1100GP, que trazia, na época, a cor 
como assinatura da Kawasaki

e para a corrida de domin-
go. No “mundo real”, a maior 
preocupação de motoristas e 
fabricantes está na manuten-
ção do estado dos compostos 
de borracha, passando pela 
calibragem correta e chegan-
do ao rodízio dos pneus, tudo 
pensando no desempenho e 
na segurança.

Assim como manter os 
pneus sempre calibrados, fa-
zer o rodízio é fundamental 
para evitar seu desgaste pre-

coce ou irregular, amplian-
do assim a sua vida útil e 
preservando o investimento 
feito na hora da compra. “Re-
posicioná-los periodicamen-
te é muito importante nesse 
esforço de fazer com que o 
pneu atinja com segurança 
a maior quilometragem pos-
sível. A razão para esse pro-
cedimento é que o desgas-
te dos pneus nunca ocorre 
de forma simétrica”, expli-
ca Rafael Astolfi, gerente de 

tor pode escolher o ajuste de 
acordo com o tipo e condi-
ção de pilotagem. Utilizan-
do o controle de tração e os 
modos de potência da moto, 
a ferramenta disponibiliza 
três configurações pré-esta-
belecidas de fábrica (“Espor-
tiva”, “Estrada” e “Chuva”) e 
a opção de o piloto ajustar 
manualmente e fazer uma 
configuração totalmente per-
sonalizada. A Z900 Edição de 
Aniversário traz ainda o siste-
ma KTRC (Controle de Tração 
Kawasaki), que promete alto 
desempenho para conduções 
esportivas e segurança em si-
tuações de pilotagem em su-
perfícies de baixa tração. Já 
a função Modos de Potência 
possibilita que os pilotos ajus-
tem o nível de potência des-
pejado pelo motor de quatro 
cilindros em linha de acordo 
com suas preferências.

O lançamento vem com os 
novos pneus Dunlop Sport-
max Roadsport 2, que propor-
cionam mais aderência, e um 
sistema de iluminação em 
leds. A embreagem assistida 
e deslizante busca possibilitar 
um acionamento mais leve e 
evitar o travamento da roda 
traseira em casos de reduções 
bruscas de marchas. Além dis-
so, o modelo vem com duplo 
acelerador de válvulas, siste-
ma ABS inteligente, indicador 
de modo de condução eco-
nômica e suspensão traseira 
tipo Back-link.(Edmundo Dantas, 
da AutoMotrix)

Modelo tem edição limitada com apenas 200 unidades e preço 
sugerido de R$ 61.640 

Meio século 
passa  acelerado

DUAS RODAS. 
Kawasaki 

Z900 Edição 
de Aniversário 
comemora os 

50 anos da 
Linha Z 
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NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

O pasto está seco em todo 
Centro-Sul do País por falta de 
chuvas. E o milho caro inviabi-
liza a suplementação dada às 
vacas para compensar a falta 

de capim. Para não ficarem ociosos os lati-
cínios estão ‘caçando’ produtores que ainda 
consigam ‘tirar leite’ das vacas magras. E 
esse rali deve provocar uma alta de até 15% 
no preço do leite na porteira da fazenda nas 
próximas semanas, segundo o Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea). De acordo com o instituto de 
pesquisas vinculado à Escola de Agronomia 
da USP, neste ano o leite acumula valoriza-
ção real de 19,8% (já descontada a inflação). 
No mês passado, os laticínios pagaram R$ 
2,68 aos pecuaristas pelo litro, em média. A 
projeção do Cepea é que, neste mês, o valor 
ultrapasse a barreira simbólica de R$ 3,00. 
Para piorar, o diesel subiu mais de 5% só 
na primeira quinzena deste mês, segundo 
a plataforma Ticket Log, e o alto custo da 
energia criaram a tempestade perfeita no 
setor. Na tentativa de conter a carestia, a 
importação de lácteos cresceu 30,2% entre 
maio e junho, e as exportações brasileiras 
recuaram 31%. Mas, esse choque de oferta 
não foi suficiente para baixar os preços. E o 
reflexo está evidente nos supermercados. 
Mas, a expectativa é que o consumo cresça 
nas próximas semanas com o aumento no 
Auxílio Brasil, o que tende a pressionar ain-
da mais os preços. O mercado só deve voltar 
à normalidade quando a chuva retornar, 
lá no meio da primavera, como vem ante-
cipando esta coluna desde abril. Portanto, 

O CÉU É O LIMITE
Especialistas alertam que preço do leite pode 
subir mais de 15% nas próximas semanas

prepare o bolso!

Frango vira candidato...
O maior surto de gripe aviária da história já 

provocou a eliminação de 46 milhões de aves 
em 36 países europeus. A H5N1 também fez o 
Canadá proibir a importação de frango prove-
niente de 21 estados norte-americanos. E isso 
vai impactar seu bolso...

...a vilão da inflação...
No Brasil, maior exportador mundial de 

carnes, onde supermercados já vendem pele 
de frango, os frigoríficos comemoram...

...para alegria de poucos
Dados do Governo Federal divulgados 

na segunda-feira apontam que a expor-
tação de carne de aves disparou. Só nos 
primeiros 11 dias úteis deste mês foram 
embarcadas 390 mil toneladas de frango, 
com faturamento de US$ 466 milhões.

Boa notícia!
A Rússia anunciou nesta semana 

que aumentará em 27% a cota de óleo 
de girassol para exportação. O governo 
russo alegou que há produto suficiente 
no País para manter os preços estáveis. E 
a Indonésia também resolveu ampliar a 

oferta de óleo de palma no mercado 
internacional. Isso deve diminuir a 
procura pelo óleo de soja brasileiro e, 
consequentemente, reduzir o preço 
no varejo.

Ofertas na feira
Abacate, carambola, coco verde, 

laranjas pera e lima, limões taiti e 
siciliano, lima-da-pérsia, mexerica e 
tangerina, abobrinha italiana, bata-
ta-doce rosada, beterraba, cenoura, 
gengibre, tomates sweet grape e 
carmem, alfaces, alho-poró, brócolos 
ninja, couve manteiga, escarola, re-
polhos roxo e verde, e batata lavada 
fecham a semana com preços em 
baixa na Ceagesp.

Eu escuto a cor 
dos passarinhos

*Manoel de Barros (1916/2014), poeta 
mato-grossense, em ‘Meu quintal é maior 
que o mundo’

Filoso� a 
do campo:
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liza a suplementação dada às 
vacas para compensar a falta 
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cínios estão ‘caçando’ produtores que ainda 
consigam ‘tirar leite’ das vacas magras. E 
esse rali deve provocar uma alta de até 15% 
no preço do leite na porteira da fazenda nas 
próximas semanas, segundo o Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea). De acordo com o instituto de 
pesquisas vinculado à Escola de Agronomia 
da USP, neste ano o leite acumula valoriza-
ção real de 19,8% (já descontada a inflação). 
No mês passado, os laticínios pagaram R$ 
2,68 aos pecuaristas pelo litro, em média. A 
projeção do Cepea é que, neste mês, o valor 
ultrapasse a barreira simbólica de R$ 3,00. 
Para piorar, o diesel subiu mais de 5% só 
na primeira quinzena deste mês, segundo 
a plataforma Ticket Log, e o alto custo da 
energia criaram a tempestade perfeita no 
setor. Na tentativa de conter a carestia, a 
importação de lácteos cresceu 30,2% entre 
maio e junho, e as exportações brasileiras 
recuaram 31%. Mas, esse choque de oferta 
não foi suficiente para baixar os preços. E o 
reflexo está evidente nos supermercados. 
Mas, a expectativa é que o consumo cresça 
nas próximas semanas com o aumento no 
Auxílio Brasil, o que tende a pressionar ain-
da mais os preços. O mercado só deve voltar 
à normalidade quando a chuva retornar, 
lá no meio da primavera, como vem ante-
cipando esta coluna desde abril. Portanto, 
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Especialistas alertam que preço do leite pode 
subir mais de 15% nas próximas semanas

prepare o bolso!

Frango vira candidato...
O maior surto de gripe aviária da história já 

provocou a eliminação de 46 milhões de aves 
em 36 países europeus. A H5N1 também fez o 
Canadá proibir a importação de frango prove-
niente de 21 estados norte-americanos. E isso 
vai impactar seu bolso...

...a vilão da inflação...
No Brasil, maior exportador mundial de 

carnes, onde supermercados já vendem pele 
de frango, os frigoríficos comemoram...

...para alegria de poucos
Dados do Governo Federal divulgados 

na segunda-feira apontam que a expor-
tação de carne de aves disparou. Só nos 
primeiros 11 dias úteis deste mês foram 
embarcadas 390 mil toneladas de frango, 
com faturamento de US$ 466 milhões.

Boa notícia!
A Rússia anunciou nesta semana 

que aumentará em 27% a cota de óleo 
de girassol para exportação. O governo 
russo alegou que há produto suficiente 
no País para manter os preços estáveis. E 
a Indonésia também resolveu ampliar a 

oferta de óleo de palma no mercado 
internacional. Isso deve diminuir a 
procura pelo óleo de soja brasileiro e, 
consequentemente, reduzir o preço 
no varejo.

Ofertas na feira
Abacate, carambola, coco verde, 

laranjas pera e lima, limões taiti e 
siciliano, lima-da-pérsia, mexerica e 
tangerina, abobrinha italiana, bata-
ta-doce rosada, beterraba, cenoura, 
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carmem, alfaces, alho-poró, brócolos 
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polhos roxo e verde, e batata lavada 
fecham a semana com preços em 
baixa na Ceagesp.
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dos passarinhos
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mato-grossense, em ‘Meu quintal é maior 
que o mundo’
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 A Mais um leilão envolven-
do itens ligados a Apple e Ste-
ve Jobs promete movimentar 
cifras milionárias, podendo 
ultrapassar os R$ 2 milhões. 

Dessa vez, o leilão da RR 
Auction envolve 75 itens do 
colecionador Charles Mann. 
Entre os destaques está um 
documento impresso assina-
do por Jobs em 1986, que pos-
sui lance inicial de US$ 12 mil, 
aproximadamente R$ 65 mil.

Já um protótipo bastante 
danificado do “Apple Compu-
ter A” tem estimativa de atin-
gir US$ 500 mil, ou cerca de 
R$ 2,7 milhões.

Itens envolvendo Jobs 
sempre atingem números 
surpreendentes. No ano pas-
sado, por exemplo, um for-
mulário de emprego preen-
chido pelo fundador da Apple 

Itens envolvendo a Apple e Steve Jobs 
podem ultrapassar os R$ 2 milhões

Leilão envolve 
75 itens do 
colecionador 
Charles Mann; 
entre os 
destaques está 
um documento 
impresso 
assinado por Jobs 
em 1986

em 1973 foi arrematado por 
162 mil libras, cerca de R$ 1,2 
milhão na época, em um lei-
lão realizado na Inglaterra.

Um ano antes, a capa de 
um exemplar da Fortune, de 
1989, autografada por Jobs foi 
arrematada por US$ 16 mil, ou 
R$ 85,4 mil na época. (GM)

 A A Justiça Federal vai lei-
loar imóveis nos dias 27 de 
julho e 3 de agosto. Com lan-
ces virtuais por meio do site 
da Fidalgo Leilões, boa parte 
dos bens está disponível com 
descontos de até 50% do valor 
da avaliação, divididos entre 
terrenos, casas, apartamen-
tos, galpões, salas comerciais, 
automóveis e equipamentos.

Os imóveis serão comer-
cializados em diversas regiões 
do estado de São Paulo.

Uma das ofertas é de um 
imóvel residencial, em Ara-
raquara, com extensão de 15,4 
metros de frente, com lance 
mínimo de R$ 130 mil. Outro 
destaque é um terreno, em 
Bauru, com a área de 295,1m² 
e lance inicial de R$225 mil.

Na Capital, um aparta-
mento está em oferta no Jar-
dim América. Ele conta com 

Justiça Federal faz 
leilão em São Paulo

33m² de área privativa e área 
de garagem de 20,4m², a par-
tir de R$ 201 mil. Já no Jardim 
Cordeiro, a oportunidade é 
para aquisição de um terreno, 
e respectivo prédio com área 
de 610m², com preço partin-
do de R$ 2,25 milhões. Em Dia-
dema há oferta para um ter-
reno, com lance mínimo de 
R$92 mil.

“Em alguns casos é possível 
o parcelamento 20% de entra-
da e o restante do pagamento 
em até 59 parcelas, porém de-
pende do lote. Vale ressaltar 
que qualquer pessoa física ou 
jurídica pode participar do lei-
lão, sendo necessário fazer ca-
dastro em no site, além de en-
viar os documentos exigidos 
no edital para o nosso escritó-
rio”, orienta Douglas Fidalgo, 
leiloeiro oficial da Fidalgo Lei-
lões. (GSP)

Um documento impresso assinado por Jobs em 1986 possui 
lance inicial de US$ 12 mil, aproximadamente R$ 65 mil

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

 A Em parceria com bancos e 
grandes instituições, a plata-
forma Zukerman Leilões está 
disponibilizando 425 imóveis 
para disputa até o fim do mês 
de julho. As ofertas partem de 
R$ 25,3 mil. 

Entre os lotes disponíveis 
há casas, apartamentos, terre-
nos e espaços comerciais per-
tencentes aos bancos Brades-
co, Santander, Safra, Banco 
Pan S/A, além da Cooperati-
va de Crédito Sicoob Coop-
mil e do Fundo Garantidor 
de Créditos.

As oportunidades estão 
espalhadas de norte a sul do 
Brasil, com propriedades nos 
estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Goiás, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Amazonas, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Paraíba, Pará, Sergipe, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e também 
no Distrito Federal. 

O imóvel mais em conta 
que está em disputa fica na Entre os lotes disponíveis há casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais de bancos e instituições

DIVULGAÇÃO/ZUKERMAN LEILÕES

Zukerman leiloa mais de 400 
imóveis a partir de R$ 25 mil

OPORTUNIDADE. Leilão em julho acontece em parceria de plataforma com bancos e grandes instituições

cidade de Araraquara, no inte-
rior paulista. Trata-se de uma 
loja de 42,75 m², no bairro Vila 
Suconasa. Caso a proprieda-
de não seja arrematada no 
primeiro leilão, que acontece 
dia 25 de julho, ela pode ficar 
ainda mais barata com lance 
inicial de R$ 12,6 mil em um 
segundo leilão no início de 
agosto. 

Também em São Paulo 
está o imóvel com maior lan-
ce inicial. Localizado em Ita-
quaquecetuba, o lote inclui 
prédios industriais e pode 
ser arrematado a partir de  
R$ 30,6 milhões.

Para quem procura imó-
veis na Capital, uma boa 
oferta é um apartamento no 
Cambuci. Com área de 80 m², 
o imóvel tem lance mínimo 
de R$ 579 mil. 

Os interessados em parti-
cipar de algum leilão na plata-
forma, devem se cadastrar no 
site da Zukerman e ler atenta-
mente o edital  de cada certa-
me antes de fazer uma oferta. 
(Gladys Magalhães)

Telhanorte 
abre loja de 
tintas em 
São Paulo

 A A Telhanorte acaba de 
inaugurar sua primeira loja 
especializada apenas no seg-
mento de tintas. A unidade 
fica na Lapa, em São Paulo. 

Entre os diferencias da loja 
está o Centro de Cores, que 
permite produzir mais de 5 
mil cores diferentes e de dis-
tintos acabamentos. A unida-
de contará ainda com o ser-
viço chamado de  Ajuda ao 
Vivo, no qual um profissional 
auxilia o cliente por meio de 
uma vídeo-chamada; há ain-
da  a entrega no mesmo dia 
no raio de 5 km da unidade, 
em compras realizadas até as 
12h; e a compra via TelhaZap, 
o WhatsApp da Telhanorte. 

“É um projeto piloto que 
estamos apostando alto. A im-
plantação de forma pioneira 
dos chamados homecenters 
de bairro. Uma destas é esse 
espaço que encontramos no 
mercado para inaugurar uma 
loja totalmente dedicada ao 
universo das tintas, com o ob-
jetivo de atender profissionais 
e o consumidor final”, diz Mar-
cos Lima, gerente regional da 
Telhanorte. (GM)

NEGÓCIOS

 A No dia 29 de julho acon-
tece o leilão de carros an-
tigos do Brazil Classics Kia 
Show. Na edição de 2022 do 
evento estarão disponíveis 
para disputa  50 lotes, que 
incluem automóveis da dé-
cada de 1920 a 1990. 

“Este ano teremos um lei-
lão ainda mais exclusivo com 
lotes criteriosamente selecio-
nados em parceria com o Ve-
teran Car-MG”, ressalta José 
Paulo Parra, organizador do 
Circuito de Leilões e diretor 
regional da Federação Bra-
sileira de Veículos Antigos 
(FBVA).

De acordo com os orga-

Evento em Minas Gerais 
terá disputa de carros raros

Cadillac S75 Limousine, de 1941, é um dos destaques do leilão

DIVULGAÇÃO

Estão em leilão automóveis clássicos das décadas de 1920 e 
1940, entre outros; lances podem ser dados pela internet

nizadores, há lotes com lan-
ces a partir de R$ 20 mil, 
porém a expectativa é a de 
que alguns carros disponí-
veis ultrapassem os R$ 800 
mil. Entre os destaques do 
leilão está um automóvel 
modelo Cadillac S75 Limou-
sine, de 1941. O carro de sete 
lugares serviu ao ex-presi-
dente Getúlio Vargas e pode 
ser arrematado a partir de 
R$ 390 mil.

 O leilão traz ainda um 
Ford T 1927 (feito sob enco-
menda), que possui lance ini-
cial de R$ 70 mil; um Maserati 
Merak 1974 (esportivo italia-
no com design indiscutível) 
com lance mínimo de R$ 380 
mil, um Fiat 850 Barchetta 
1968 e uma Porsche 911 Car-
rera S 2008/2009, com lances 
iniciais de R$ 40 mil e R$ 260 
mil, respectivamente. 

O leilão ocorre no formato 
híbrido (on-line e presencial), 
sendo que os lotes já estão re-
cebendo ofertas por meio da 
plataforma Picelli Leilões. (GM)

 A O Detran-SP realiza o lei-
lão de 256 veículos nos dias 
26 e 27 de julho. O certame 
acontece na cidade de Ser-
tãozinho e envolve lotes com 
direito à documentação e em 
fim de vida útil.

De acordo com o Detran- 
SP, os veículos foram apreen-
didos por questões como falta 
de licenciamento, CNH venci-
da, alcoolemia, entre outros, 
e estão sendo ofertados para 
pagamento à vista.

Entre os destaques dos 
veículos com direito à docu-
mentação está uma Amarok, 
ano 2011, que possui lance ini-
cial de R$ 35 mil. Segundo da-
dos da tabela Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas), um automóvel se-
melhante está avaliado em  
R$ 88,5 mil.

Detran realiza leilão 
no interior paulista

Os interessados em parti-
cipar do leilão devem acessar 
o portal da entidade em www.
detran.sp.gov.br, onde está 
publicado o edital. O docu-
mento traz dados importan-
tes da disputa, como nome e 
contato do leiloeiro e dados 
dos veículos. Após a inscri-
ção, o cidadão receberá uma 
senha para participação no 
certame. 

O Detran informa que 
após arrematado, o veículo 
sai quitado, sem dívida, já que 
o valor arrecadado no leilão é 
utilizado para quitar os débi-
tos com o Estado.

 Quem quiser ver os carros 
pode comparecer no dia 25, 
das 9h às 16h, no Pátio Santo 
André, na avenida Marginal 
Jose Osvaldo Marques, 040, 
em Sertãozinho. (GM)



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 5ª VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO 
CAETANO DO SUL / SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do Imóvel abaixo des-

crito, para conhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados MARIA 
ANTONIA BERTINI SARTORI (CPF: 683.228.448-91),  FERNANDO BERTINI SARTORI (CPF: 
307.064.058-38), RENATO BERTINI SARTORI (CPF: 272.405.248-09), EDUARDO BERTINI SAR-
TORI (CPF: 140.521.278-03), o ESPÓLIO DE ARTHUR SARTORI (CPF: 238.664.118-04), e os 
coproprietários ZULMIRA BERTINI MONDEVAIM (CPF: 683.227.808-00) e seu marido ADEMIR 
MONDEVAIM (CPF: 060.121.248-72), extraída dos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA-
JUDICIAL – DIREITO CIVIL, promovida por FABIANA MANOEL TREVISAN (CPF: 258.414.338-06) 
e ANSELMO TREVISAN (CPF: 254.505.008-35). PROCESSO: 1006237-60.2018.8.26.0565. O DR. 
DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de São Cae-
tano do Sul / SP, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimen-
to tiver e interessar possa que, com fulcro no artigo 882 parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, 
regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 
19/2021, Resolução 236/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Correge-
doria Geral de Justiça do TJSP, a leiloeira Renata Franklin Simões - JUCESP nº 1.040, através da 
plataforma eletrônica IMPACTO LEILÕES (www.impactoleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos, 
levará a público, pregão de venda e arrematação na modalidade online com 1ª PRAÇA com início 
dia 26/07/2022 às 11:00 horas e com término dia 29/07/2022 às 11:00 horas, entregando a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação atualizada, e não havendo licitantes, fica desde já 
designado a 2ª PRAÇA com início dia 29/07/2022 às 11:01 horas e com término dia 18/08/2022 
às 11:00 horas, onde serão aceitos lances de valor igual ou superior à 50% da avaliação atualizada, 
conforme art. 885 - O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento que 
poderão ser prestadas pelo arrematante. IMÓVEL: UM PRÉDIO COMERCIAL SOB Nº 844 DA RUA 
VISCONDE DE INHAÚMA, com 321,00m² de área construída, e seu respectivo terreno constituído 
por parte do lote nº 1, da quadra “E”, da Vila Santo Alberto, nesta cidade e comarca de São Caetano 
do Sul, medindo 11,50m (onze metros e cinquenta centímetros) de frente para Rua Visconde de 
Inhaúma, de quem de frente olha para o imóvel, na lateral direita, mede 24,80m (vinte e quatro metros 
e oitenta centímetros), onde divide com Fausto Luiz Pina Junior, na lateral esquerda, no mesmo sen-
tido visual, mede 19,80m (dezenove metros e oitenta centímetros), onde divide com o imóvel de pro-
priedade de José Luiz Pereira e nos fundos mede 9,50m (nove metros e cinquenta centímetros), onde 
confronta com propriedades do Espólio de José Giuzio e outros ou sucessores, estando cadastrado 
na Prefeitura Municipal local, conforme inscrição nº 07.066.0001. Matrícula 33.088 do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Caetano do Sul. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM –No segundo 
pregão o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% do valor atualizado da avaliação 
judicial correspondente à R$ 1.485.929,50 (maio/2022). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: 
O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor 
será de 5% sobre o valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto 
ao Ofício onde tramita a ação ou através dos Telefones: (11) 2659-5095 e (11) 9.9147-8616 ou e-mail: 
juridico@impactoleiloes.com.br. Ficam os EXECUTADOS E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS 
das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos 
autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a 
intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. DR. DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO - Juiz de Direito da 5ª Vara Cível 
do Foro de São Caetano do Sul.

W W W. I M PA C T O L E I L O E S . C O M . B R

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Lei 9.514/17
032022 ONLINE

JANINE LEDOUX KROBEL LORENZ, Leiloeira Oficial AARC/SC266, Av. Nereu Ra-
mos, 197, sl. 405, Centro, Itajaí, FAZ SABER a todos que, devidamente autorizada 
pela Credora Fiduciária OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA-
LORES MOBILIÁRIOS S/A,  CNPJ n.º 36.113.876/0001-91, nos termos da Escritura 

Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, firmada em 27/03/2019, na qual figura como 
Devedora Fiduciária LUCIANA RODRIGUES FERNANDES, brasileira, solteira, empresária, RG 
49.101.790-X-SSP/SP, CPF 417.277.168-84, residente e domiciliada na rua Brigadeiro Tobias, n. 
334 e 340, no 5º Subdistrito, Santa Efigênia, São Paulo-SP, e em decorrência da consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da Credora,  levará a PÚBLICO LEILÃO de venda e arrematação e 
na modalidade eletrônica online o imóvel infra descrito, através do website www.krobelleiloes.com.
br onde o presente Edital pode ser acessado na íntegra nos termos das Leis n.º 13.465/2017 e art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/1997, com início do PRIMEIRO LEILÃO em 19/08/2022 às 16h: R$ 
324.094,00  disponível para lances no site a partir da publicação do edital com lance mínimo igual 
ou superior ao da avaliação, caso não haja lance no Primeiro Leilão, seguirá sem interrupção o SE-
GUNDO LEILÃO, que se encerrará em 05/09/2022 às 16h: R$ 599.899,70 (quinhentos e noventa 
e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), com lances igual ou superior ao 
valor da dívida, acrescido dos encargos moratórios e despesas de cobrança e execução ocorridas 
até o dia do  Leilão, constituído pelo seguinte bem: Item – Imóvel – Matrícula 100.655: Aparta-
mento n. 24, do Condomínio Sky Pauliceia, situado na rua Brigadeiro Tobias, n. 334 e 340, no 
5º Subdistrito – Santa Efigênia, São Paulo/SP, c/ área privativa 32,8385m2, área total 53,4122m2 
com direito ao uso e 1 vaga de garagem para estacionamento de moto. Cadastro contribuinte 
Prefeitura: 001.037.0291-1. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O Arrematante pagará no ato o valor total da arrematação à vista. Incidirá a comissão 
da leiloeira correspondente a 5% sobre o valor do arremate a ser pago pelo Arrematante em conta 
a ser informada em nome da Leiloeira. Edital na íntegra www.krobelleiloes.com.br e maiores 
informações através do site e telefones (47)99101-1765. Itajaí 24/05/2022. Janine Ledoux Krobel 
Lorenz Leiloeira Oficial AARC/266.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Lei 9.514/17
042022 ONLINE

JANINE LEDOUX KROBEL LORENZ, Leiloeira Oficial AARC/SC266, Av. Nereu Ra-
mos, 197, sl. 405, Centro, Itajaí, FAZ SABER a todos que, devidamente autorizada pela 
Credora Fiduciária OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 36.113.876/0001-91, Av. das Américas, 
3434, bl. 07, sl. 2021, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de administra-

dora do Credor Fiduciário Gatria – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padroniza-
dos, CNPJ sob o n.º 21.025.084/0001-98, sediado no mesmo endereço de sua Administradora, nos 
termos da Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, firmada em 20/12/2018, 
na qual figura como Devedor Fiduciário Devedores Fiduciários NILSON TORRES DA SILVA, bra-
sileiro, empresário, RG n° 32.560.056-9-SSP-SP, CPF n° 298.236.868-40, casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, com MARIA JOELIA TORRES DA SILVA, brasileira, empresária, RG 
nº 40.125.621-2-SSP-SP, CPF nº 316.120.998-23, residentes e domiciliados na rua  Rua Presiden-
te João Café Filho nº 100, Bela Vista, Salto-SP, 13321-371 e em decorrência da consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da Credora,  levará a PÚBLICO LEILÃO de venda e arrematação e 
na modalidade eletrônica online o imóvel infra descrito, através do website www.krobelleiloes.com.
br onde o presente Edital pode ser acessado na íntegra nos termos das Leis n.º 13.465/2017 e art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/1997, com início do PRIMEIRO LEILÃO em 19/08/2022 às 14:45h: 
R$233.120,00 disponível para lances no site a partir da publicação do edital com lance mínimo igual 
ou superior ao da avaliação, caso não haja lance no Primeiro Leilão, seguirá sem interrupção o 
SEGUNDO LEILÃO, que se encerrará em 05/09/2022 às 14:45h: R$ 437.222,10, com lances igual 
ou superior ao valor da dívida, acrescido dos encargos moratórios e despesas de cobrança e execu-
ção, constituído pelo seguinte bem: MATRÍCULA 60.656. Apartamento nº 101 - Torre 1- situado no 
décimo andar do CONDOMINIO JARDIM DOS TAPERÁS, localizado na Rua Presidente João Café 
Filho nº 100, Bela Vista, Salto-SP, 13321-371, área privativa útil coberta 62,80000m², com direito ao 
uso da vaga de estacionamento número 6, com a área total de 12,00 m², que consiste em área 
comum. N° CADASTRAL: 01.09.0005.0070.0082. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e 
no estado de conservação em que se encontra. O Arrematante pagará no ato o valor total da arre-
matação à vista. Incidirá a comissão da leiloeira correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor 
do arremate a ser pago pelo Arrematante em conta a ser informada em nome da Leiloeira. Edital na 
íntegra www.krobelleiloes.com.br e maiores informações através do site e telefones (47)99101-
1765. Itajaí 01/07/2022. Janine Ledoux Krobel Lorenz Leiloeira Oficial AARC/266.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) CONSTRUTORA PATRIANI, torna público a oferta, em leilão ONLINE -   LEI-
LÃO PATRIANI -  MORIAH PROENÇA (ref.2) - extrajudicial, a venda dos bens móveis, com en-
cerramento a partir das 11h00 do dia 01/08/2022, 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 responsabilidade 
quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem a 
necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO do dia 11/07 ao dia 15/07/2022 - De segunda a sexta das 
09h00 às 16h00 – Rua: Hermínio César, 57 Jardim Proença, Campinas - SP, 13026-200 .  Retirada 
dos bens:  09 de Agosto de 2022 (Terça-feira), das 10hs às 14hs - Rua: Hermínio César, 57 Jardim 
Proença, Campinas - SP, 13026-200. 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 LEILÃO JUDICIAL RESUMIDO (ART 887, § 3º - CPC) NOS AUTOS DA DE BRASMÉDICA 
S/A INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, PROCESSO Nº 0509622-48.1997.8.26.0100, DO BEM ARRE-
CADADO E AVALIADO, E DE INTIMAÇÃO DA(S) FALIDA(S) E DE SEUS REPRESENTANTES LE-
GAIS, DOS(AS) CÔNJUGES SE CASADOS FOREM, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA ADMINISTRA-
DORA JUDICIAL, DAS FAZENDAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL NAS PESSOAS DE SEUS 
PROCURADORES, DOS CREDORES HABILITADOS, EVENTUAIS OCUPANTES E/OU POSSUIDO-
RES DOS BENS, ADVOGADOS E DEMAIS INTERESSADOS. A DOUTORA MARIA RITA REBELLO 
PINHO DIAS, DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA 
CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER que foi designada a 
venda do bem imóvel arrecadado nos autos, através de alienação judicial, sendo os lanços captados de 
forma eletrônica e presencial simultaneamente, realizado em 03 (três) etapas, 1ª, 2ª e 3ª chamadas, 
PRESENCIALMENTE no escritório da leiloeira na Rua Laura, nº 138 – Centro – Santo André/SP e 
ONLINE pelo site www.lanceja.com.br,  sendo  a 1ª CHAMADA com início no dia 08/08/2022 a partir 
das 14h00 para lances online, ENCERRANDO-SE em 17/08/2022 a partir das 14h00 de forma online 
e presencial, onde o bem será vendido pelo valor de 100% (cem por cento) da avaliação atualizada, não 
havendo licitantes, seguirá sem interrupção o leilão já com início da 2ª CHAMADA, ENCERRANDO-SE 
em 31/08/2022 a partir das 14h00, de forma online e presencial, admitindo-se lances a partir de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizada. Não havendo licitantes, o leilão seguirá sem 
interrupção já com o início da 3ª CHAMADA, ENCERRANDO-SE NO DIA 14/09/2022 a partir das 
14h00, de forma online e presencial, onde serão aceitos lances pelo critério da melhor oferta, nos 
termos do Art. 142, § 3º -A, III, da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020.Considerar Horário 
de Brasília/DF. DO BEM: LOTE ÚNICO – BEM IMÓVEL, Gleba de terras com Área de 2.048,64 m², 
denominada GLEBA 13, situada no Bairro do Jaguari, perímetro urbano do Município de Igaratá/
SP, pertencente à Matrícula 47.754 do CRI dos Municípios de Arujá, Igaratá e Santa Isabel. Ônus/
Observações:  - Av. 01 –INDISPONIBILIDADE dos bens de Frederico Henrique Thiessen, Processo nº  
02702200689209006 - TRT da 9ª Região, São José dos Pinhais/PR; Av. 02 – PENHORA - processo 
nº 0190713-97.1998.8.26.0002 pelo 2º Ofício Cível do Foro Regional de Santo Amaro – São Paulo/
SP, tendo como exequente Banco PAN S/A – CNPJ 59.285.411/0001-13 e como executados Frederico 
Henrique Thiessen (depositário) e Margarete Grimm Thiessen; - Av. 03 – INDISPONIBILIDADE dos 
bens de Margarete Grimm Thiessen, Processo nº  058561997019090009 - 2ª Vara do Trabalho de 
Londrina/PR; - Av. 04 – INDISPONIBILIDADE dos bens de Margarete Grimm Thiessen, Processo nº  
02702200689209006 - TRT da 9ª Região, Município de São José dos Pinhais/PR; - Av. 05 – INDIS-
PONIBILIDADE dos bens de Frederico Henrique Thiessen, Processo nº 0138800951999515003, pelo 
TRT da 15ª Região, Município de São José do Rio Pardo/SP; - Av. 06 – INDISPONIBILIDADE dos 
bens de Frederico Henrique Thiessen, Processo nº   01025002820005020079 -TRT da 2ª Região - São 
Paulo/SP; - Av. 07 – INDISPONIBILIDADE dos bens de Frederico Henrique Thiessen - Processo nº  
02485009019975090019 - 2ª Vara do Trabalho de Londrina/PR; - Av. 08 –INDISPONIBILIDADE dos 
bens de Frederico Henrique Thiessen - Processo nº 04280001919975090019, 2ª Vara do Trabalho 
de Londrina/PR; - Av. 09 –INDISPONIBILIDADE dos bens de Margarete Grimm Thiessen, Processo 
nº 04280001919975090019 - 2ª Vara do Trabalho de Londrina/PR; - Av. 10 –  ARRECADAÇÃO em 
favor da massa do r. imóvel por ofício da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Co-
marca de São Paulo/SP, processo nº 0509622-48.1997.8.26.0100, requerente BRASMÉDICA S/A 
INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E OUTRO; Av. 11 –  INDISPONIBILIDADE dos bens de Margarete 
Grimm Thiessen, Processo nº 03056001119975090663, 4ª Vara do Trabalho de Londrina PR;  Av. 12 – 
INDISPONIBILIDADE dos bens de Margarete Grimm Thiessen, Processo nº 06871001819975090019 
do TST - Tribunal Superior do Trabalho – PR – TRT da 9ª Região PR – Londrina – PR – 2ª Vara do Tra-
balho de Londrina; Av. 13 –INDISPONIBILIDADE dos bens de Margarete Grimm Thiessen, Processo 
nº 02485009019975090019, 2ª Vara do Trabalho de Londrina – TRT da 9ª Região. Venda “Ad Corpus” 
e no estado em que se encontra.  Constam esclarecimentos do perito informando que apesar de o 
imóvel estar inserido no perímetro da área de proteção ambiental é permitida a edificação.  AVALIAÇÂO 
DE R$ 34.195,83 (trinta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), para 
junho/2022. (atualizações pela Tabela TJ/SP).  Visitas agendadas no e-mail visitacao@lanceja.com.br. 
A arrematação será LIVRE DE ÔNUS e de toda e qualquer sucessão universal do Arrematante nas obri-
gações do devedor, inclusive fiscais e trabalhistas. - PAGAMENTO(S) DA ARREMATAÇÃO: À vista ou 
parcelado, pagamento integral ou da entrada/sinal, em ATÉ 24 HORAS do encerramento do leilão. Co-
missão Leiloeira 5% sobre o valor da arrematação, a vista, em até 24 horas do encerramento do leilão. 
O(s) Lance(s)/Ofertas realizado(s) tem caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade em relação ao(s) 
Proponente(s). Outras informações, matrícula atualizada, Laudo de Avaliação, Esclarecimentos Perito, 
regras de participação, penalidades, impugnações e EDITAL DE LEILÃO PUBLICADO NA ÍNTEGRA, 
nos termos do Art. 887 § 2°, do CPC, no portal eletrônico www.lanceja.com.br. 
Leilão conduzido pela Leiloeira Oficial e Rural, nomeada nos autos, CRISTIANE BORGUETTI MORAES 

LOPES, JUCESP sob nº 661, Tels.: (11) 4425-7652 2988-6929, e-mail: juridico@lanceja.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES 
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – 
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 
03/08/2022 ás 11:15 - VALOR: R$ 163.331,28 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:15 - VALOR: 

R$ 68.437,59. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO 
RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo 
descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário 
– SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições 
estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 09 da quadra “P”, em São Joaquim da Barra/SP, do loteamento 
denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de 200m². Consta na Av. 08 – 12/07/2022 que a Rua 
“110”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua Élio Blésio”. 
MATRÍCULA: MATRÍCULA: 21.633 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Joaquim da Barra/SP. 
FIDUCIANTE: DIEGO ALMEIDA GABIOLI CPF 365.960.068-75. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 
12/07/2022. 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.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 
03/08/2022 ás 11:45 - VALOR: R$ 136.227,57 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:45 - VALOR: 

R$ 135.526,43. 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: Lote de terreno sob o nº 24 da Quadra “O”, do loteamento denominado 
“Parque dos Eucaliptos II”, em Mogi Guaçu/SP, com a área 214,75m². MATRÍCULA: 48.859 – Oficial de 
Registro de Imóveis de Mogi Guaçu/SP. FIDUCIANTES: ROGERIO APARECIDO SANTANA CPF 
142.945.508-05 E KELLY CRISTINA RIBEIRO SANTANA CPF 290.808.138-50. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 11/07/2022. 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.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 
03/08/2022 ás 16:15 - VALOR: R$ 119.247,59 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 16:15 - VALOR: 

R$ 100.037,86. 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: Lote de terreno sob o nº 15 da Quadra “10”, do loteamento denominado 
“Jardim Sakaida”, em Mogi Guaçu/SP, com área de 200M². MATRÍCULA: MATRÍCULA: 63.508 – Oficial de 
Registro de Imóveis de Mogi Guaçu/SP. FIDUCIANTES: JOSMAR FERNANDES CAMARGO CPF 
128.479.638-80 E APARECIDA FERREIRA DA SILVA CAMARGO CPF 118.856.798-58. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 11/07/2022. 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 LEILÃO JUDICIAL RESUMIDO (ART 887, § 3º - CPC) FALÊNCIA DE INSPIRATTO 
COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE TECIDOS LTDA. PROCESSO Nº 1103072-
45.2021.8.26.0100, DOS BENS ARRECADADOS abaixo descritos, E DE INTIMAÇÃO da Falida e 
seus Representantes Legais, Dos(As) Cônjuges se Casados Forem, Do Ministério Público, Da Admi-
nistradora Judicial, Das Fazendas Nacional, Estadual E Municipal Nas Pessoas De Seus Procurado-
res, Dos Credores Habilitados, Eventuais Ocupantes e/ou Possuidores Dos Bens, Advogados e De-
mais Interessados. Leilão devidamente autorizado pela DOUTORA FABIANA CALIL CANFOUR DE 
ALMEIDA, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE AMERICANA/
SP, que FAZ SABER que foi designada a venda dos bens móveis, através de alienação judicial, 
sendo os lanços captados de forma eletrônica pelo website www.lanceja.com.br, realizado em 
03 (três) etapas, 1ª, 2ª e 3ª chamadas, sendo  a 1ª CHAMADA com início em 17/08/2022 a partir das 
14h00, ENCERRANDO-SE em 26/08/2022 as 14h00, venda pelo valor de 100% da avaliação atuali-
zada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção o leilão já com a 2ª CHAMADA que será EN-
CERRADA em 09/09/2022 as 14h00, admitindo-se lances a partir de 50% do valor da avaliação 
atualizada. Não havendo licitantes, o leilão seguirá sem interrupção já com a 3ª CHAMADA, que será 
ENCERRADA NO DIA 23/09/2022 as 14h00, onde serão aceitos lances pelo critério da melhor 
oferta, nos termos do Art. 142, § 3º -A, III, da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020.
Considerar Horário de Brasília/DF. DOS BENS: LOTE ÚNICO- BENS MÓVEIS DIVERSOS, integra-
lidade, localizados no Município de Americana, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim, Bôer, nº 
535, Jd. Helena, sendo MOBILIÁRIOS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, no 
estado em que se encontram, discriminados de acordo com a sequência em número item, descrição 
do bem e, quantidade a saber: Item 001 – paleteira, 01; Item 002 – porta palets 20 posições, 01; Item 
003 - escada plataforma 15 degraus, 02; Item 004 - mesa de escritório com 2 gavetas, 03; Item 005 
- prateleira h= 4; p= 1,6; l= 9 metros, 04; Item 006 - mesas 1,5 x 2,7 metros, 03; Item 007 - prateleira 
h= 4; p= 1,6; l= 6 metros, 01; Item 008 - prateleira h= 4; p= 1,6; l= 11,8 metros, 01; Item 009 - carrinho 
metálico, 01; Item 010 - mesa 5,5 x 1,5, 01; Item 011 - mesa 0,75 x 0,75, 01; Item 012 - balança bal-
mak, 01; Item 013 - climatizador fog, 02; Item 014 - mala com amostra de tecido, 06; Item 015 - es-
tante de madeira branca; Item 016 - cadeiras escritórios diversas, 20; Item 017 - escada metálica 
plataforma 4 degraus; Item 018 - computador completo, 05; Item 019 - telefone intelbras, 04; Item 020 
– cpu’s diversas, 06; Item 021 - teclados diversos, 08; Item 022 – Mouses, 03, Regular; Item 023 – 
Estabilizador, 04; Item 024 – Monitores Diversos; Item 025 - escada metálica dobrável, 01; Item 026 
– porta rolo de tecido, 21; Item 027 – rolos de tecidos diversos, 470; Item 028 – impressora HP 
Deskjet 2675, 01; Item 029 - máquina revisadeira walter porteiro, 01; Item 030 - banqueta preta, 01; 
Item 031 - impressora térmica de etiquetas tlp 2844, 01; Item 032 - impressora modelo ml1665, 01; 
Item 033 - telefone sem fio, 02; Item 034 – mesa de computador, 01; Item 035 - impressora hp c4480, 
01; Item 036 - telefone intelbras ti 730 i, 01; Item 037 - banqueta múltipla, 01; Item 038 - suporte 
metálico diversos para rolos de tecido, 01; Item 039 -  máquina de costura maqi ls-t373, 01; Item 040 
– manequins, 04; Item 041 - suporte para tecidos afixado na parede, 20; Item 042 - mesa madeira 1,6 
x 2,7 metros, 01; Item 043 - balança balmak, 01; Item 044 -  balcão madeira para recepção 4 x 1,2 
metros, 01; Item 045 - máquina de cheques sotomaq, 01; Item 046 - máquina de cartão cielo; Item 
047 - impressora hp p1102, 01; Item 048 - impressora térmica bamatech mp2500th, 01; Item 049 – 
tesouras, 04; Item 050 - tubos para suporte de rolo de tecido, 50; Item 051 - banqueta preta com pés 
cromados, 01; Item 052 - aquecedor de marmita, 01; Item 053 - armário de cozinha desmontado; Item 
054 - refrigerador consul 380, 01; Item 055 - fogão veneza 4 bocas, 01; Item 056 - arquivo de aço, 01; 
Item 057 - mesa para refeitório com 10 (dez) lugares, 01; Item 058 – Sofá 2 (dois) lugares, 01; Item 
059 - Sofá 3 (três) lugares, 01; Item 060 - bebedouro IBBL, 01; Item 061 - climatizador Ecobrisa, 01; 
Item 062 – micro-ondas, 01; Item 063 – Cafeteira, 01; Item 064 – mesa para copa, 01; Item 065 - 
armário aço 8 portas, 01; Item 066 - conjunto cpd, 01 (um); Item 067 – armário 2 (duas) portas, 01; 
Item 068 – Malas, 07; Item 069 - araras com amostra de tecidos, 02; Item 070 - mesa de reunião 1,5 
x 1,5 metros, 01; Item 071 - cadeiras revestidas em courvin, 06; Item 072 – TV Philips 50”, 01; Item 
073 – Baleiro, 01; Item 074 - jogo de taça com suporte, 01; Item 075 – Poltrona, 03; Item 076 – Puff, 
01; Item 077 - Bancada marrom e branco 2,0 x 0,45 metros, 01; Item 078 - Mesa em L 2 x 2 metros, 
01; Item 079 - Armário marrom 1,85 x 0,65 metros com 3 divisórias, 01; Item 080 - Gaveteiro madeira 
4 gavetas, 03; Item 081 - Mesa em L 1,7 metros, 01; Item 082 – Estação de trabalho 2,65 x 1,2, 01; 
Item 083 - Impressora Epson L3150, 01; Item 084 - TV Buster Diamantis Full HD, 01; Item 085 - Cal-
culadora Sharp EL2630, 01; Item 086 - Maquininha de Cartão Getnet , 01; Item 087 - Impressora HP 
M1132, 01; Item 089 - Calculadora SHARP EL 1801V, 01; Item 090 -  SWITCH 24 Portas, 01; Item 
091 -  Bancada Marrom 1,6 X 0,45, 01; Item 092 - Bancada marrom com duas gavetas 1,1 X 0,45, 01; 
Item 093 - Cafeteira Nespresso, 01; Item 094 - Taça azul com suporte, 02; Item 095 - Kit contendo: 1 
pote para bolacha, 1 jarra, 1 pote dourado, 1 pote enfeite, 1 pote para açúcar, 1 porta palitos e 1 gar-
rafa térmica, 01; Item 096 - TV Panasonic 40”, 01; Item 097 - Notebook Dell, 01; Item 098 - Mesa 2,75 
X 1,20, 01; Item 099 -  Calculadora Cásio DX-12B, 01; Item 100 - Torre enfeite, 01; Item 101 -  Mos-
truário, 01; Item 102 -  Mesa Bege em L, 02; Item 103 -  Mesa com tampo de vidro, 01; Item 104 - Kit 
contendo: 2 jg. de xícara, 1 jg taça preta, 01; Item 105 - Arquivo Madeira Bege 3 GAVETAS, 01; Item 
106 - Impressora HP mM25a, 01; Item 107 - Notebook Samsung, 01; Item 108 -  Armário de Madeira 
com 2 Portas Deslizantes, 01; Item 109 - Balança Eletrônica Yingheng, 01; Item 110 - Nicho com 3 
(três) Divisórias, 01; Item 111 - Celulares LG, 02; Item 112 - Celular Redmi, 01; Item 113 -  Celular 
Iphone 6s Plus, 01; Item 114 - Aparelhos de Ar Condicionado Carrier, 04; Item 115 - Aparelhos de Ar 
Condicionado Samsung Virusdoctor, 01; Item 116 - Cortinas de Ar Rinetto, 03; Item 117 - Aparelho de 
Ar Condicionado Rheem, 01; Item 118 -  Móvel para Mostruário com 4 Divisórias, 01; Item 119 - Ta-
pete Redondo, 01; Item 120 - Bebedouro Fr600, 01; Item 121 - Mesa Tampo De Vidro 1,4 X 0,75, 01; 
Item 122 - Cafeteira Café Rápido, 01; Item 123 - Jg Xícara, 01; Item 124 - Mini Torre Enfeite, 01; Item 
125 - Pote De Vidro Enfeite, 01. Obs.: O item 88 - impressora, foi objeto de pedido de restituição 
na Falência, sendo comprovado que não pertence à Massa Falida, retirado do r. edital. Bens 
vendidos “Ad Corpus”, no estado de conservação em que se encontram. AVALIAÇÃO TOTAL ATUA-
LIZADA de R$ 99.049,43 (noventa e nove mil, quarenta e nove reais e quarenta e três centa-
vos),junho/2022, pela Tabela TJ/SP. PAGAMENTO(S) DA ARREMATAÇÃO: À VISTA, 24 HORAS 
do encerramento do leilão. Comissão Leiloeira 5% sobre o valor da arrematação, a vista, no mesmo 
prazo. Bens entregues livre de ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações da deve-
dora (art. 141 da “LRF”). O(s) Lance(s) realizado(s) são irrevogáveis e irretratáveis. Outras informa-
ções, regras, penalidades, impugnações e EDITAL DE LEILÃO PUBLICADO NA ÍNTEGRA, nos ter-
mos do Art. 887 § 2°, do CPC, no portal eletrônico www.lanceja.com.br. Leilão conduzido pela 
Leiloeira Oficial nomeada, CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES, JUCESP nº 661, Tels.: (11) 
4426.5064/2988-6929, e-mail: juridico@lanceja.com.br. Reservamo-nos ao direito de correções a 
possíveis erros de digitação.

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC

Edital de Praça Judicial On-line. Dora Plat - Leiloeira Oficial - Jucesp 744. 1ª Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé. Processo: nº 0010040-90.2018.8.26.0008. Requerido: Renato Fernandes Rocha, Ricardo Fernandes
Rocha - Moto de placas BZX 2410. Rua Hildebrando da Silveira, nº 762, Ferraz de Vasconcelos/SP. Lance
mínimo no 1º Leilão: R$ 8.500,00 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 4.250,00 (50% do valor de avaliação -
sujeitos à atualização). Datas dos Leilões - 1º Leilão começa em 19/08/2022, às 14h40min e termina em
23/08/2022, às 14h40min; 2º Leilão começa em 23/08/2022, às 14h41min e termina em 13/09/2022, às
14h40min. Ficam os requeridos Renato Fernandes Rocha, Ricardo Fernandes Rocha, bem como seu cônjuge, se
casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s)
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/10/2021.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW. .COM.BR

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC

Edital de Praça Judicial On-line. Dora Plat - Leiloeira Oficial - Jucesp 744. 1ª Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé. Processo: nº 4001171-46.2013.8.26.0008. Executado: Galiano Marcos Valério Benossi - DIREITOS
DO FIDUCIANTE - Apto c/ 60,46m² na Vila Mafra. Rua Visconde de Balsemão, nº 191, São Paulo/SP -
Contribuinte nº 055.154.0148-4. Descrição completa na Matrícula nº 194.940 do 09º CRI de São Paulo/SP. Lance
mínimo na 1ª Praça: R$ 421.014,70 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 315.761,03 (75% do valor de avaliação-
sujeitos à atualização). Datas das Praças - 1ª Praça começa em 12/08/2022, às 15h40min e termina em
16/08/2022, às 15h40min; 2ª Praça começa em 16/08/2022, às 15h41min e termina em 05/09/2022 às
15h40min. Fica o requerido Galiano Marcos Valério Benossi, bem como seu cônjuge, se casado for,
coproprietária Patrícia Stefano, credor fiduciário Caixa Econômica Federal e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada
em11/12/2019.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW. .COM.BR

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA 4ª VARA CÍVEL DO FORO DE 
JAÚ / SP - Edital de Praça Única do Bem Imóvel abaixo descrito, para 
conhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos 
executados S/A JAUENSE DE AUTOMÓVEIS E COMÉRCIO SAJAC 
(CNPJ: 50.746.973/0001-42) e HUMBERTO CARLOS CHAHIM (CPF: 
708.584.208-30), extraída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATOS BANCÁRIOS), promovida por BANCO SANTADER 
(BRASIL) S/A (CNPJ: 90.400.888/0001-42). PROCESSO nº 1008189-92.2015.8.26.0302. O  DR. 
GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIAE FAZZIO, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de 
Jaú/SP, a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com 
fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Pro-
vimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 
233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça 
do TJSP, através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plata-
forma eletrônica FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público 
pregão de venda e arrematação em Praça Única com início no dia 01/08/2022 às 15:30 horas 
e com término no dia 05/09/2022 às 15:30 horas, onde serão aceitos lances de no mínimo 50% 
da avaliação atualizada conforme o art. 885, parágrafo único - O juiz da execução estabelecerá o 
preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrema-
tante. BENS – LOTE 01:  UM TERRENO compreendendo o lote nº 23, da quadra nº 03, do bairro 
jardim Domingos do Léo, nesta cidade, medindo 10,00 metros de frente para a Avenida Durval de 
Menezes – Prolongamento; por 25,00 metros da frente aos fundos, ou seja, como uma área de 
250,00 , metros quadrados; confrontando de um lado com o late nº 22; de outro lado com o lote nº 
24; nos fundos com o lote nº 07 e pela frente com a mencionada via pública; distante 53,00 metros 
da esquina da Rua Concheta Natalício Terra, medida essa em virtude da curvatura existente na es-
quina e, localizado do lado par da numeração. Matrícula nº 50.203 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de Marília. Cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob nº 0007453900. Avaliação (fls. 
632): R$ 120.000,00 em novembro/2020 - avaliação atualizada maio/2022, R$ 141.476,87. ÔNUS: 
Constam na referida matrícula conforme R.2 – HIPOTÉCA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU AO 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AV.5 – PENHORA EXEQUENDA. AV.06 – Indisponibilidade 
de Bens, extraída nos autos Nº 00114404920185150024, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região – 1ª Vara do Trabalho de Jaú / SP.  De acordo com informações encontradas no site da Pre-
feitura Municipal Local, não constam débitos de IPTU em atraso. Não constam nos autos recurso 
ou causa pendente de julgamento. LOTE 02: UM TERRENO compreendendo o lote nº 24, da qua-
dra nº 03, do Bairro Jardim Domingos de Léo, nesta cidade, medindo 10,00 metros de frente para a 
Avenida Durval de Menezes – Prolongamento; por 25,00 metros da frente aos fundos; ou seja, com 
uma área de 250,00 metro quadrados; confrontando de um lado com o lote nº 23; de outro lado com 
o lote nº 25; nos fundos com o lote 08; e pela frente com a mencionada via pública; distante 63,00 
metros de esquina da Rua Concheta Natalício Terra, medida essa virtude da curvatura existente na 
esquina; localizado do lado par da numeração. Matrícula nº 50.204 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de Marília. Cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob nº 0007454000. Avaliação (fls. 
632): R$ 120.000,00 em novembro/2020 - avaliação atualizada maio/2022, R$ 141.476,87. ÔNUS: 
Constam na referida matrícula conforme R.2 – HIPOTÉCA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU AO 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AV.5 – PENHORA EXEQUENDA. AV.06 – Indisponibilidade 
de Bens, extraída nos autos Nº 00114404920185150024, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região – 1ª Vara do Trabalho de Jaú / SP.  De acordo com informações encontradas no site da 
Prefeitura Municipal Local, não constam débitos de IPTU em atraso. Não constam nos autos recur-
so ou causa pendente de julgamento. HIPOTÉCA: De acordo com o Art. 1499, VI do código civil, 
a hipoteca extingue-se com a arrematação. O bem será vendido no estado de conservação em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus de o interessado verificar suas condições, 
antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. DO VALOR MÍNIMO DA VEN-
DA DO BEM – O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% do valor da avaliação ju-
dicial atualizada, LOTE 01 - correspondente a R$ 70.738,44 maio/2022, LOTE 02 - correspondente 
a R$ 70.738,44 maio/2022. PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o 
pagamento à vista COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o valor da arrema-
tação. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, 
não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço 
constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será 
o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIAE 
FAZZIO,  Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de Jaú/SP. WWW.FVLEILOES.COM.BR

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES 
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – 
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 
03/08/2022 ás 11:00 - VALOR: R$ 179.665,36 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:00 - 

VALOR: R$ 70.252,05. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário 
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel 
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 21 da quadra “D”, em São Joaquim da Barra/SP, do 
loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de 200m². Consta na Av. 08 – 
12/07/2022 que a Rua “109”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua 
Antônio Coronado Marques”. MATRÍCULA: 21.343 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São 
Joaquim da Barra/SP. FIDUCIANTE: MARIA EVA DE SALES CPF 270.680.438-60. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 12/07/2022. 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.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 
03/08/2022 ás 11:30 - VALOR: R$ 146.999,59 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:30 - 

VALOR: R$ 53.151,54. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário 
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel 
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 26 da quadra “J”, em São Joaquim da Barra/SP, do 
loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de 200m². Consta na Av. 08 – 
12/07/2022 que a Rua “105”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua 
Nicola Bonavena”. MATRÍCULA: 21.476 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Joaquim da 
Barra/SP. FIDUCIANTE: GEICI FABIANA GONÇALVES CPF 362.370.208-02. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 12/07/2022. 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 PRAÇA - Processo nº 1086005-09.2017.8.26.0100– Executados:  BEATRIZ 
OCOUGNE – Exequente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRACEMA – Interessado: SEISA CLERMAN 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS.  O 1º leilão terá início em 01 DE AGOSTO 
DE 2022 às 14h00min com encerramento em 04 DE AGOSTO 2022 às 14h00min com lances a 
partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção 

o 2º leilão que se encerrará em 24 DE AGOSTO 2022 às 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta 
por cento) da avaliação atualizada. BEM: O conjunto nº 114, localizado no 11º andar do Edifício Iracema, 
situado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, com a área real útil 
ou privativa de 100,39m², a área real comum de divisão não proporcional de 50,64m², correspondendo a 
duas vagas na garagem coletiva, sob os nºs. 67 e 68 do 3º subsolo, área real comum de divisão proporcional 
de 70,363m², a área real total de 221,393m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno e coisas comum 
do condomínio de 2,5000%. O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 1.088,00m². 
Inscrição Municipal sob nº 016.123.0239-4. Objeto da Matrícula nº 129.413, do 4º Cartório de Registro 
de Imóveis de São Paulo/SP. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 1.170.000,00 (um milhão e cento e setenta mil 
reais), em setembro/2018. VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 1.499.233,25 (um milhão, quatro-
centos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), em junho/2022. 
Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 5ª VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO 
CAETANO DO SUL / SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do Imóvel abaixo des-

crito, para conhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados MARIA 
ANTONIA BERTINI SARTORI (CPF: 683.228.448-91),  FERNANDO BERTINI SARTORI (CPF: 
307.064.058-38), RENATO BERTINI SARTORI (CPF: 272.405.248-09), EDUARDO BERTINI SAR-
TORI (CPF: 140.521.278-03), o ESPÓLIO DE ARTHUR SARTORI (CPF: 238.664.118-04), e os 
coproprietários ZULMIRA BERTINI MONDEVAIM (CPF: 683.227.808-00) e seu marido ADEMIR 
MONDEVAIM (CPF: 060.121.248-72), extraída dos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA-
JUDICIAL – DIREITO CIVIL, promovida por FABIANA MANOEL TREVISAN (CPF: 258.414.338-06) 
e ANSELMO TREVISAN (CPF: 254.505.008-35). PROCESSO: 1006237-60.2018.8.26.0565. O DR. 
DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de São Cae-
tano do Sul / SP, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimen-
to tiver e interessar possa que, com fulcro no artigo 882 parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, 
regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 
19/2021, Resolução 236/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Correge-
doria Geral de Justiça do TJSP, a leiloeira Renata Franklin Simões - JUCESP nº 1.040, através da 
plataforma eletrônica IMPACTO LEILÕES (www.impactoleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos, 
levará a público, pregão de venda e arrematação na modalidade online com 1ª PRAÇA com início 
dia 26/07/2022 às 11:00 horas e com término dia 29/07/2022 às 11:00 horas, entregando a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação atualizada, e não havendo licitantes, fica desde já 
designado a 2ª PRAÇA com início dia 29/07/2022 às 11:01 horas e com término dia 18/08/2022 
às 11:00 horas, onde serão aceitos lances de valor igual ou superior à 50% da avaliação atualizada, 
conforme art. 885 - O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento que 
poderão ser prestadas pelo arrematante. IMÓVEL: UM PRÉDIO COMERCIAL SOB Nº 844 DA RUA 
VISCONDE DE INHAÚMA, com 321,00m² de área construída, e seu respectivo terreno constituído 
por parte do lote nº 1, da quadra “E”, da Vila Santo Alberto, nesta cidade e comarca de São Caetano 
do Sul, medindo 11,50m (onze metros e cinquenta centímetros) de frente para Rua Visconde de 
Inhaúma, de quem de frente olha para o imóvel, na lateral direita, mede 24,80m (vinte e quatro metros 
e oitenta centímetros), onde divide com Fausto Luiz Pina Junior, na lateral esquerda, no mesmo sen-
tido visual, mede 19,80m (dezenove metros e oitenta centímetros), onde divide com o imóvel de pro-
priedade de José Luiz Pereira e nos fundos mede 9,50m (nove metros e cinquenta centímetros), onde 
confronta com propriedades do Espólio de José Giuzio e outros ou sucessores, estando cadastrado 
na Prefeitura Municipal local, conforme inscrição nº 07.066.0001. Matrícula 33.088 do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Caetano do Sul. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM –No segundo 
pregão o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% do valor atualizado da avaliação 
judicial correspondente à R$ 1.485.929,50 (maio/2022). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: 
O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor 
será de 5% sobre o valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto 
ao Ofício onde tramita a ação ou através dos Telefones: (11) 2659-5095 e (11) 9.9147-8616 ou e-mail: 
juridico@impactoleiloes.com.br. Ficam os EXECUTADOS E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS 
das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos 
autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a 
intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. DR. DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO - Juiz de Direito da 5ª Vara Cível 
do Foro de São Caetano do Sul.

W W W. I M PA C T O L E I L O E S . C O M . B R

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Lei 9.514/17
032022 ONLINE

JANINE LEDOUX KROBEL LORENZ, Leiloeira Oficial AARC/SC266, Av. Nereu Ra-
mos, 197, sl. 405, Centro, Itajaí, FAZ SABER a todos que, devidamente autorizada 
pela Credora Fiduciária OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA-
LORES MOBILIÁRIOS S/A,  CNPJ n.º 36.113.876/0001-91, nos termos da Escritura 

Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, firmada em 27/03/2019, na qual figura como 
Devedora Fiduciária LUCIANA RODRIGUES FERNANDES, brasileira, solteira, empresária, RG 
49.101.790-X-SSP/SP, CPF 417.277.168-84, residente e domiciliada na rua Brigadeiro Tobias, n. 
334 e 340, no 5º Subdistrito, Santa Efigênia, São Paulo-SP, e em decorrência da consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da Credora,  levará a PÚBLICO LEILÃO de venda e arrematação e 
na modalidade eletrônica online o imóvel infra descrito, através do website www.krobelleiloes.com.
br onde o presente Edital pode ser acessado na íntegra nos termos das Leis n.º 13.465/2017 e art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/1997, com início do PRIMEIRO LEILÃO em 19/08/2022 às 16h: R$ 
324.094,00  disponível para lances no site a partir da publicação do edital com lance mínimo igual 
ou superior ao da avaliação, caso não haja lance no Primeiro Leilão, seguirá sem interrupção o SE-
GUNDO LEILÃO, que se encerrará em 05/09/2022 às 16h: R$ 599.899,70 (quinhentos e noventa 
e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), com lances igual ou superior ao 
valor da dívida, acrescido dos encargos moratórios e despesas de cobrança e execução ocorridas 
até o dia do  Leilão, constituído pelo seguinte bem: Item – Imóvel – Matrícula 100.655: Aparta-
mento n. 24, do Condomínio Sky Pauliceia, situado na rua Brigadeiro Tobias, n. 334 e 340, no 
5º Subdistrito – Santa Efigênia, São Paulo/SP, c/ área privativa 32,8385m2, área total 53,4122m2 
com direito ao uso e 1 vaga de garagem para estacionamento de moto. Cadastro contribuinte 
Prefeitura: 001.037.0291-1. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O Arrematante pagará no ato o valor total da arrematação à vista. Incidirá a comissão 
da leiloeira correspondente a 5% sobre o valor do arremate a ser pago pelo Arrematante em conta 
a ser informada em nome da Leiloeira. Edital na íntegra www.krobelleiloes.com.br e maiores 
informações através do site e telefones (47)99101-1765. Itajaí 24/05/2022. Janine Ledoux Krobel 
Lorenz Leiloeira Oficial AARC/266.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Lei 9.514/17
042022 ONLINE

JANINE LEDOUX KROBEL LORENZ, Leiloeira Oficial AARC/SC266, Av. Nereu Ra-
mos, 197, sl. 405, Centro, Itajaí, FAZ SABER a todos que, devidamente autorizada pela 
Credora Fiduciária OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 36.113.876/0001-91, Av. das Américas, 
3434, bl. 07, sl. 2021, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de administra-

dora do Credor Fiduciário Gatria – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padroniza-
dos, CNPJ sob o n.º 21.025.084/0001-98, sediado no mesmo endereço de sua Administradora, nos 
termos da Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, firmada em 20/12/2018, 
na qual figura como Devedor Fiduciário Devedores Fiduciários NILSON TORRES DA SILVA, bra-
sileiro, empresário, RG n° 32.560.056-9-SSP-SP, CPF n° 298.236.868-40, casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, com MARIA JOELIA TORRES DA SILVA, brasileira, empresária, RG 
nº 40.125.621-2-SSP-SP, CPF nº 316.120.998-23, residentes e domiciliados na rua  Rua Presiden-
te João Café Filho nº 100, Bela Vista, Salto-SP, 13321-371 e em decorrência da consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da Credora,  levará a PÚBLICO LEILÃO de venda e arrematação e 
na modalidade eletrônica online o imóvel infra descrito, através do website www.krobelleiloes.com.
br onde o presente Edital pode ser acessado na íntegra nos termos das Leis n.º 13.465/2017 e art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/1997, com início do PRIMEIRO LEILÃO em 19/08/2022 às 14:45h: 
R$233.120,00 disponível para lances no site a partir da publicação do edital com lance mínimo igual 
ou superior ao da avaliação, caso não haja lance no Primeiro Leilão, seguirá sem interrupção o 
SEGUNDO LEILÃO, que se encerrará em 05/09/2022 às 14:45h: R$ 437.222,10, com lances igual 
ou superior ao valor da dívida, acrescido dos encargos moratórios e despesas de cobrança e execu-
ção, constituído pelo seguinte bem: MATRÍCULA 60.656. Apartamento nº 101 - Torre 1- situado no 
décimo andar do CONDOMINIO JARDIM DOS TAPERÁS, localizado na Rua Presidente João Café 
Filho nº 100, Bela Vista, Salto-SP, 13321-371, área privativa útil coberta 62,80000m², com direito ao 
uso da vaga de estacionamento número 6, com a área total de 12,00 m², que consiste em área 
comum. N° CADASTRAL: 01.09.0005.0070.0082. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e 
no estado de conservação em que se encontra. O Arrematante pagará no ato o valor total da arre-
matação à vista. Incidirá a comissão da leiloeira correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor 
do arremate a ser pago pelo Arrematante em conta a ser informada em nome da Leiloeira. Edital na 
íntegra www.krobelleiloes.com.br e maiores informações através do site e telefones (47)99101-
1765. Itajaí 01/07/2022. Janine Ledoux Krobel Lorenz Leiloeira Oficial AARC/266.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) CONSTRUTORA PATRIANI, torna público a oferta, em leilão ONLINE -   LEI-
LÃO PATRIANI -  MORIAH PROENÇA (ref.2) - extrajudicial, a venda dos bens móveis, com en-
cerramento a partir das 11h00 do dia 01/08/2022, 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 responsabilidade 
quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem a 
necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO do dia 11/07 ao dia 15/07/2022 - De segunda a sexta das 
09h00 às 16h00 – Rua: Hermínio César, 57 Jardim Proença, Campinas - SP, 13026-200 .  Retirada 
dos bens:  09 de Agosto de 2022 (Terça-feira), das 10hs às 14hs - Rua: Hermínio César, 57 Jardim 
Proença, Campinas - SP, 13026-200. 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 LEILÃO JUDICIAL RESUMIDO (ART 887, § 3º - CPC) NOS AUTOS DA DE BRASMÉDICA 
S/A INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, PROCESSO Nº 0509622-48.1997.8.26.0100, DO BEM ARRE-
CADADO E AVALIADO, E DE INTIMAÇÃO DA(S) FALIDA(S) E DE SEUS REPRESENTANTES LE-
GAIS, DOS(AS) CÔNJUGES SE CASADOS FOREM, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA ADMINISTRA-
DORA JUDICIAL, DAS FAZENDAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL NAS PESSOAS DE SEUS 
PROCURADORES, DOS CREDORES HABILITADOS, EVENTUAIS OCUPANTES E/OU POSSUIDO-
RES DOS BENS, ADVOGADOS E DEMAIS INTERESSADOS. A DOUTORA MARIA RITA REBELLO 
PINHO DIAS, DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA 
CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER que foi designada a 
venda do bem imóvel arrecadado nos autos, através de alienação judicial, sendo os lanços captados de 
forma eletrônica e presencial simultaneamente, realizado em 03 (três) etapas, 1ª, 2ª e 3ª chamadas, 
PRESENCIALMENTE no escritório da leiloeira na Rua Laura, nº 138 – Centro – Santo André/SP e 
ONLINE pelo site www.lanceja.com.br,  sendo  a 1ª CHAMADA com início no dia 08/08/2022 a partir 
das 14h00 para lances online, ENCERRANDO-SE em 17/08/2022 a partir das 14h00 de forma online 
e presencial, onde o bem será vendido pelo valor de 100% (cem por cento) da avaliação atualizada, não 
havendo licitantes, seguirá sem interrupção o leilão já com início da 2ª CHAMADA, ENCERRANDO-SE 
em 31/08/2022 a partir das 14h00, de forma online e presencial, admitindo-se lances a partir de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizada. Não havendo licitantes, o leilão seguirá sem 
interrupção já com o início da 3ª CHAMADA, ENCERRANDO-SE NO DIA 14/09/2022 a partir das 
14h00, de forma online e presencial, onde serão aceitos lances pelo critério da melhor oferta, nos 
termos do Art. 142, § 3º -A, III, da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020.Considerar Horário 
de Brasília/DF. DO BEM: LOTE ÚNICO – BEM IMÓVEL, Gleba de terras com Área de 2.048,64 m², 
denominada GLEBA 13, situada no Bairro do Jaguari, perímetro urbano do Município de Igaratá/
SP, pertencente à Matrícula 47.754 do CRI dos Municípios de Arujá, Igaratá e Santa Isabel. Ônus/
Observações:  - Av. 01 –INDISPONIBILIDADE dos bens de Frederico Henrique Thiessen, Processo nº  
02702200689209006 - TRT da 9ª Região, São José dos Pinhais/PR; Av. 02 – PENHORA - processo 
nº 0190713-97.1998.8.26.0002 pelo 2º Ofício Cível do Foro Regional de Santo Amaro – São Paulo/
SP, tendo como exequente Banco PAN S/A – CNPJ 59.285.411/0001-13 e como executados Frederico 
Henrique Thiessen (depositário) e Margarete Grimm Thiessen; - Av. 03 – INDISPONIBILIDADE dos 
bens de Margarete Grimm Thiessen, Processo nº  058561997019090009 - 2ª Vara do Trabalho de 
Londrina/PR; - Av. 04 – INDISPONIBILIDADE dos bens de Margarete Grimm Thiessen, Processo nº  
02702200689209006 - TRT da 9ª Região, Município de São José dos Pinhais/PR; - Av. 05 – INDIS-
PONIBILIDADE dos bens de Frederico Henrique Thiessen, Processo nº 0138800951999515003, pelo 
TRT da 15ª Região, Município de São José do Rio Pardo/SP; - Av. 06 – INDISPONIBILIDADE dos 
bens de Frederico Henrique Thiessen, Processo nº   01025002820005020079 -TRT da 2ª Região - São 
Paulo/SP; - Av. 07 – INDISPONIBILIDADE dos bens de Frederico Henrique Thiessen - Processo nº  
02485009019975090019 - 2ª Vara do Trabalho de Londrina/PR; - Av. 08 –INDISPONIBILIDADE dos 
bens de Frederico Henrique Thiessen - Processo nº 04280001919975090019, 2ª Vara do Trabalho 
de Londrina/PR; - Av. 09 –INDISPONIBILIDADE dos bens de Margarete Grimm Thiessen, Processo 
nº 04280001919975090019 - 2ª Vara do Trabalho de Londrina/PR; - Av. 10 –  ARRECADAÇÃO em 
favor da massa do r. imóvel por ofício da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Co-
marca de São Paulo/SP, processo nº 0509622-48.1997.8.26.0100, requerente BRASMÉDICA S/A 
INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E OUTRO; Av. 11 –  INDISPONIBILIDADE dos bens de Margarete 
Grimm Thiessen, Processo nº 03056001119975090663, 4ª Vara do Trabalho de Londrina PR;  Av. 12 – 
INDISPONIBILIDADE dos bens de Margarete Grimm Thiessen, Processo nº 06871001819975090019 
do TST - Tribunal Superior do Trabalho – PR – TRT da 9ª Região PR – Londrina – PR – 2ª Vara do Tra-
balho de Londrina; Av. 13 –INDISPONIBILIDADE dos bens de Margarete Grimm Thiessen, Processo 
nº 02485009019975090019, 2ª Vara do Trabalho de Londrina – TRT da 9ª Região. Venda “Ad Corpus” 
e no estado em que se encontra.  Constam esclarecimentos do perito informando que apesar de o 
imóvel estar inserido no perímetro da área de proteção ambiental é permitida a edificação.  AVALIAÇÂO 
DE R$ 34.195,83 (trinta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), para 
junho/2022. (atualizações pela Tabela TJ/SP).  Visitas agendadas no e-mail visitacao@lanceja.com.br. 
A arrematação será LIVRE DE ÔNUS e de toda e qualquer sucessão universal do Arrematante nas obri-
gações do devedor, inclusive fiscais e trabalhistas. - PAGAMENTO(S) DA ARREMATAÇÃO: À vista ou 
parcelado, pagamento integral ou da entrada/sinal, em ATÉ 24 HORAS do encerramento do leilão. Co-
missão Leiloeira 5% sobre o valor da arrematação, a vista, em até 24 horas do encerramento do leilão. 
O(s) Lance(s)/Ofertas realizado(s) tem caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade em relação ao(s) 
Proponente(s). Outras informações, matrícula atualizada, Laudo de Avaliação, Esclarecimentos Perito, 
regras de participação, penalidades, impugnações e EDITAL DE LEILÃO PUBLICADO NA ÍNTEGRA, 
nos termos do Art. 887 § 2°, do CPC, no portal eletrônico www.lanceja.com.br. 
Leilão conduzido pela Leiloeira Oficial e Rural, nomeada nos autos, CRISTIANE BORGUETTI MORAES 

LOPES, JUCESP sob nº 661, Tels.: (11) 4425-7652 2988-6929, e-mail: juridico@lanceja.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES 
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – 
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 
03/08/2022 ás 11:15 - VALOR: R$ 163.331,28 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:15 - VALOR: 

R$ 68.437,59. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO 
RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo 
descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário 
– SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições 
estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 09 da quadra “P”, em São Joaquim da Barra/SP, do loteamento 
denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de 200m². Consta na Av. 08 – 12/07/2022 que a Rua 
“110”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua Élio Blésio”. 
MATRÍCULA: MATRÍCULA: 21.633 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Joaquim da Barra/SP. 
FIDUCIANTE: DIEGO ALMEIDA GABIOLI CPF 365.960.068-75. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 
12/07/2022. 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.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 
03/08/2022 ás 11:45 - VALOR: R$ 136.227,57 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:45 - VALOR: 

R$ 135.526,43. 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: Lote de terreno sob o nº 24 da Quadra “O”, do loteamento denominado 
“Parque dos Eucaliptos II”, em Mogi Guaçu/SP, com a área 214,75m². MATRÍCULA: 48.859 – Oficial de 
Registro de Imóveis de Mogi Guaçu/SP. FIDUCIANTES: ROGERIO APARECIDO SANTANA CPF 
142.945.508-05 E KELLY CRISTINA RIBEIRO SANTANA CPF 290.808.138-50. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 11/07/2022. 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.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 
03/08/2022 ás 16:15 - VALOR: R$ 119.247,59 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 16:15 - VALOR: 

R$ 100.037,86. 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: Lote de terreno sob o nº 15 da Quadra “10”, do loteamento denominado 
“Jardim Sakaida”, em Mogi Guaçu/SP, com área de 200M². MATRÍCULA: MATRÍCULA: 63.508 – Oficial de 
Registro de Imóveis de Mogi Guaçu/SP. FIDUCIANTES: JOSMAR FERNANDES CAMARGO CPF 
128.479.638-80 E APARECIDA FERREIRA DA SILVA CAMARGO CPF 118.856.798-58. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 11/07/2022. 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 LEILÃO JUDICIAL RESUMIDO (ART 887, § 3º - CPC) FALÊNCIA DE INSPIRATTO 
COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE TECIDOS LTDA. PROCESSO Nº 1103072-
45.2021.8.26.0100, DOS BENS ARRECADADOS abaixo descritos, E DE INTIMAÇÃO da Falida e 
seus Representantes Legais, Dos(As) Cônjuges se Casados Forem, Do Ministério Público, Da Admi-
nistradora Judicial, Das Fazendas Nacional, Estadual E Municipal Nas Pessoas De Seus Procurado-
res, Dos Credores Habilitados, Eventuais Ocupantes e/ou Possuidores Dos Bens, Advogados e De-
mais Interessados. Leilão devidamente autorizado pela DOUTORA FABIANA CALIL CANFOUR DE 
ALMEIDA, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE AMERICANA/
SP, que FAZ SABER que foi designada a venda dos bens móveis, através de alienação judicial, 
sendo os lanços captados de forma eletrônica pelo website www.lanceja.com.br, realizado em 
03 (três) etapas, 1ª, 2ª e 3ª chamadas, sendo  a 1ª CHAMADA com início em 17/08/2022 a partir das 
14h00, ENCERRANDO-SE em 26/08/2022 as 14h00, venda pelo valor de 100% da avaliação atuali-
zada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção o leilão já com a 2ª CHAMADA que será EN-
CERRADA em 09/09/2022 as 14h00, admitindo-se lances a partir de 50% do valor da avaliação 
atualizada. Não havendo licitantes, o leilão seguirá sem interrupção já com a 3ª CHAMADA, que será 
ENCERRADA NO DIA 23/09/2022 as 14h00, onde serão aceitos lances pelo critério da melhor 
oferta, nos termos do Art. 142, § 3º -A, III, da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020.
Considerar Horário de Brasília/DF. DOS BENS: LOTE ÚNICO- BENS MÓVEIS DIVERSOS, integra-
lidade, localizados no Município de Americana, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim, Bôer, nº 
535, Jd. Helena, sendo MOBILIÁRIOS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, no 
estado em que se encontram, discriminados de acordo com a sequência em número item, descrição 
do bem e, quantidade a saber: Item 001 – paleteira, 01; Item 002 – porta palets 20 posições, 01; Item 
003 - escada plataforma 15 degraus, 02; Item 004 - mesa de escritório com 2 gavetas, 03; Item 005 
- prateleira h= 4; p= 1,6; l= 9 metros, 04; Item 006 - mesas 1,5 x 2,7 metros, 03; Item 007 - prateleira 
h= 4; p= 1,6; l= 6 metros, 01; Item 008 - prateleira h= 4; p= 1,6; l= 11,8 metros, 01; Item 009 - carrinho 
metálico, 01; Item 010 - mesa 5,5 x 1,5, 01; Item 011 - mesa 0,75 x 0,75, 01; Item 012 - balança bal-
mak, 01; Item 013 - climatizador fog, 02; Item 014 - mala com amostra de tecido, 06; Item 015 - es-
tante de madeira branca; Item 016 - cadeiras escritórios diversas, 20; Item 017 - escada metálica 
plataforma 4 degraus; Item 018 - computador completo, 05; Item 019 - telefone intelbras, 04; Item 020 
– cpu’s diversas, 06; Item 021 - teclados diversos, 08; Item 022 – Mouses, 03, Regular; Item 023 – 
Estabilizador, 04; Item 024 – Monitores Diversos; Item 025 - escada metálica dobrável, 01; Item 026 
– porta rolo de tecido, 21; Item 027 – rolos de tecidos diversos, 470; Item 028 – impressora HP 
Deskjet 2675, 01; Item 029 - máquina revisadeira walter porteiro, 01; Item 030 - banqueta preta, 01; 
Item 031 - impressora térmica de etiquetas tlp 2844, 01; Item 032 - impressora modelo ml1665, 01; 
Item 033 - telefone sem fio, 02; Item 034 – mesa de computador, 01; Item 035 - impressora hp c4480, 
01; Item 036 - telefone intelbras ti 730 i, 01; Item 037 - banqueta múltipla, 01; Item 038 - suporte 
metálico diversos para rolos de tecido, 01; Item 039 -  máquina de costura maqi ls-t373, 01; Item 040 
– manequins, 04; Item 041 - suporte para tecidos afixado na parede, 20; Item 042 - mesa madeira 1,6 
x 2,7 metros, 01; Item 043 - balança balmak, 01; Item 044 -  balcão madeira para recepção 4 x 1,2 
metros, 01; Item 045 - máquina de cheques sotomaq, 01; Item 046 - máquina de cartão cielo; Item 
047 - impressora hp p1102, 01; Item 048 - impressora térmica bamatech mp2500th, 01; Item 049 – 
tesouras, 04; Item 050 - tubos para suporte de rolo de tecido, 50; Item 051 - banqueta preta com pés 
cromados, 01; Item 052 - aquecedor de marmita, 01; Item 053 - armário de cozinha desmontado; Item 
054 - refrigerador consul 380, 01; Item 055 - fogão veneza 4 bocas, 01; Item 056 - arquivo de aço, 01; 
Item 057 - mesa para refeitório com 10 (dez) lugares, 01; Item 058 – Sofá 2 (dois) lugares, 01; Item 
059 - Sofá 3 (três) lugares, 01; Item 060 - bebedouro IBBL, 01; Item 061 - climatizador Ecobrisa, 01; 
Item 062 – micro-ondas, 01; Item 063 – Cafeteira, 01; Item 064 – mesa para copa, 01; Item 065 - 
armário aço 8 portas, 01; Item 066 - conjunto cpd, 01 (um); Item 067 – armário 2 (duas) portas, 01; 
Item 068 – Malas, 07; Item 069 - araras com amostra de tecidos, 02; Item 070 - mesa de reunião 1,5 
x 1,5 metros, 01; Item 071 - cadeiras revestidas em courvin, 06; Item 072 – TV Philips 50”, 01; Item 
073 – Baleiro, 01; Item 074 - jogo de taça com suporte, 01; Item 075 – Poltrona, 03; Item 076 – Puff, 
01; Item 077 - Bancada marrom e branco 2,0 x 0,45 metros, 01; Item 078 - Mesa em L 2 x 2 metros, 
01; Item 079 - Armário marrom 1,85 x 0,65 metros com 3 divisórias, 01; Item 080 - Gaveteiro madeira 
4 gavetas, 03; Item 081 - Mesa em L 1,7 metros, 01; Item 082 – Estação de trabalho 2,65 x 1,2, 01; 
Item 083 - Impressora Epson L3150, 01; Item 084 - TV Buster Diamantis Full HD, 01; Item 085 - Cal-
culadora Sharp EL2630, 01; Item 086 - Maquininha de Cartão Getnet , 01; Item 087 - Impressora HP 
M1132, 01; Item 089 - Calculadora SHARP EL 1801V, 01; Item 090 -  SWITCH 24 Portas, 01; Item 
091 -  Bancada Marrom 1,6 X 0,45, 01; Item 092 - Bancada marrom com duas gavetas 1,1 X 0,45, 01; 
Item 093 - Cafeteira Nespresso, 01; Item 094 - Taça azul com suporte, 02; Item 095 - Kit contendo: 1 
pote para bolacha, 1 jarra, 1 pote dourado, 1 pote enfeite, 1 pote para açúcar, 1 porta palitos e 1 gar-
rafa térmica, 01; Item 096 - TV Panasonic 40”, 01; Item 097 - Notebook Dell, 01; Item 098 - Mesa 2,75 
X 1,20, 01; Item 099 -  Calculadora Cásio DX-12B, 01; Item 100 - Torre enfeite, 01; Item 101 -  Mos-
truário, 01; Item 102 -  Mesa Bege em L, 02; Item 103 -  Mesa com tampo de vidro, 01; Item 104 - Kit 
contendo: 2 jg. de xícara, 1 jg taça preta, 01; Item 105 - Arquivo Madeira Bege 3 GAVETAS, 01; Item 
106 - Impressora HP mM25a, 01; Item 107 - Notebook Samsung, 01; Item 108 -  Armário de Madeira 
com 2 Portas Deslizantes, 01; Item 109 - Balança Eletrônica Yingheng, 01; Item 110 - Nicho com 3 
(três) Divisórias, 01; Item 111 - Celulares LG, 02; Item 112 - Celular Redmi, 01; Item 113 -  Celular 
Iphone 6s Plus, 01; Item 114 - Aparelhos de Ar Condicionado Carrier, 04; Item 115 - Aparelhos de Ar 
Condicionado Samsung Virusdoctor, 01; Item 116 - Cortinas de Ar Rinetto, 03; Item 117 - Aparelho de 
Ar Condicionado Rheem, 01; Item 118 -  Móvel para Mostruário com 4 Divisórias, 01; Item 119 - Ta-
pete Redondo, 01; Item 120 - Bebedouro Fr600, 01; Item 121 - Mesa Tampo De Vidro 1,4 X 0,75, 01; 
Item 122 - Cafeteira Café Rápido, 01; Item 123 - Jg Xícara, 01; Item 124 - Mini Torre Enfeite, 01; Item 
125 - Pote De Vidro Enfeite, 01. Obs.: O item 88 - impressora, foi objeto de pedido de restituição 
na Falência, sendo comprovado que não pertence à Massa Falida, retirado do r. edital. Bens 
vendidos “Ad Corpus”, no estado de conservação em que se encontram. AVALIAÇÃO TOTAL ATUA-
LIZADA de R$ 99.049,43 (noventa e nove mil, quarenta e nove reais e quarenta e três centa-
vos),junho/2022, pela Tabela TJ/SP. PAGAMENTO(S) DA ARREMATAÇÃO: À VISTA, 24 HORAS 
do encerramento do leilão. Comissão Leiloeira 5% sobre o valor da arrematação, a vista, no mesmo 
prazo. Bens entregues livre de ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações da deve-
dora (art. 141 da “LRF”). O(s) Lance(s) realizado(s) são irrevogáveis e irretratáveis. Outras informa-
ções, regras, penalidades, impugnações e EDITAL DE LEILÃO PUBLICADO NA ÍNTEGRA, nos ter-
mos do Art. 887 § 2°, do CPC, no portal eletrônico www.lanceja.com.br. Leilão conduzido pela 
Leiloeira Oficial nomeada, CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES, JUCESP nº 661, Tels.: (11) 
4426.5064/2988-6929, e-mail: juridico@lanceja.com.br. Reservamo-nos ao direito de correções a 
possíveis erros de digitação.

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC

Edital de Praça Judicial On-line. Dora Plat - Leiloeira Oficial - Jucesp 744. 1ª Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé. Processo: nº 0010040-90.2018.8.26.0008. Requerido: Renato Fernandes Rocha, Ricardo Fernandes
Rocha - Moto de placas BZX 2410. Rua Hildebrando da Silveira, nº 762, Ferraz de Vasconcelos/SP. Lance
mínimo no 1º Leilão: R$ 8.500,00 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 4.250,00 (50% do valor de avaliação -
sujeitos à atualização). Datas dos Leilões - 1º Leilão começa em 19/08/2022, às 14h40min e termina em
23/08/2022, às 14h40min; 2º Leilão começa em 23/08/2022, às 14h41min e termina em 13/09/2022, às
14h40min. Ficam os requeridos Renato Fernandes Rocha, Ricardo Fernandes Rocha, bem como seu cônjuge, se
casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s)
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/10/2021.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW. .COM.BR

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC

Edital de Praça Judicial On-line. Dora Plat - Leiloeira Oficial - Jucesp 744. 1ª Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé. Processo: nº 4001171-46.2013.8.26.0008. Executado: Galiano Marcos Valério Benossi - DIREITOS
DO FIDUCIANTE - Apto c/ 60,46m² na Vila Mafra. Rua Visconde de Balsemão, nº 191, São Paulo/SP -
Contribuinte nº 055.154.0148-4. Descrição completa na Matrícula nº 194.940 do 09º CRI de São Paulo/SP. Lance
mínimo na 1ª Praça: R$ 421.014,70 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 315.761,03 (75% do valor de avaliação-
sujeitos à atualização). Datas das Praças - 1ª Praça começa em 12/08/2022, às 15h40min e termina em
16/08/2022, às 15h40min; 2ª Praça começa em 16/08/2022, às 15h41min e termina em 05/09/2022 às
15h40min. Fica o requerido Galiano Marcos Valério Benossi, bem como seu cônjuge, se casado for,
coproprietária Patrícia Stefano, credor fiduciário Caixa Econômica Federal e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada
em11/12/2019.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW. .COM.BR

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA 4ª VARA CÍVEL DO FORO DE 
JAÚ / SP - Edital de Praça Única do Bem Imóvel abaixo descrito, para 
conhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos 
executados S/A JAUENSE DE AUTOMÓVEIS E COMÉRCIO SAJAC 
(CNPJ: 50.746.973/0001-42) e HUMBERTO CARLOS CHAHIM (CPF: 
708.584.208-30), extraída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATOS BANCÁRIOS), promovida por BANCO SANTADER 
(BRASIL) S/A (CNPJ: 90.400.888/0001-42). PROCESSO nº 1008189-92.2015.8.26.0302. O  DR. 
GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIAE FAZZIO, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de 
Jaú/SP, a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com 
fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Pro-
vimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 
233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça 
do TJSP, através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plata-
forma eletrônica FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público 
pregão de venda e arrematação em Praça Única com início no dia 01/08/2022 às 15:30 horas 
e com término no dia 05/09/2022 às 15:30 horas, onde serão aceitos lances de no mínimo 50% 
da avaliação atualizada conforme o art. 885, parágrafo único - O juiz da execução estabelecerá o 
preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrema-
tante. BENS – LOTE 01:  UM TERRENO compreendendo o lote nº 23, da quadra nº 03, do bairro 
jardim Domingos do Léo, nesta cidade, medindo 10,00 metros de frente para a Avenida Durval de 
Menezes – Prolongamento; por 25,00 metros da frente aos fundos, ou seja, como uma área de 
250,00 , metros quadrados; confrontando de um lado com o late nº 22; de outro lado com o lote nº 
24; nos fundos com o lote nº 07 e pela frente com a mencionada via pública; distante 53,00 metros 
da esquina da Rua Concheta Natalício Terra, medida essa em virtude da curvatura existente na es-
quina e, localizado do lado par da numeração. Matrícula nº 50.203 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de Marília. Cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob nº 0007453900. Avaliação (fls. 
632): R$ 120.000,00 em novembro/2020 - avaliação atualizada maio/2022, R$ 141.476,87. ÔNUS: 
Constam na referida matrícula conforme R.2 – HIPOTÉCA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU AO 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AV.5 – PENHORA EXEQUENDA. AV.06 – Indisponibilidade 
de Bens, extraída nos autos Nº 00114404920185150024, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região – 1ª Vara do Trabalho de Jaú / SP.  De acordo com informações encontradas no site da Pre-
feitura Municipal Local, não constam débitos de IPTU em atraso. Não constam nos autos recurso 
ou causa pendente de julgamento. LOTE 02: UM TERRENO compreendendo o lote nº 24, da qua-
dra nº 03, do Bairro Jardim Domingos de Léo, nesta cidade, medindo 10,00 metros de frente para a 
Avenida Durval de Menezes – Prolongamento; por 25,00 metros da frente aos fundos; ou seja, com 
uma área de 250,00 metro quadrados; confrontando de um lado com o lote nº 23; de outro lado com 
o lote nº 25; nos fundos com o lote 08; e pela frente com a mencionada via pública; distante 63,00 
metros de esquina da Rua Concheta Natalício Terra, medida essa virtude da curvatura existente na 
esquina; localizado do lado par da numeração. Matrícula nº 50.204 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de Marília. Cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob nº 0007454000. Avaliação (fls. 
632): R$ 120.000,00 em novembro/2020 - avaliação atualizada maio/2022, R$ 141.476,87. ÔNUS: 
Constam na referida matrícula conforme R.2 – HIPOTÉCA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU AO 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AV.5 – PENHORA EXEQUENDA. AV.06 – Indisponibilidade 
de Bens, extraída nos autos Nº 00114404920185150024, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região – 1ª Vara do Trabalho de Jaú / SP.  De acordo com informações encontradas no site da 
Prefeitura Municipal Local, não constam débitos de IPTU em atraso. Não constam nos autos recur-
so ou causa pendente de julgamento. HIPOTÉCA: De acordo com o Art. 1499, VI do código civil, 
a hipoteca extingue-se com a arrematação. O bem será vendido no estado de conservação em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus de o interessado verificar suas condições, 
antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. DO VALOR MÍNIMO DA VEN-
DA DO BEM – O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% do valor da avaliação ju-
dicial atualizada, LOTE 01 - correspondente a R$ 70.738,44 maio/2022, LOTE 02 - correspondente 
a R$ 70.738,44 maio/2022. PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o 
pagamento à vista COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o valor da arrema-
tação. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, 
não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço 
constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será 
o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIAE 
FAZZIO,  Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de Jaú/SP. WWW.FVLEILOES.COM.BR

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES 
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – 
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 
03/08/2022 ás 11:00 - VALOR: R$ 179.665,36 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:00 - 

VALOR: R$ 70.252,05. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário 
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel 
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 21 da quadra “D”, em São Joaquim da Barra/SP, do 
loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de 200m². Consta na Av. 08 – 
12/07/2022 que a Rua “109”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua 
Antônio Coronado Marques”. MATRÍCULA: 21.343 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São 
Joaquim da Barra/SP. FIDUCIANTE: MARIA EVA DE SALES CPF 270.680.438-60. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 12/07/2022. 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.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 
03/08/2022 ás 11:30 - VALOR: R$ 146.999,59 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:30 - 

VALOR: R$ 53.151,54. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário 
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel 
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 26 da quadra “J”, em São Joaquim da Barra/SP, do 
loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de 200m². Consta na Av. 08 – 
12/07/2022 que a Rua “105”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua 
Nicola Bonavena”. MATRÍCULA: 21.476 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Joaquim da 
Barra/SP. FIDUCIANTE: GEICI FABIANA GONÇALVES CPF 362.370.208-02. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 12/07/2022. 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 PRAÇA - Processo nº 1086005-09.2017.8.26.0100– Executados:  BEATRIZ 
OCOUGNE – Exequente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRACEMA – Interessado: SEISA CLERMAN 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS.  O 1º leilão terá início em 01 DE AGOSTO 
DE 2022 às 14h00min com encerramento em 04 DE AGOSTO 2022 às 14h00min com lances a 
partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção 

o 2º leilão que se encerrará em 24 DE AGOSTO 2022 às 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta 
por cento) da avaliação atualizada. BEM: O conjunto nº 114, localizado no 11º andar do Edifício Iracema, 
situado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, com a área real útil 
ou privativa de 100,39m², a área real comum de divisão não proporcional de 50,64m², correspondendo a 
duas vagas na garagem coletiva, sob os nºs. 67 e 68 do 3º subsolo, área real comum de divisão proporcional 
de 70,363m², a área real total de 221,393m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno e coisas comum 
do condomínio de 2,5000%. O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 1.088,00m². 
Inscrição Municipal sob nº 016.123.0239-4. Objeto da Matrícula nº 129.413, do 4º Cartório de Registro 
de Imóveis de São Paulo/SP. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 1.170.000,00 (um milhão e cento e setenta mil 
reais), em setembro/2018. VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 1.499.233,25 (um milhão, quatro-
centos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), em junho/2022. 
Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

B3gazetasp.com.br
SÁBADO, 23 A SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2022 

CASSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, com endereço na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela 
Vista, São Paulo - SP, CEP: 01311-200, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário: ENF SPE II S/A, pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ sob n° 30.612.977/0001-20, com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Carlos Grimaldi, nº 1701, 
Torre 01, Conjunto 5A, Fazenda São Quirino, CEP 13091-000, nos termos da Escritura Pública Digital lavrada em 05 de julho de 2021, no Cartório do 
4º Oficio de Notas, do Distrito Federal (Livro 0534, fls. 19), no qual figuram como fiduciantes, GERSON OLIVI  FORATTO, empresário, inscrito no CPF 
nº 096.618.478-51, e sua mulher, ANDREA DE ARAUJO FORATTO, autônoma,  inscrita no CPF nº 093.057.138-07, casados no regime da comunhão 
parcial de bens, residentes em São Paulo/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.globoleiloes.com.br, o bem 
imóvel, ora objeto de Matrícula nº 175.417, perante o 18° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO 
LEILÃO no dia 01 de agosto de 2022, às 11 horas e 30 minutos, com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.738.903,22 ( dois milhões, setecentos e 
trinta e oito mil, novecentos e três reais e vinte e dois centavos), caso não haja licitante, fica desde já designado o dia 03 de agosto de 2022, às 11 horas 
e 30 minutos, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a  R$ 1.681.400,29 ( um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, 
vinte e quatro reais e nove centavos ).  Deverá ser considerado o horário oficial de Brasília -DF. Para que todos eventuais interessados possam ter acesso 
a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.globoleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: CASSIA NEGRETE 
NUNES BALBINO, JUCESP n ° 1.151.

Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433

www.glleiloes.com.br
Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP.
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de LEILÃO DE BEM IMÓVEL e para intimação do executado ADILSON NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA., CNPJ nº 13.793.382/0001-08; TERCEIROS INTERESSADOS E DEMAIS PROMITENTES COMPRADORES (PROMESSAS DE VENDA REGIS-
TRADAS NA MATRÍCULA) ORTENSE & ORTENSE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 26.312.246/0001-92; CLÓVIS SANTOS RODRIGUES 
ALVES, CPF nº 026.832.788-29 e MARIA CECÍLIA MINGHINI RODRIGUES ALVES, CPF nº 034.913.568-14; ACYR RAGUGNETTI FILHO, CPF nº 
206.411.179-49 e MARIA INÊS MARICATTO RAGUGNETTI, CPF nº 273.768.818-32; ESPÓLIO DE MARTINHO G. PINTO DE MELO SOBRINHO re-
pres. por seu inventariante FERNANDO OTÁVIO R. GUEDES E OUTRO; PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, CNPJ nº 46.634.564/0001-87 e demais 
interessados, expedido nos autos da Ação de Cumprimento de sentença – Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, ora em fase de Execução, 
Processo nº 0004630-41.2021.8.26.0624, fi gurando como exequente, EPAMINONDAS TEOTÔNIO, CPF nº 026.981.958-43 e ELIETE CORRÊA SIL-
VEIRA TEOTÔNIO, CPF nº 021.702.408-45. O Dr. Rubens Petersen Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do CPC e Prov. CSM 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através 
do portal de leilões on-line (www.glleiloes.com.br), levará a público pregão de venda e arrematação do(s) bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início 
no dia 02 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, e com término no dia 05 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor 
igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 05 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, e com 
término no dia 25 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais 
der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Parágrafo único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) abaixo 
descrito(s), conforme o constante do presente edital. DO BEM IMÓVEL: 01 (UM) TERRENO, Rua Humaitá, Centro, Município de Tatuí(SP), me-
dindo 32,00m de frente para a referida rua; 48,30m do lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, da frente aos fundos, confrontando com o prédio 
nº. 588, da rua Humaitá, e nºs. 30, 28-A, 28, 26, 24 e 22, todos com frente para a rua Sete de Abril; 48,30m do lado esquerdo, confrontando com o prédio 
nº. 628, da rua Humaitá, e com imóvel da matrícula nº 75.363; 33,60m nos fundos, confrontando com os prédios nºs. 603, 607, 613, 621, 625 e 629, todos 
com frente para a rua Nhonho da Botica, perfazendo a área de 1.584,24m². Imóvel este distante 30,50m da rua Sete de Abril. Consta no R.02 desta 
matrícula que sobre o terreno, desta matrícula, foi incorporado um empreendimento imobiliário, destinado a fi ns residenciais, com acesso pela rua Hu-
maitá, denominado Condomínio Residencial “ Shamah” , composto de 42 (quarenta e dois) unidades autônomas, de acordo com o projeto aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Tatuí, em 14 de fevereiro de 2012. Imóvel matriculado sob nº 75.364 do Registro de Imóveis e Anexos de Tatuí/SP. Inscrição 
Municipal: 0136.0134. Há débitos de IPTU. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de 
débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no 
preço da arrematação.   DEPOSITÁRIO   FIEL:   ADILSON   NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS   IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ nº 13.793.382/0001-08. 
Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, portanto, o pretendente a sua arrematação deverá diligenciar até o local onde encontra-
-se o bem penhorado, para certifi car-se de seu estado físico (tamanho construção e terreno). O bem será vendido em caráter “ad corpus” no 
estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas desig-
nadas para as alienações judiciais eletrônicas. Fica sob responsabilidade do arrematante a imissão na posse do imóvel, na eventualidade do 
mesmo encontrar-se ocupado. Ônus: Consta na AV.3/75.364, averbação da Penhora em favor de Martinho Guedes Pinto de Mello Sobrinho e Outra, 
da 1ª Vara Cível de Tatuí/SP, Processo nº 4003248-23.2013.8.26.0624; Consta na AV.4/75.364, averbação da Penhora em favor de Super Concreto 
Serviços e Obras Ltda., da 2ª Vara Cível de Tatuí/SP, Processo nº 0013369-76.2016; Consta na AV.12/75.364, averbação da Penhora em favor da Thays 
Avalloni Pavanelli, da 3ª Vara Cível de Tatuí/SP, Processo nº 0009215-78.2017.8.26.0624; Consta na AV.13/75.364, averbação da Penhora em favor de 
Município de Tatuí, do Serviço de Anexo das Fazendas de Tatuí/SP, Processo nº 502099-66.2014.8.26.0624; Consta na AV.14/75.364, averbação de Ar-
resto em favor de Recsec Securitizadora de Crédito S.A., da 2ª Vara Cível de Tatuí/SP, Processo nº 0005054-83.2021.8.26.0624, conforme consulta à 
Central de Registradores de Imóveis Arisp em 24/05/2022. Conforme Decisão do Processo 4003248-23.2013.8.26.0624, acostado aos autos as fl s. de 
229, a MM. Juiza de Direito, deferiu a penhora no rosto dos autos da presente execução de eventual valor remanescente em favor do executado, até o 
limite de R$ 823.776,38. Observações: Consta no R.05, 06 e 07 desta matrícula que parte ideal desta matrícula correspondente a futura unidade re-
sidencial nº 801, 802 e 603, do Condomínio Residencial “Shamah” foi prometida a venda a ORTENSE E ORTENSE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 
Consta no R.08 desta matrícula que parte ideal desta matrícula correspondente a futura unidade residencial nº 902, do Condomínio Residencial “Sha-
mah” foi prometida a venda a CLÓVIS SANTOS RODRIGUES ALVES e MARIA CECÍLIA MINGHINI RODRIGUES ALVES. Consta no R.09 desta matrí-
cula que parte ideal desta matrícula correspondente a futura unidade residencial nº 703, do Condomínio Residencial “Shamah” foi prometida a venda a 
ACYR RAGUGNETTI FILHO e MARIA INÊS MARICATTO RAGUGNETTI. Consta no R.10 e 11 desta matrícula que parte ideal desta matrícula corres-
pondente a futura unidade residencial nº 701 e 702, do Condomínio Residencial “Shamah” foi prometida a venda a EPAMINONDAS TEOTONIO e 
ELIETE CORREA SILVEIRA TEOTONIO. Conforme Decisão de fl s. 198 e 199 in verbis … 1. À vista da manifestação de fl s. 193/197, mantenho a 
decisão de fl s. 170. 2. Com efeito, a avaliação apresentada às fl s. 132/33 sofreu simples atualização pela Tabela Prática do TJ/SP em setembro/2021, o 
que, passados quatro anos da elaboração do laudo produzido nos autos 0013369- 76.2016.8.26.0624, muito provavelmente não refl ete o real valor do 
imóvel. 3. Cumpre observar que se trata de imóvel já levado a leilão em incontáveis processos em trâmite nesta Comarca, todas sem sucesso, a indicar 
que o desinteresse dos licitantes pode estar calcado no real estado de conservação do imóvel, conforme bem ressaltado pelo exequente, e constante do 
próprio laudo pericial. 4. Por outro lado, reitero que não há como acolher o valor apresentado pelo ofi cial de justiça, ao menos por ora, pois seguem 
muito discrepantes os valores de uma e de outra avaliação. 5. No mais, considerando que não houve oposição do devedor devidamente intimado às fl s. 
183 - arbitro os honorários do perito em R$ 4.920,00 (fl s. 174/75); providencie o executado, em 10 dias, o depósito, sob pena de preclusão e acolhimen-
to do valor apresentado pelo ofi cial de justiça. 6. Sem prejuízo, informe a parte exequente os dados para prenotação da penhora, conforme já assinalado 
às fl s. 84. Conforme Decisão de fl s. 217 in verbis … 1. Fls. 216: tendo em vista o decurso do prazo e o que consignei no despacho anterior, acolho a 
manifestação do exequente e homologo o valor apontado pelo ofi cial de justiça às fl s. 95 e determino a realização de hastas públicas para leilão do 
imóvel penhorado. Nomeio para condução dos trabalhos a empresa GL LEILÕES; intime-se para elaboração da minuta do edital e designação de datas. 
2. Desde logo, consigno que do edital deverá constar a menção expressa ao recurso pendente de julgamento (fl s. 212) “Agravo de Instrumento Processo 
nº 2095552- 89.2022.8.26.0000”, a fi m de que não se alegue desconhecimento/nulidade e também para que não haja prejuízo/transtorno a pretenso ar-
rematante. 3. Sem prejuízo, providencie a serventia a averbação da penhora junto ao sistema ARISP, utilizando-se os dados agora informados pelo 
exequente. BENFEITORIAS: Consta as fl s.111-112 dos autos que está sendo edifi cado um condomínio residencial vertical “Condomínio Residencial 
Shamah” que compreende 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais autônomas e 44 (quarenta e quatro) vagas de garagem, que totaliza uma área 
construída de 3.831,41m2, e uma área de terreno de 1.584,24m2. A obra em maio/2018 estava paralisada e com 8% da obra concluída. AVALIAÇÃO: 
R$ 950.544,00 (Novecentos e Cinquenta Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais), realizada em Fevereiro de 2.022. ATUALIZAÇÃO DA AVA-
LIAÇÃO: R$ 986.621,52 (Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos), atualizada em Maio/2.022, 
que será atualizada até o início do praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 936.449,49 (Novecentos e 
Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos), atualizada em Dezembro de 2021. CONDIÇÕES DE VEN-
DA: Conforme disposto nos Provimentos CSM (Conselho Superior da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, 
disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. LEILOEIRO: O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS 
DE PAGAMENTO - ARREMATAÇÃO: À VISTA – Os preços do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito judi-
cial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo de 24 
horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor 
da arrematação, que deverá ser depositada nos autos do processo, mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização do leilão, 
conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do CPC, e ato contínuo, ser requerido seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 das Normas 
da Corregedoria – TOMO. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito – reco-
mendamos esperar o recebimento deste e-mail. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha pago as guias de depósito, tal informação será enca-
minhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante 
pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO: Cumprido 
a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895, inciso I e parágrafos do NCPC, CASO NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA, pode-
rão ser apresentadas propostas escritas de arrematação parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor da proposta (pagamento 
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o restante em até 30 
parcelas, com indexador de correção monetária apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, fi cando esta forma de paga-
mento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação. A proposta deve ser apresentada até o início do leilão em que se pretende apresentar a 
proposta, seja ele 1ª ou 2ª Praça. O lance parcelado deverá ser ofertado diretamente no site do Leiloeiro. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) execu-
tada(o)(s), após a publicação do edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código 
de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição 
fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) exe-
cutada(o) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). ACORDO: Sendo fi rmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de 
divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do 
bem pelo exequente, este fi cará responsável pela comissão devida, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo 
executado. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, locali-
zado na Rua Armando Arruda, nº 253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos – SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) 
o(s) executado(s), TERCEIROS INTERESSADOS E DEMAIS PROMITENTES COMPRADORES (PROMESSAS DE VENDA REGISTRADAS NA MATRÍ-
CULA) ORTENSE & ORTENSE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 26.312.246/0001-92; CLÓVIS SANTOS RODRIGUES ALVES, CPF nº 
026.832.788-29 e MARIA CECÍLIA MINGHINI RODRIGUES ALVES, CPF nº 034.913.568-14; ACYR RAGUGNETTI FILHO, CPF nº 206.411.179-49 e   
MARIA INÊS MARICATTO RAGUGNETTI, CPF nº 273.768.818-32; ESPÓLIO DE MARTINHO G. PINTO DE MELO SOBRINHO repres. por seu inven-
tariante FERNANDO OTÁVIO R. GUEDES E OUTRO; PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, CNPJ nº 46.634.564/0001-87 e demais interessados IN-
TIMADOS das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. 
Consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento - Processo nº 2095552-89.2022.8.26.0000. “Eventuais ônus sobre o imóvel, 
correrá por conta do arrematante”, exceto os decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, 
do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que os bens penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. A publica-
ção deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais 
e dos respectivos patronos. Registre-se que, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, 
ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Eu, Escre-
vente, digitei. Eu , Escrivã (o), subscrevi. DR. RUBENS PETERSEN NETO JUIZ DE DIREITO

Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433
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Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP.
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de LEILÃO DE BEM IMÓVEL e para intimação do executado RONTAN ELETRO METALURGIA LTDA., CNPJ sob o nº 
62.858.352/0001-30; JOÃO ALBERTO BOLZAN, CPF nº 755.591.708- 44; JOSE CARLOS BOLZAN, CPF nº 896.735.228-04; TELURICA NEGOCIOS 
RURAIS E AGRO- PASTORIS LTDA., CNPJ nº 38.781.159/0001-63; TERCEIROS INTERESSADOS: JRB POLOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
LTDA, CNPJ nº 08.116.369/0001-76, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA NOVONNA, CNPJ nº 58.920.299/0001-82, BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 
00.000.000/0001-91, BANCO VOTORANTIM S.A., CNPJ nº 59.588.111/0001-03, HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLI, CNPJ nº 
01.701.201/0001-89 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, CNPJ nº 46.395.000/0001-39 e demais interessados, expedido nos autos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Contratos, ora em fase de Execução, Processo nº 1005188-69.2016.8.26.0624, fi gurando como 
exequente, ENGEMAN MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ nº 01.731.483/0001-67 O Dr. Rubens Petersen Neto, 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do CPC e Prov. 
CSM 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de leilões on-line (www.glleiloes.com.br), levará a público pregão de 
venda e arrematação do(s) bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 02 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, e com término no dia 05 de 
Agosto de 2022 às 10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª 
Praça com início no dia 05 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, e com término no dia 25 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, caso não haja licitantes 
na 1ª, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada 
(Parágrafo único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital. DO BEM IMÓVEL: 1 
(UM) APARTAMENTO DE 229,34m2 de Área Útil – Jardim Paulista – São Paulo /SP, APARTAMENTO Nº 81, localizado no 8º andar do EDIFÍCIO 
PIAZZA NAVONNA, situado na Rua Caconde, nº 380, no 28º Subdistrito-Jardim Paulista, São Paulo/SP, possui a área útil de 229,34m2., área co-
mum de 251,59m2., área total de 480,93m2., correspondendo-lhe a fração ideal de 4,4298% no terreno e demais coisas comuns e o direito a quatro (04) 
vagas na garagem coletiva do edifício.- O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 1.238,00m2.- Imóvel matriculado sob nº 121.698 
do 4º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Inscrição Municipal: 014.074.0283-8. Há débitos de IPTU. O arrematante arcará com os débi-
tos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo 
único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. Há Débitos de CONDOMÍNIO e que serão de respon-
sabilidade do arrematante diligenciar junto a administradora para apurá-los e quitá-los. DEPOSITÁRIO FIEL: TELÚRICA, NEGÓCIOS RURAIS E AGRO- 
PASTORIS, LTDA., CNPJ nº 38.781.159/0001-63. Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, portanto, o pretendente a sua arremata-
ção deverá diligenciar até o local onde encontra-se o bem penhorado, para certifi car-se de seu estado físico (tamanho construção e terreno). 
O bem será vendido em caráter “ad corpus” no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado 
verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Fica sob responsabilidade do arrematante a 
imissão na posse do imóvel, na eventualidade do mesmo encontrar-se ocupado. Ônus: Consta na AV.07/ averbação da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial, Processo nº 1094135-22.2016.8.26.0100 da 22ª Vara Cível do Foro Central desta Capital; AV.08/ averbação de Arresto do imóvel da 
Matrícula nº 121.698, Processo nº 1005188-69.2016.8.26.0624 da 2º Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP “Exequenda”; AV.09/ averbação de Arresto do 
imóvel da Matrícula nº 121.698, Processo nº 1094135222016 da 22ª Vara Cível do Foro Central desta Capital/SP; AV.10/ averbação de Penhora, Proces-
so nº 1005188 da 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP “Exequenda”; AV.11/ averbação de arresto do imóvel matrícula 121.698, averbado sob o nº 09, 
foi convertido em penhora, Processo nº 1094135-22.2016 da 22ª Vara Cível do Foro Central Capital; AV.12/ averbação de ação Pauliana, em que foi 
concedida medida cautelar de Protesto Contra Alienação, Processo nº 1000135-05.2019.8.26.0624 da 1ª Vara Cível do Foro de Tatuí/SP; AV.13/ averba-
ção de indisponibilidade do imóvel da matrícula 121.698, Processo nº 1117837- 26.2018.8.26.0100 da 23ª Vara Cível desta Capital/SP; AV.14/ averbação 
de Ação Procedimento Comum Cível – Honorários Advocatícios, Processo nº 1000802-88.2019.8.26.0624 da 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP; 
AV.15/ averbação de indisponibilidade dos bens e direitos de Telurica Negócios Rurais e Agro-Pastoris Ltda., Processo nº 00110407920205150116 da 
Vara do Trabalho de Tatuí/SP – TRT da 15ª Região; AV.16/ averbação de penhora do Processo nº 1000802-88.2019.8.26.0624 da 2ª Vara Cível do Foro 
da Comarca de Tatuí, conforme consulta à Central de Registradores de Imóveis Arisp em 17/06/2022. OBSERVAÇÕES: Conforme Decisão “partes” 
de fl s. 1901 a 1097: “… 2. Sobreveio manifestação da banca de advogados JRB Polotto Advogados, sustentando inviável a adjudicação, pois é 
credora dos executados em decorrência de débito oriundo de honorários advocatícios contratuais … … 3. A executada Telurica, proprietária do imóvel 
penhorado, se manifestou defendendo que inviável a adjudicação na forma pretendida, pois pendente de desfecho a ação declaratória de nulidade de 
negócio jurídico nº 1003742-60.2018.8.26.0624 … … 7. Todavia, o pedido de adjudicação não se mostra viável, a uma porque da leitura do registro veri-
fi ca-se a existência de distribuição de ação pauliana (processo 1000135-05.2019.8.26.0624), em trâmite perante a 1ª Vara Cível local, inclusive com 
medida cautelar de protesto contra alienação de parte do imóvel (50%), conforme se nota da AV/12 (fl s. 1.600). … INDEFIRO o pedido de adjudicação, 
nos termos da fundamentação supra. 9. Em prosseguimento à execução, tendo em vista que não atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento 
contra a decisão que homologou o valor de avaliação nos autos da carta precatória (autos 2064872-24.2022.8.26.0000), determino a realização de 
hastas públicas para leilão do imóvel penhorado. … Consigno, desde já, que da minuta do edital deverá constar a existência da pendência do recurso 
supracitado, bem como da existência da ação pauliana 1000135-05.2019.8.26.0624, em trâmite perante a 1ª Vara Cível local, a fi m de se evitar alegação 
de desconhecimento/nulidade e transtorno/prejuízo a pretenso comprador. Traslade-se cópia desta decisão para o incidente de cumprimento de senten-
ça nº 0000916-39.2022.8.26.0624”. OBSERVAÇÃO 2: Conforme Decisão “partes” de fl s. 1962: “… 2. Fls. 1.935/1.940: ciente da interposição do 
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo negado.” ... Agravo de Instrumento nº 2132857-10.2022.8.26.0000. BENFEITORIAS: Conforme 
Laudo de Avaliação de fl s. 1751 à 1847, Edifício: consta 03 (três) subsolos, pavimento térreo, 23 (vinte e três) pavimentos, sendo 01 (um) apartamen-
to por andar e ático composto por: barrilete, caixas d’água, casa de máquinas de elevadores, caixa de escadas dotada de porta corta fogo. O condomínio 
dispõe de área de lazer, que contém salão de festas, academia, piscina e playground. O condomínio possui 02 (duas) portarias: social e serviço. A por-
taria social possui entrada pela Rua Caconde, 380 e a de serviço pela Alameda Campinas, 1533 que localiza-se ao lado da entrada de veículos. O edifí-
cio contém elevadores: social e serviço do fabricante: Atlas; além de gerador. Os apartamentos tipo possuem 04 (quatro) vagas de garagem, localizadas 
na garagem coletiva nos subsolos do Edifício PIAZZA NAVONNA. Apartamento nº 81 apresenta os seguintes ambientes: sala de estar com sacada; 
sala de jantar; área da adega; lavabo; cozinha; sala de almoço; despensa; lavanderia; banheiro de empregada; dormitório de empregada; 04 (quatro) 
dormitórios suítes, sendo a master com sacada e closet; 04 (quatro) vagas de garagem. AVALIAÇÃO: R$ 3.200.000,00 (Três Milhões e Duzentos Mil 
Reais), realizada em Junho de 2.021. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 3.580.714,93 (Três Milhões, Quinhentos e Oitenta Mil, Setecentos e 
Quatorze Reais e Noventa e Três Centavos), atualizada em Junho/2.022, que será atualizada até o início do praceamento “leilão” pelos índices da 
Tabela Prática do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 6.360.986,35 (Seis Milhões, Trezentos e Sessenta Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta 
e Cinco Centavos), atualizada em Fevereiro de 2022 CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Provimentos CSM (Conselho Superior da 
Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. LEILOEIRO: O leilão será 
realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO - ARREMATAÇÃO: À VISTA – Os preços do(s) bem(ns) 
arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou através do 
site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a 
comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser depositada nos autos do processo, 
mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização do leilão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do CPC, e ato 
contínuo, ser requerido seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria – TOMO. Em até 5 horas após o encerramento 
do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail. Decorridos o prazo 
sem que o arrematante tenha pago as guias de depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas le-
gais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições 
de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895, inciso I e pa-
rágrafos do NCPC, CASO NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de arrematação parcelada, 
sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, obtida através 
do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de correção monetária apresentado pelo 
arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação. A pro-
posta deve ser apresentada até o início do leilão em que se pretende apresentar a proposta, seja ele 1ª ou 2ª Praça. O lance parcelado deverá ser 
ofertado diretamente no site do Leiloeiro. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação do edital em epígrafe, pagar a dívi-
da antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora desig-
nadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, 
sendo vedado para tal fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, 
custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). ACORDO: 
Sendo fi rmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% 
(cinco por cento) sobre o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este fi cará responsável pela comissão 
devida, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente 
perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos 
– SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) executado(s), TERCEIROS INTERESSADOS: JRB POLOT-
TO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ nº 08.116.369/0001-76, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA NOVONNA, CNPJ nº 58.920.299/0001-82, 
BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91, BANCO VOTORANTIM S.A., CNPJ nº 59.588.111/0001-03, HSBC BANK BRASIL S/A BANCO 
MULTIPLI, CNPJ nº 01.701.201/0001-89 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, CNPJ nº 46.395.000/0001-39 e demais interessados INTIMA-
DOS das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. 
Consta dos autos haver recursos ou causas pendente de julgamento: Processo   nº   1003742-60.2018.8.26.0624,   Processo   nº   1000135-
05.2019.8.26.0624,   Processo   nº   2064872-24.2022.8.26.0000, Processo nº 0000916-39.2022.8.26.0624, Processo nº 2141506-66.2019.8.26.0000, 
Processo nº 2041853-62.2017.8.26.0000 e Processo nº 2132857-10.2022.8.26.0000. “Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá por conta do arre-
matante”, exceto os decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. A 
venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante 
verifi cá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo 
CPC) e supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Registre-se que, se o executado for revel e não tiver advogado 
constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação conside-
rar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Eu, Escrevente, digitei. Eu,  Escrivã (o), subscrevi. DR. RUBENS PETERSEN NETO JUIZ DE DIREITO

28/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 108815. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. APTO 42M², OCUPADO, NO BAIRRO 
TATUQUARA EM CURITIBA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 108751. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER 
AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 68M², EM LOTEAMENTO TERRAS DA CAPELA DE SANTO ANTÔNIO, JAGUARIÚNA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 108579. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 85M², OCUPADO, NO BAIRRO 
CALUGE EM ITABORAÍ/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 108112. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - 
AF 2ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO 95M², 01 VAGA NO CENTRO, ANANINDEUA/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 
10:00. ID: 109038. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 250M² NO JARDIM EUROPA, JAGUARIÚNA/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109018. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: MT. APTO 89M² COM 
2 VAGAS NO BAIRRO DESPRAIADO EM CUIABÁ/MT - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109196. SOLD 
IMÓVEIS - SANTANDER. Loc.: AM, PE, SC, SE, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES USE O FGTS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 109195. 
SOLD GPS COLETA (INDUSTRIAL). Loc.: PR. PRENSA ENFARDADEIRA DE SUCATA E ALUMÍNIO, ETC. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 
108974. SOLD IMÓVEIS - CURY - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 155M², E VAGAS NA VILA MOGILAR, MOGI DAS CRUZES/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108740. SOLD COMPACK COMÉRCIO. Loc.: MS. BITZ PARA HASTE PERFURATRIZ 
- COMPACK COMERCIO DE PECAS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109006. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: RS. APTO 
60M² OCUPADO EM PORTO ALEGRE/RS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109186. SOLD LBEC 
LABORATÓRIO. Loc.: SP. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108534. SOLD IMÓVEIS - IMÓVEL 
BANGÚ. Loc.: RJ. TERRENO COM BENFEITORIA DESOCUPADO COM 1315M² EM BANGU, RIO DE JANEIRO/RJ. 29/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. 
ID: 109211. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: CE, DF, PB, PR, RJ, SP. RETROFIT DE LOJAS - ITENS DE COZINHA INDUSTRIAL. 29/07/2022 A PARTIR 
DAS 14:30. ID: 109217. SOLD PRIME LOCADORA. Loc.: SP. FORNO COMBINADO RATIONAL, REFRIGERADORES, FOGÕES, BANCADA INOX, PISTA 
FRIA, ETC. 29/07/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 108540. SOLD IMÓVEIS - RESTINGA VERDE. Loc.: SP. TERRENO 2709M², DESOCUPADO, EM 
SÃO ROQUE/SP. 29/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 108910. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 60M², EM IGUABA 
GRANDE/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 109231. SOLD TORNOSTEEL. Loc.: PR. EMPILHADEIRAS, 
FURADEIRA, TORNO CNC, GUILHOTINA E ETC. 29/07/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 109176. SOLD PAULO COND. BOA ESPERANÇA - 17H. Loc.: 
MG. COLHEITADEIRA DE CANA. 01/08/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 109171. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. ELETRODOMÉSTICOS, 
ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS. 01/08/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 107907. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 
182M², 2 VAGAS NA CASA VERDE, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 01/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108414. SOLD 
IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: MG. CASA 66M² NA VILA ESPERANÇA EM NANUQUE/MG - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 
01/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109072. SOLD IMÓVEIS - RC8 1ª PRAÇA. Loc.: SP. TERRENO 292M² EM BAURU/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 01/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108537. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: CE. CASA 75M² NO 
BAIRRO SERRINHA EM FORTALEZA/CE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 01/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109013. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 242M² OCUPADO EM BAURU/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/08/2022 A PARTIR DAS 
9:00. ID: 109234. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 52M² OCUPADA EM JARINU/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª 
PRAÇA. 02/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109019. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: MT. APTO 89M² COM 2 VAGAS NO 
BAIRRO DESPRAIADO EM CUIABÁ/MT - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109166. SOLD GPA-14H. 
Loc.: SP. HONDA CR-V EXL 20 FLEXONE 16V 2WD AUT (BLINDADO), 2010/2010. 02/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109039. SOLD IMÓVEIS 
- SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 250M² NO JARDIM EUROPA, JAGUARIÚNA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/08/2022 
A PARTIR DAS 16:00. ID: 108901. SOLD APP QUERO VENDER. Loc.: SP. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS. 
27/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 108858. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA C/ 254M² EM MARINGÁ/PR - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108926. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 
104M², NO BOA VISTA, RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/07/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 108769. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 59M² C/ 01 VAGA NO TATUAPÉ EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/07/2022 
A PARTIR DAS 15:20. ID: 108767. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 44M², 1 VAGA, OCUPADO, EM RIBEIRÃO PRETO/
SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/07/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 108755. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: MG. 
APTO 46M², OCUPADO, NO BAIRRO SANTA LUZIA, FORMIGA/MG - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 13:15. ID: 
108894. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SC. APTO 71M² COM 1 VAGA, BAIRRO FLORESTA EM JOINVILLE/SC - 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.

02/08/2022 A PARTIR DAS 9:01. ID: 108965. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR. Loc.: PR. VEÍCULOS-CAMINHÕES-MÁQUINAS 
PESADAS-ÔNIBUS-EQUIPAMENTOS.

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

01/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108854. PM FLOR DO SERTÃO/SC. Loc.: SC. CHEVROLET CELTA, FIAT UNO MILLE, RETROESCAVADEIRA 
JCB, DISTRIBUIDOR DE ADUBOS, 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: Diogo de Bem, nomeado pela Portaria Municipal da 32/2022.
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.

29/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109064. LOG BUSINESS. Loc.: SP. PORTA PALLETS, PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, PROTETORES PARA PÉS DE 
PORTA PALLETS.

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.

29/07/2022 A PARTIR DAS 15:01. ID: 109112. INDÚSTRIA VENDE WM. Loc.: SP. COMPRESSORES, TANQUES, BOMBAS CENTRÍFUGAS, 
REDUTORES, EMPILHADEIRA.

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: 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.

02/08/2022 A PARTIR DAS 20:00. ID: 109167. DEDALO. Loc.: SP. “CHANEL, LOUIS VUITTON, DIOR, GUCCI, HERMÈS ENTRE OUTROS - 
PAGAMENTO EM 6X SEM JUROS NO CARTÃO”.

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 Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

02/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109181. SANTA CASA PRESIDENTE PRUDENTE. Loc.: SP. MATERIAIS HOSPITALARES.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRA: 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.

30/07/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107495. LEILÃO CASA BROOKLIN DESOCUPADO ESTILO AMERICANA. Loc.: SP. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
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: Marcelo Camargo de Brito - JUCESP nº1226.

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.

28/07/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 109321. DURATEX. Loc.: SP. EMPILHADEIRA E TRANSPALETEIRA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 
109320. VALE. Loc.: BA, ES, MA, MG, MS, PA, RJ. UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, PLATAFORMAS, FORA DE ESTRADA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, 
CARRETÉIS DE MADEIRA, MRO. 29/07/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108551. ARMAC. Loc.: SP. MINI CARREGADEIRAS, ROLOS 
COMPACTADORES, PALETEIRAS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 109340. LAFARGEHOLCIM. Loc.: MG, SP. CAMINHÃO FORA DE ESTRADA, 
PÁ CARREGADEIRA, E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108931. ACCIONA. Loc.: SP. ROBO PARA 
PROJEÇÃO DE CONCRETO, BOMBAS DE DRAGAGEM, BALKANÇA RODOVIÁRIA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 109205. SANTA 
COLOMBA. Loc.: BA. TRATORES NEW HOLLAND T8 385. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109074. USINA ITAJOBI. Loc.: SP. UTILITÁRIOS, 
CAVALOS MECÂNICOS, REBOQUES, SUCATAS DE REBOQUE, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109307. 
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL. Loc.: PE. COMPRESSOR, MOTOBOMBA, MOTOR ELÉTRICO, COMPONENTES ELÉTRICOS E ETC. 29/07/2022 A 
PARTIR DAS 14:00. ID: 108742. GRUPO ZAFFARI. Loc.: RS. EMPACOTADORA AUTOMÁTICA EMBAFLUX. 29/07/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 
109210. LOCALIX. Loc.: MG. CAMINHÃO, SEMIRREBOQUE, COMPACTADOR, CAÇAMBAS, CAPINADEIRAS E ETC. 29/07/2022 A PARTIR DAS 
15:00. ID: 109161. SOENERGY. Loc.: AM, AP, PA. SUBESTAÇÃO SANTAREM, GRUPO GERADOR, TRANSFORMADOR, MÓDULO E ETC. 29/07/2022 
A PARTIR DAS 15:30. ID: 109261. CAMARGO CORRÊA. Loc.: MG. SEMIREBOQUES, CARRETAS, FURADEIRAS, FERRAMENTAS, MRO, 
EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, EQUIP DE AUDIO E VIDEO. 29/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 109172. SLC AGRÍCOLA. Loc.: MT. 
PULVERIZADOR JOHN DEERE, TRATOR JOHN DEERE E DISTRIBUIDOR JAN LANCER MAXIMUS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 109330. 
BANCO MB. Loc.: ES. CAMINHÕES TANQUE MERCEDES-BENZ, CAVALO MECÂNICO MERCEDES-BENZ E OUTROS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 
17:30. ID: 109275. CAMARGO CORRÊA. Loc.: SC. COMP DE INFORMÁTICA, MRO, FERRAMENTAS MANUAIS.

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.

01/08/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 107823. VFRCCC VALENTE / BA. Loc.: BA. TAPETES DE SISAL.

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: 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.

w
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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) Eduardo Ruiz Vella, Cornelio Brunhoroto Gimenez . 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 
Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito ajuizada por Fundação de Crédito Educativo - FUNDACRED contra Eduardo Ruiz 
Vella, Cornelio Brunhoroto Gimenez - Processo nº 0013129-08.2009.8.26.0568 (Nº de Ordem 1840/2009) 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 15/08/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, 
em 18/08/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á 
sem interrupção até às 14:00 horas do dia 21/09/2022 - 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 arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) (art. 130, 
CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras e condições do Leilão 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 novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1 - Um veículo Fiat/Punto Attractive, placa FKU-5792, ano de 
fabricação 2013, ano modelo 2014, Chassi final 3. Valor da avaliação, conforme Tabela Fipe, homologado pelo r.Despacho de fls., 
em 05/08/2021: R$ 35.804,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais). Depositário: Eduardo Ruiz Vella. Local do bem: Não informado. 
Penhora realizada por termo (§1º, art. 845, CPC). . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São João da Boa Vista/SP, aos 06 de junho de 
2022. Danilo Pinheiro Spessotto Juiz(a) de Direito.
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LEILÃO PÚBLICO Nº 2022/000051 - SUMÁRIO DO EDITAL PARA VENDA DE IMÓVEL - 1. OBJETO: Alienação dos 
bem(ns) imóvel(is) descritos no anexo 05 do presente edital. 2. SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO/ INÍCIO DA DISPUTA 
DE LANCES - Data: 27/07/2022. Hora: 15:15. Modalidade: (X) online: https://www.zukerman.com.br/ . Modo 
de Disputa (X) Aberto. 3. LEILOEIRO(A) OFICIAL [“LEILOEIRO”] - Nome: Dora Plat CPF: 070.809.068-06. Inscrição 
na Junta Comercial (UF): SP Nº da Inscrição: 744. Telefone: (11) 30030-677 E-mail: dplat@zukerman.com.br. 
Endereço: Avenida Angélica, 1996, Higienópolis. Cidade/UF: São Paulo/SP. CEP: 01228-200. 4. PORTAL EMGEA 
[“Portal”] - a) Portal de imóveis disponíveis para venda, desenvolvido e mantido por Resale Tecnologia e Serviços 
S/A: www.resale.com.br. b) Portal da Emgea: www.emgeaimoveis.com.br. 5. FORMALIZAÇÃO DE COMPRA/
ARREMATAÇÃO - a) Plataforma PAGIMOVEL (CNPJ: 21.129.873/0001-79) [“Pagimovel®”]. b) Site: www.pagimovel.
com.br. c) Email: leiloes@resale.com.br. d) Telefone: (19) 3422.6222. 6. FORMA DE PAGAMENTO - (X) À Vista 
100% do pagamento na emissão do CCV (Contrato de Compra e Venda) (X) À vista com prazo de pagamento 
de até 90 dias. À Vista com prazo de 90 dias para pagamento (30/60/90) e entrada de 30%. 7.TAXA DE SERVIÇO 
PAGIMOVEL - 1.5% sobre o valor do lance vencedor. 8. ELEIÇÃO DO FORO - Fica eleito o foro da cidade de São 
Paulo/SP para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Edital. São Paulo/SP, 20 de Julho de 2022. 

E D I T A L
A EMGEA S.A. – Empresa Gestora de Ativos S.A. (“EMGEA S.A”), empresa pública vinculada ao Ministério da 
Economia, criada pelo Decreto nº 3.848, de 26 de junho de 2001, conforme autorização prevista no art. 7º da 
Medida Provisória nº 2.155, de 22 de junho de 2001, atual Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, 
regendo-se pelo Estatuto Social aprovado pela Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária, de 29 de abril de 2022, 
publicado no Diário Oficial da União de 03 de maio de 2022, regendo-se pelo Estatuto vigente na data de publicação 
deste Edital, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Lote 18, 1ª Subloja, Ed. São Marcus, Brasília/DF, CEP 
70070-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.527.335/0001-13, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, admitindo exclusivamente lances eletrônicos, torna público que realiza este processo de 
alienação na forma abaixo, utilizando-se do critério de julgamento de maior oferta de preço, para venda dos 
imóveis relacionados no Anexo 05, parte integrante deste Edital, a ser conduzido pelo LEILOEIRO por meio do 
Pagimovel®, de acordo com os termos deste Edital. 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 1.1 O Leilão será realizado 
em sessão pública, admitindo-se exclusivamente lances via INTERNET, mediante condições de segurança, 
criptografia e autenticação, em todas as suas fases conforme previsto no item 11 deste Edital. A sessão pública para 
a disputa dos lances, dirigida pelo LEILOEIRO indicado no sumário deste edital, será realizada de acordo com as 
regras do presente Edital e seus Anexos, data e hora descritos no Sumário do Edital. 1.2 Os trabalhos serão 
conduzidos pelo LEILOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados/transferidos para o aplicativo 
constante da página do leiloeiro ou realizados diretamente no Portal. 1.3 As informações acerca dos imóveis 
disponíveis para lances estarão disponíveis para consulta no website do LEILOEIRO e também no Portal (24x7). 1.4 
Quando estiverem desocupados, os imóveis, sem prejuízo da exposição virtual poderão ser vistoriados pelos 
interessados, que, para esse fim, deverão entrar em contato com o LEILOEIRO para agendamento de visita ao bem 
interessado. 2. MODO DE DISPUTA - 2.1 Conforme descrito no Sumário do Edital. 3. TIPO - 3.1 Conforme descrito 
no Sumário do Edital. 4. OBJETO - 4.1 O objeto do presente Edital é o procedimento para alienação de Bens Imóveis 
não de uso (ad corpus) de propriedade ou gestão da cobrança da EMGEA S.A. relacionados e descritos no Anexo 5 
deste Edital. 4.2 Os imóveis relacionados e descritos no Anexo 5 do presente Edital possuem matrícula registrada 
em nome da EMGEA S.A. ou possuem matrícula registrada em nome de agentes financeiros, dos quais a EMGEA 
S.A. possui o direito de créditos por instrumentos contratuais. 4.3 Os imóveis relacionados e descritos no Anexo 5 
do presente Edital serão ofertados na situação jurídico/processual em que se encontram, assumindo, o 
ARREMATANTE, de modo expresso, os riscos correspondentes a todas as pendências judiciais e/ou administrativas 
incidentes sobre os bens imóveis, respondendo a EMGEA S.A. pela evicção de direito na forma da lei. 4.4 O 
ARREMATANTE ficará responsável pelas providências judiciais e administrativas referentes ao imóvel, ficando, 
também, sob sua responsabilidade a regularização do bem perante os órgãos competentes, tais como, Cartório de 
Registro de Imóveis, Prefeitura, INCRA, Receita Federal, entre outros, bem como adoção de medidas para 
desocupação do imóvel, se for o caso, eximindo a EMGEA S.A. de quaisquer ônus e providências para a 
regularização. 5. PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços mínimos dos bens encontram-se discriminados no Anexo 5. Os 
bens serão leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer MAIOR LANCE, igual ou superior ao lance mínimo, 
conforme item 6 do Sumário deste Edital e conforme contido no subitem 11.1 do corpo do Edital., sempre 
condicionado à aprovação pela EMGEA S.A. do lance vencedor após o leilão. 5.2 A EMGEA S.A. não está obrigada a 
aceitar o valor do lance vencedor e poderá recusá- lo a seu exclusivo critério e independentemente de justificativa. 
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO - 6.1 O ARREMATANTE pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor do lance vencedor ao leiloeiro oficial, a título de comissão. 6.1.1 No presente leilão, o ARREMATANTE deverá 
efetuar o respectivo pagamento em conta corrente a ser informada pelo leiloeiro, até o primeiro dia útil após o 
envio dos dados bancários, sob pena de ser considerado desistente conforme item 16 deste Edital. 6.2 O valor da 
comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. 7. TAXA DE SERVIÇO (Pós-Vendas) - 7.1 O 
ARREMATANTE pagará a importância correspondente a taxa informada no Sumário do Edital que incidirá sobre o 
valor do lance vencedor. 7.1.1 A RESALE é a empresa que oferece soluções tecnológicas que permite a gestão 
eletrônica do procedimento de alienação da qual participa o ARREMATANTE VENCEDOR, conforme Contrato de 
Prestação de Serviços, Contrato n. 00013/2021, assinado em 26.11.2021. 7.1.2 A Pagimovel® é unidade de 
negócios da empresa Resale Tecnologia e Serviços SA, responsável pela prestação de serviços financeiros, 
documentais, de formalização e registros necessários pelo aperfeiçoamento do processo de compra. 7.2 A gestão 
do envio e controle de assinaturas da ata de arrematação, do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra 
de Imóvel e Outras Avenças, do pagamento correspondente ao valor integral do lance vencedor, da lavratura da 
Escritura Pública Venda e Compra e do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente será promovida de 
forma centralizada pela Pagimovel®, conforme contido nos itens 14.2 e 15.1 deste Edital. 7.3 Para a execução das 
atividades realizadas pela Pagimovel®, o ARREMATANTE deverá assinar o Contrato de Prestação de Serviços, 
minuta anexa (Anexo 03), via plataforma de assinatura eletrônica, em até 02 (dois) dias úteis a partir da data do 
leilão. 7.3.1 Após a aprovação da proposta comercial pela EMGEA S.A., o ARREMATANTE terá o prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas para promover o pagamento da importância determinada no item 7.1, sob pena de ser considerado 
desistente conforme item 16 deste Edital. 7.4 O valor da taxa de Serviço da Pagimovel® não compõe o valor do 
lance ofertado. 8. REFERÊNCIA DE TEMPO - 8.1 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a 
Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, sendo que nas localidades onde houver 
diferença de fuso horário, o horário adotado será o do local da realização do leilão, dessa forma serão registradas 
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 9. HABILITAÇÃO - 9.1 A habilitação dar-se-á pelo 
pagamento das quantias descritas nos itens 6 e 7 deste Edital. 10. PROPOSTA - 10.1 A forma de pagamento seguirá 
a descrita no item 6 do Sumário do Edital. 10.2 A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação 
dos termos do presente Edital e de seus anexos. 10.3 O ARREMATANTE vencedor deverá encaminhar ao e-mail do 
LEILOEIRO, descrito no Sumário deste Edital, os documentos que constam do Anexo 01, em até 02 (dois) dias úteis 
a partir da data do leilão, sob pena de ser considerado desistente conforme item 16 deste Edital. 10.3.1 
Apresentação da proposta constando o valor do lance ofertado e declaração expressa de que tem conhecimento 
das condições que deverá satisfazer para obtenção do financiamento imobiliário, se for o caso, conforme Anexo 01; 
10.3.2 Apresentação de documento de instituição financeira comprovando que possui linha de crédito pré-
aprovada, quando optante de financiamento imobiliário; 10.3.3 Apresentação dos documentos que constam do 
Anexo 01. 10.3.4 Quando ocorrer alteração da proposta inicial, em virtude de modificações nos valores financiados, 
da linha de crédito, o ARREMATANTE deverá assinar aditivo de sua proposta com as devidas atualizações. 10.4 O 
ARREMATANTE vencedor deverá assinar Contrato de Prestação de Serviços, conforme item 7.3 e Ata de 
Arrematação, conforme item 15.1.1 deste Edital, via plataforma de assinatura eletrônica, em até 02 (dois) dias 
úteis a partir da data do leilão, sob pena de ser considerado desistente conforme item 16 deste Edital. 11. LANCES 
VIA INTERNET - 11.1 Por questões de compliance e controle, somente serão aceitos lances prévios ao Leilão 
realizados no site do LEILOEIRO. 11.1.1 Ficam expressamente vedados lances prévios realizados por e-mail, correio 
ou pessoalmente no escritório do LEILOEIRO. 11.2 O ARREMATANTE que tiver seu lance declarado vencedor, 
deverá depositar o valor referente à comissão do leiloeiro em conta corrente a ser informada pelo LEILOEIRO, até 
o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários. 11.2.1 A não realização do pagamento da comissão do 
LEILOEIRO ou pagamento da taxa de serviço à Pagimovel® nos prazos estabelecidos neste Edital serão considerados 
como desistência, conforme item 16 deste Edital, e o ARREMATANTE será responsabilizado pela não concretização 
do negócio. 11.2.2 Independente do prazo do depósito citado no caput deste item, o ARREMATANTE deve cumprir 
o prazo estabelecido nos itens 10.3 e 10.4 deste Edital para encaminhamento e assinatura dos documentos. 11.2.3 
Em nenhuma hipótese, a EMGEA S.A. se responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de 
operacionalização do equipamento de telefone ou computador, etc., de quaisquer dos interessados/arrematantes. 
12. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME - 12.1 O certame será conduzido pelo LEILOEIRO indicado no 
Sumário do Edital, que terá, em especial, as seguintes atribuições: a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos ofertantes durante o certame; c) conduzir os procedimentos relativos 
aos lances; d) declarar o vencedor; e) elaborar a ata da sessão. 12.2 Os lances deverão ser ofertados pelos 
interessados ou seus legítimos representantes. 12.3 Considerar-se-á legítimo representante do ARREMATANTE, 
nos leilões e nas demais ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver amplos poderes para tomar 
quaisquer decisões relativamente a todas as fases, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade com 
fé pública, acompanhado de instrumento particular de procuração, assinado pelo outorgante, com firma 
reconhecida em Cartório ou instrumento público de procuração. 12.3.1 No caso de pessoas jurídicas, o instrumento 
público ou particular de procuração deverá ser acompanhado de cópia do estatuto ou contrato social em vigor 
comprovando a capacidade de o signatário nomear procurador, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata 
de nomeação do signatário. 12.3.2 Sendo o representante da pessoa jurídica proponente o seu sócio, proprietário, 
dirigente (ou assemelhado), este deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 12.4 
O credenciamento do proponente e de seu representante legal implica a responsabilidade legal pelos atos 
praticados e a presunção de capacidade para realização das transações inerentes ao Leilão. - Credenciamento para 
Efetuar Lances na INTERNET - 12.5 Para efetuar lances, os interessados devem dispor de chave de identificação e 
senha pessoal (intransferíveis), obtidas após credenciamento, que deverá ser efetuado até 01 (um) dia antes da 
realização do Leilão no site do LEILOEIRO. 12.6 A chave de identificação e a senha terão validade somente para o 
presente Leilão, sendo canceladas após o evento. 12.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, 
bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à EMGEA 
S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. - 
Participação – 12.8 A participação na sessão pública do Leilão dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente oferta de lances, via Internet, no site do LEILOEIRO ou 
do Portal. 12.9 A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de todos 
os termos do presente Edital e seus Anexos, sendo o ofertante responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas, dos documentos e propostas apresentados e transações que forem efetuadas em seu 
nome em qualquer fase da alienação, por seu(s) representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como 
firmes e verdadeiras. 12.10 A validade da proposta será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias corridos, contados 
a partir da data da sessão pública do Leilão. 12.11 Caberá ao ofertante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Leilão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. - Abertura - 12.12 
A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do Leilão, passando o leiloeiro a aceitar lances 
a partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso. 12.13 Aberta a etapa competitiva, os 
ofertantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. 12.14 Será considerado 
vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que igual ou superior ao preço mínimo. 12.15 A cada 
lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo valor. 12.16 Só 
serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente ofertado, observado 
o incremento mínimo fixado para o lote. 12.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 12.18 Durante o transcurso da sessão 
pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do lance. O sistema não identificará o autor 
dos lances aos demais participantes. 12.19 O leiloeiro encerrará a sessão mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente dos lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances. 12.20 O 
acompanhamento do evento será feito exclusivamente pela Internet. 12.21 O sistema informará a melhor proposta 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 13.1 No 
julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada 
vencedora a proposta que cotar o MAIOR PREÇO. 13.2 Fica estabelecido que os lances vencedores ofertados não 
caracterizam direito adquirido do ARREMATANTE, em nenhuma hipótese, mas estão sempre condicionados à 
prévia análise e expressa aprovação, comercial e jurídica, pela EMGEA S.A. após o Leilão. A negativa de venda pela 
EMGEA S.A. não implica em pagamento de nenhuma indenização, valor e/ou reembolso a que título for, exceto os 
indicados no item 6.4. e 7.5 acima. 13.3 Serão desclassificadas as propostas que: a) não atenderem às exigências 
contidas neste Edital ou impuserem condições; b) apresentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo 
constante do Anexo 05 deste Edital, para o imóvel pretendido; c) não estiverem acompanhadas de procuração, se 
for o caso; d) não estiverem acompanhadas dos documentos citados no Anexo 01; e) não foram formalizadas pela 
assinatura da Ata de Arrematação, conforme item 15.1.1 deste Edital. 14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 14.1 Os 
pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos em moeda corrente no País, conforme item 6 do 
Sumário do Edital. 14.2 O ARREMATANTE vencedor pagará 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor a título 
de comissão do leiloeiro, sendo que o pagamento da comissão deverá seguir o contido no item 6 deste edital e a 
taxa descrita no Sumário deste Edital sobre o valor do lance vencedor à Pagimovel®, a título de taxa de serviço, 
sendo que o pagamento da taxa de serviço deverá seguir o contido no item 7 deste Edital. - PAGAMENTO INTEGRAL 
POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS - 14.3 O ARREMATANTE vencedor pagará à EMGEA S.A, por meio de recursos 
próprios, a importância correspondente ao valor do lance vencedor, que deverá ser realizado no prazo de 48 horas 
contados a partir o envio do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, 
Anexo 4A, B e C, nos termos do item 15.1.2 deste Edital. - PAGAMENTO COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - 14.4 
Mediante o recolhimento do valor correspondente à parcela de recursos próprios, na proporção indicada no item 
6 do Sumário do Edital, no prazo de 48 horas contados a partir o envio do Contrato Particular de Promessa de 
Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, Anexo 4A, B e C, nos termos do item 15.1.2 deste Edital. 14.5 O saldo 
do preço do imóvel, a ser pago por meio do Financiamento Imobiliário, deverá ser creditado à EMGEA S.A em até 
135 (cento e trinta cinco) dias corridos, após a assinatura do contrato descrito no item 15.1.2 deste edital. 14.6 No 
pagamento por meio de financiamento imobiliário será de responsabilidade do proponente providenciar toda a 
documentação necessária à realização do negócio, bem como apresentar proposta, contendo declaração expressa 
de que tem conhecimento das condições que deverá satisfazer para obtenção do financiamento imobiliário, 
conforme Anexo 01. 14.7 No caso de financiamento imobiliário, o prazo, as modalidades, as condições do 
interessado, as condições de ocupação do imóvel e os valores deverão enquadrar-se nas exigências legais e 
normativas da instituição financeira escolhida para a concessão do financiamento imobiliário. 14.8 Aqueles 
interessados que desejarem contar com financiamento imobiliário deverão dirigir-se às instituições financeiras, em 
tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, antes do prazo estipulado para realização 
do leilão, além de verificar o limite de crédito disponibilizado para o financiamento. 14.9 No caso de financiamento 
imobiliário os interessados, obrigatoriamente, deverão ter que comprovar a aprovação prévia do crédito, conforme 
item 10.3.2 deste Edital, para apresentação da proposta. 14.10 Para fins de obtenção de financiamento imobiliário, 
será de responsabilidade do ARREMATANTE providenciar toda a documentação necessária à realização do negócio, 
tanto documentos do comprador, do vendedor, como do imóvel. 14.11 No caso de eventual documento do 
vendedor ou do imóvel que não possa ser produzido por iniciativa própria do ARREMATANTE, este poderá solicitar 
formalmente ao vendedor. 14.12 Os documentos listados a seguir são os normalmente solicitados pelas instituições 
financeiras para a análise de concessão de financiamento imobiliário. Os proponentes deverão verificar junto à 
instituição financeira escolhida para a concessão do crédito, antes do prazo estipulado para a realização do Leilão, 
se haverá necessidade de documentação não listada nos itens a seguir e que não possa ser produzido por iniciativa 
própria do ARREMATANTE, em caso positivo o interessado deverá verificar junto ao vendedor sobre a possibilidade 
de sua emissão, mediante solicitação formal da instituição financeira concessora do crédito. 14.12.1 Documentos 
do vendedor: 14.12.1.1 CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; 14.12.1.2 Certidão negativa de débitos junto 
ao INSS; 14.12.1.3 Certidão Negativa de débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 14.12.1.4 Certidão 
Negativa de débitos relativos a tributos estaduais; 14.12.1.5 Certidão Negativa de débitos relativos a tributos 
municipais; 14.12.1.6 CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 14.12.1.7 Ata da Assembleia que elegeu a 
Diretoria. 14.12.2 Documentos do imóvel: 14.12.2.1 Certidão Negativa de Ônus Reais e Ações Reipersecutórias, 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis; 14.12.2.2 Certidão Vintenária do Imóvel; 14.12.2.3 Certidão 
Negativa de Tributos Municipais; 14.12.2.4 Declaração de Inexistência de Débito Condominial, assinada pelo 
síndico, acompanhada de Ata de Assembleia que o elegeu ou cópia do contato com a Administradora do 
Condomínio, acompanhada de Ata da Assembleia que aprovou a referida empresa. 14.13 Os interessados que 
desejarem contar com financiamento imobiliário deverão verificar junto à instituição financeira escolhida para 
concessão do crédito, antes do prazo estipulado para a realização do Leilão, se a documentação citada no item 
14.12 é suficiente. Havendo necessidade de documentação complementar, o interessado deverá verificar junto ao 
vendedor sobre a possibilidade de sua emissão, mediante solicitação formal da instituição financeira concessora 
do crédito. 14.14 Na existência de algum apontamento em um dos documentos relacionados no item 14.12, que 
venha a ser indicado pela instituição financeira como impeditiva da concessão do financiamento imobiliário à 
EMGEA S.A prestará os devidos esclarecimentos à respectiva instituição, caso solicitado formalmente, e em casos 
de esclarecimentos ou documentos complementares que não possam ser produzidos por iniciativa própria do 
proponente. 14.15 O ARREMATANTE deverá verificar se o vendedor e imóvel, incluindo as condições de ocupação 
do imóvel, atendem às condições e exigências para obtenção de crédito junto à instituição financeira escolhida, 
sendo de sua inteira responsabilidade caso o crédito não seja liberado no prazo previsto neste Edital, caracterizando 
sua desistência nos termos do item 19. 14.16 O ARREMATANTE também deverá atentar-se para os casos de imóveis 
ocupados, quanto à viabilidade de realização de vistoria no imóvel, item exigido para liberação do financiamento 
imobiliário, caracterizando em caso de inviabilidade vistoria e, por consequência, não liberação do crédito no prazo 
previsto neste Edital, sua desistência nos termos do item 16 deste Edital. O ARREMATANTE fica ciente que é sua 
responsabilidade verificar a viabilidade da realização da vistoria do imóvel antes da apresentação de sua proposta/
lance. 14.17 A desistência será caracterizada, no caso de proposta para pagamento por meio de financiamento 
imobiliário quando: a. o valor correspondente não seja creditado à EMGEA S.A, por qualquer motivo, pela 
instituição financeira escolhida pelo proponente; b. tendo o proponente o financiamento imobiliário cancelado ou 
não apresentando as condições exigidas para sua obtenção; c. quando o proponente não efetuar, no prazo 
previsto, o pagamento do valor total da proposta com recursos próprios. 14.18 As tratativas de qualquer assunto 
referente ao financiamento imobiliário deverão ser negociadas diretamente com a agência da instituição financeira 
responsável pela operação. 14.19 O ARREMATANTE vencedor pagará 5% (cinco por cento) do valor do lance 
vencedor a título de comissão do leiloeiro, sendo que o pagamento da comissão deverá seguir o contido no item 6 
deste edital e o valor correspondente à taxa de serviço da Pagimovel®, sendo que o pagamento da taxa de serviço 
deverá seguir o contido no item 7 deste Edital. 15. DA FORMALIZAÇÃO - 15.1 A alienação do imóvel relacionado no 
Anexo 05 será formalizada mediante: 15.1.1 A assinatura da Ata de Arrematação que será assinada eletronicamente 
pelo ARREMATANTE vencedor em até 2 (dois) dias úteis a partir da data do leilão; 15.1.2 A assinatura do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças que será assinado eletronicamente pelo 
ARREMATANTE, Anexo 4A e 4B deste Edital; 15.1.3 lavratura de Escritura Definitiva de Venda e Compra que deverá 
ser realizada em até 180 (cento e oitenta) dias, após a assinatura do Contrato Particular de Promessa de Venda e 
Compra de Imóvel e Outras Avenças e a quitação do preço do imóvel, podendo ser prorrogada caso ocorra alguma 
exigência cartorária adicional ou dificuldade na formalização das assinaturas necessárias. 15.1.4 Na hipótese do 
pagamento ser efetuado por meio de recursos próprios e financiamento imobiliário, será adotado, na formalização 
do negócio, o instrumento utilizado pela instituição financeira que conceder o financiamento imobiliário, 
Instrumento este que deverá ser registrado em até 90 (noventa) dias corridos da assinatura da data do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, sob pena, de não cumprido este prazo, o 
ARREMATANTE ser considerado desistente, conforme item 16 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por 30 dias, quando solicitado pelo ARREMATANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pela EMGEA S.A. 15.2 A gestão do envio e controle de assinaturas da Ata de Arrematação, do 
Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, do pagamento correspondente 
ao valor integral do lance vencedor, da lavratura da Escritura Pública Venda e Compra e do registro no Cartório de 
Registro de Imóveis competente será promovida de forma centralizada pela Pagimovel®, unidade de negócios da 
RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. que promove a prestação de serviços financeiros, documentais, de 
formalização e registros necessários pelo aperfeiçoamento do processo de compra, conforme contido nos itens 7.1 
e 7.2 deste Edital. 15.3 A Escritura Definitiva de Venda e Compra será lavrada no Tabelião de Notas de preferência 
da EMGEA S.A., seguido pelo registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. 15.3.1 Todos os impostos, 
taxas e despesas, inclusive cartorárias, incluindo certidões atualizadas da matrícula do imóvel e outras necessárias 
para o registro ficarão a cargo do ARREMATANTE. 15.3.2 O ARREMATANTE realizará o pagamento das despesas 
para a lavratura da Escritura Pública Venda e Compra no Tabelião de Notas e do registro no Cartório de Registro 
Competente por meio de guias, TED ou boleto bancário, conforme exigências do Tabelião de Notas e do Cartório 
de Registro Competente. Referidas guias e instruções para pagamento serão enviados pela Pagimovel®, em tempo 
hábil para pagamento. 15.4 O ARREMATANTE terá o prazo de 8 (oito) dias úteis, contado a partir da convocação da 
Pagimovel®, para apresentar toda a documentação exigida pelo Tabelionato para formalização da Escritura Pública 
Venda e Compra e pelo Cartório de Registro Competente para o devido registro, sob pena de não o fazendo ser 
considerado como desistente conforme item 16 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo ARREMATANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pela Pagimovel®. 15.5 A Pagimovel® adotará as ações necessárias para o registro da Escritura Pública de 
Venda e Compra no competente Cartório de Registro de Imóveis, correndo todos os impostos, taxas e despesas, 
inclusive as cartorárias, incluindo certidões atualizadas da matrícula do imóvel (tanto para confecção da Escritura 
Pública de Venda e Compra como a certidão após o registro da venda) e outras necessárias para o registro, por 
conta do adquirente. 15.5.1 Em caso de pagamento por meio de financiamento imobiliário, as ações para o registro 
poderão ser adotadas pela EMGEA S.A ou pela instituição financeira que estiver concedendo o crédito. 15.6 
Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, remembramento, averbação de construção, 
regularização de área e alteração de sua descrição na matrícula do imóvel, do estado de uso e ocupação do solo ou 

outras descritas no Anexo 05, todas as despesas decorrentes da sua regularização junto ao cartório imobiliário e 
órgãos competentes (Prefeitura, INCRA, Receita Federal e outros) correrão por conta do adquirente. 15.7 Existindo 
pendência judicial sobre o imóvel, o adquirente se declara informado da demanda, assumindo de modo expresso 
os riscos correspondentes, respondendo a EMGEA S.A. pela evicção de direito na forma da lei. 15.8 Existindo 
valores não quitados de IPTU e condomínio, a EMGEA S.A. ficará responsável pela quitação dos valores devidos, 
quando aplicável: 15.8.1 Para pagamento à vista ou até em 3 parcelas, até a efetivação do registro da transferência 
do imóvel ao ARREMATANTE junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, desde que estas não estejam 
mencionadas especificamente no lote do bem como de responsabilidade do ARREMATANTE; 15.8.2 Para 
financiamento imobiliário, a responsabilidade pela quitação é até a efetivação do registro do Instrumento de 
Financiamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, desde que estas não estejam mencionadas 
especificamente no lote do bem como de responsabilidade do ARREMATANTE. 15.9 Tratando-se de imóvel 
ocupado por terceiros, o adquirente se declarará informado do fato, assumindo expressamente todos os ônus 
decorrentes da desocupação. 15.10 Registrada a Escritura Pública de Venda e Compra, todos os direitos e 
obrigações pertinentes ao imóvel, inclusive as descritas no Anexo 05, serão atribuídos ao ARREMATANTE. 15.10.1 
O ARREMATANTE somente receberá os direitos de posse exercidos pela EMGEA S.A. sobre o imóvel, após o 
recebimento do valor total ofertado no lance e o devido registro da Escritura Pública Venda e Compra ou do 
registro do Instrumento de Financiamento, nos casos de financiamento imobiliário, no respectivo Cartório de 
Registro de Imóveis. 15.11 Não ocorrendo a formalização da venda ao primeiro colocado, após a habilitação deste 
conforme item 9.1 deste Edital, seja por desistência expressa ou por desclassificação, a EMGEA S.A. se reserva o 
direito de realizar nova alienação ou consultar os demais colocados, na ordem de classificação, sobre o seu 
interesse em adquirir o imóvel nas mesmas condições de preço do primeiro colocado, no prazo referente à forma 
de pagamento escolhida, mantendo os demais termos deste Edital. 15.12 Não ocorrendo o pagamento da quantia 
correspondente à comissão do leiloeiro ou a quantia, correspondente à taxa de serviço à Pagimovel®, conforme 
itens 6.1 e 7.1 deste Edital, a EMGEA S.A. se reserva o direito de realizar nova alienação ou consultar os demais 
colocados, na ordem de classificação, sobre o seu interesse em adquirir o imóvel, sendo considerado como lance 
vencedor o valor de oferta do próximo colocado, mantendo os demais termos deste Edital. 15.13 Não serão aceitos 
documentos com rasuras ou emendas que comprometam a sua autenticidade. 15.14 Caso não haja o registro da 
Escritura Pública Venda e Compra no Cartório de Registro de imóveis, a venda será desfeita, os valores pagos pelo 
arrematante a título de comissão do leiloeiro, a taxa de serviço à Pagimovel® e o valor correspondente a 10% (dez) 
por cento sobre valor integral do lance vencedor pago à EMGEA S.A serão convertidos em multa. O valor do saldo 
da diferença que foi pago à EMGEA S.A. será devolvido ao arrematante vencedor sem incidência de juros e 
correção monetária, nos termos do item 17 deste Edital. 16. DESISTÊNCIA - 16.1 O ARREMATANTE vencedor poderá 
ser considerado desistente se: 16.1.1 não celebrar a Escritura Pública Venda e Compra conforme item 15 e 
subitens, especificados neste edital; 16.1.2 não efetuar os pagamentos nos prazos e forma definida neste Edital; 
16.1.3 não satisfizer as condições previstas neste Edital para celebração dos contratos; 16.1.4 manifestar-se 
expressamente nesse sentido, por meio do Termo de Desistência, Anexo 02. 16.1.5 deixar de apresentar os 
documentos solicitados nos subitens 10.3.1 a 10.3.3 e prazo estipulado nos itens 10.3 e 10.4 deste Edital. 17. 
MULTA - 17.1 Caracterizada a desistência nos termos do item 16 deste Edital, o ARREMATANTE vencedor perde, a 
título de multa: 17.1.1 após a habilitação descrita no item 9 deste Edital, os valores equivalentes à comissão do 
leiloeiro e a taxa de serviço da Pagimovel®; 17.1.2 após o pagamento descrito no item 14 e subitens deste Edital, o 
valor correspondente a 10% (dez) por cento sobre valor integral do lance vencedor, que reverterá em benefício da 
EMGEA S.A., devendo à EMGEA S.A. depositar o valor do saldo da diferença que lhe foi pago, sem incidência de 
juros e correção monetária, na conta indicada pelo arrematante, conforme disposto no Contrato Particular de 
Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças. 18. OUTRAS CONDIÇÕES - 18.1 A EMGEA S.A. reserva-se 
o direito de presentes razões de ordem administrativa, comercial ou operacional, revogar em defesa do interesse 
público ou anular esta alienação, total ou parcialmente, em qualquer fase, com a devolução de todos os 
pagamentos realizados, mesmo depois de julgadas as propostas, sem que caiba aos ARREMATANTES, em qualquer 
das hipóteses, o direito à atualização monetária, indenização, ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie. 
18.2 O ARREMATANTE vencedor que deixar de firmar a Escritura Pública de Venda e Compra e/ou em caso de sua 
posterior desclassificação, por não preencher os requisitos para assumir os compromissos a que se propôs, ficará 
sujeito ao pagamento de multa do item 17 deste Edital. 18.3 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal do EMGEA S.A., subsequente às ora 
fixados. 18.4 Os objetos desta alienação serão vendidos no estado de ocupação e conservação em que se 
encontram. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARREMATANTE • Pessoa Física: a. Documento de Identidade ou CNH 
(válida) com informação do CPF do ARREMATANTE; b. Certidão de Nascimento, se solteiro; c. Certidão de 
Casamento com regime de bens, se casado; d. Certidão de Casamento com averbação de divórcio, se divorciado; 
e. Certidão de Casamento com averbação de óbito, se viúvo; f. Certidão de registro do pacto Antenupcial, se o 
ARREMATANTE for casado após 1977 em regime diverso da comunhão parcial de bens; g. Comprovante de 
residência do ARREMATANTE expedido há menos de 90 (noventa) dias da entrega; h. Documento de Identidade ou 
CNH (válida) com informação do CPF do cônjuge ARREMATANTE, se for o caso; i. Instrumento de mandato/
procurações, quando o ARREMATANTE for representado; j. Carta de crédito aprovada (se forma de pagamento for 
financiamento, prazo de validade superior a 20 dias da data de avaliação) • Pessoa Jurídica: a. Ato de Constituição 
da Sociedade da ARREMATANTE; b. Última Alteração Contratual Consolidada ou Estatutária da Sociedade da 
ARREMATANTE; c. Documentos de Identidade ou CNH (válida) com informação do CPF dos representantes legais 
da ARREMATANTE; d. Comprovante de residência da ARREMATANTE expedido há menos de 90 (noventa) dias da 
entrega; e. Instrumento de mandato/procurações, quando a ARREMATANTE for representada; f. Carta de crédito 
aprovada (se forma de pagamento for financiamento, prazo de validade superior a 20 dias da data de avaliação). 
RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS - 1. DISPOSIÇÕES GERAIS - 1.1 Além dos dados constantes da descrição do 
imóvel, serão de responsabilidade do ARREMATANTE, solucionar as seguintes pendências, caso existam, arcando 
com todos os custos e providências eventualmente necessárias: a) multas, pendências judiciais, débitos, inclusive 
de concessionárias de água, luz e gás, e demais encargos incidentes sobre o imóvel, independentemente da data 
do fato gerador, mesmo lançados ou cobrados futuramente, em nome da EMGEA S.A., de seus antecessores ou de 
terceiros; b) regularização do imóvel perante os entes e órgãos competentes, tais como o município onde se 
encontra situado, os cartórios de registro de imóveis, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), a Receita Federal, entre outros; c) adaptação das condições de fornecimento de água e luz; d) adaptação 
das condições de uso e ocupação do solo e o estado da construção; necessidade de desocupação do imóvel; e) 
verificação do enquadramento da construção em relação à lei de zoneamento municipal. 1.2 A EMGEA S.A. exime-
se de toda e qualquer responsabilidade quanto aos casos e situações acima citados, assumindo apenas as situações 
descritas no item 15.8 e subitens deste Edital, desde que estas não estejam mencionadas especificamente no lote 
do bem como de responsabilidade do ARREMATANTE. 1.3 Para os imóveis com pendência judicial (Ex. Penhora, 
Hipoteca, Arresto, etc.) os compradores se declaram informados da demanda, assumindo de modo expresso os 
riscos correspondentes, respondendo a EMGEA S.A. pela evicção de direito na forma da lei, conforme item 4.3 
deste Edital. 1.4 Para os imóveis ocupados o ARREMATANTE se declara informado da demanda, assumindo de 
modo expresso todos os riscos correspondentes, caracterizando sua desistência nos termos do item 16 deste Edital 
e a perda, a título de multa, item 17 do Edital. 

LEILÃO PÚBLICO Nº 2022/000051 
Relação e Descrição dos Imóveis 

Nº do Lote: 1 - ID: 118860002180 - Descrição legal: Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na 
matrícula nº 51204, 2º. Rua Coronel Solon, nº 380, Apartamento 101, Residencial San Marteen, Bairro Fátima, 
Fortaleza/CE, CEP: 60040-293. Considerações importantes: Sobre o valor arrematado e/ou lance vencedor, o 
comprador deverá pagar 5,0 % de comissão de leilão ao leiloeiro, além da taxa da Pagimovel 1,5 %, informada no 
sumário do Edital, ou valor de R$ 0,00, o que for maior. Ficará a cargo do COMPRADOR: 1) A responsabilidade pelos 
riscos, bem como o adimplemento de todos e quaisquer débitos pendentes de tarifas públicas, tarifas privadas, 
tais como água, luz, gás, telefone, internet e tv à cabo; 2) A escritura será lavrada apenas no Tabelião de Notas de 
escolha exclusiva do Vendedor, após a quitação integral do imóvel nos casos de parcelamento da compra, sendo 
que as despesas necessárias com a celebração da lavratura da escritura e seu registro no Cartório de Imóveis 
competente, o respectivo imposto de transmissão, taxas, custas e emolumentos em cartório, incluindo despesas 
relativas a certidões e/ou procurações necessárias para a formalização da venda, correrão sob a responsabilidade 
do Comprador. Ainda, nos casos de imóveis oriundos de leilão de alienação fiduciária, a lavratura da Escritura 
Definitiva de Venda e Compra ficará condicionada à averbação dos Leilões Negativos e do Termo de Quitação 
na matrícula do imóvel pelo Vendedor, conforme estabelecido na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. O 
Comprador fica desde já cientificado de que o prazo contratual da Emgea para a lavratura da escritura é de até 
180 dias; 3) A transmissão dos direitos da posse do imóvel está condicionada à quitação integral do preço do 
bem e a comprovação do registro da escritura na matrícula do imóvel; 4) As reformas e os reparos de qualquer 
origem, incluindo as benfeitorias necessárias e a regularização de quaisquer delas perante os órgãos públicos como 
Prefeitura, Registro de Imóveis ou INSS, ficarão à cargo do Comprador, uma vez que o imóvel é adquirido no estado 
em que se encontra; 5) A análise jurídica e completa do Imóvel e de dívidas relacionadas é de responsabilidade 
exclusiva do Comprador, conforme sua conveniência e avaliação do negócio para tomada de decisão de compra. 
Eventuais informações de ações judiciais e pendências informadas pelo Vendedor desde já, bem como outras 
informadas no curso da negociação, terão função colaborativa uma vez que a responsabilidade de análise e 
diligência é do Comprador e tal risco compõe a base da contratação e a formação do preço do bem; 6) O comprador 
que seja ex-mutuário ou ocupante, além de pagar o valor de venda do imóvel, deverá assumir também os valores 
relativos aos débitos do imóvel, obrigações de natureza propter rem, e as despesas relativas à sua retomada, 
quando houver; 7) O Comprador assume 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; 
8) O Comprador terá direito ao uso da vaga de garagem mencionada no anúncio e identificada nos documentos 
de aquisição. A propriedade da vaga de garagem, por sua vez, depende de sua expressa identificação na matrícula 
do imóvel, o que deve ser verificado pelo adquirente. Em todos os casos, os encargos condominiais e tributários 
decorrentes do uso e/ou propriedade da vaga de garagem deverão ser suportados pelo adquirente exceto se 
expressamente informado em sentido contrário nos documentos de aquisição Ficará a cargo do VENDEDOR: 1) 
O Vendedor assume a quitação do IPTU, laudêmio e condomínio, até a efetivação do registro da transferência do 
imóvel ao Comprador junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Existindo débitos fiscais, tributários, 
condominiais e taxas, anteriores à aquisição do imóvel pelo Comprador, mesmo que lançados em nome deste, 
serão quitados pelo Vendedor, ainda que após o registro da escritura. Honorários: 1) Os honorários indicados no 
contrato de prestação de serviços deverão ser pagos diretamente na plataforma Pagimovel®, após a aprovação da 
proposta de compra pelo Vendedor. Lance mínimo: R$ 158.120,00. 

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

 

 Ficam os executados IMOBILIARIA TRABULSI LTDA., FARES BADRE TRABULSI, HENRIETTE DARGHAM TRABULSE, ESPOLIO DE NAGIB TRABULSE, BASSIM NAGIB 
TRABULSE NETO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores QUITERIA VIEIRA DA SILVA, GERALDO BORGES DA SILVA, MAURICIO VILLARI, 
APARECIDA DAS DORES DO CARMO, VERA LUCIA VENTUROSO MENDES DA SILVEIRA, JOSE ERNESTO MENDES DA SILVEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 25/08/2010. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 9ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0002617-
56.2002.8.26.0100. Executados: IMOBILIARIA TRABULSI LTDA., FARES BADRE TRABULSI, HENRIETTE DARGHAM TRABULSE, ESPOLIO DE NAGIB TRABULSE, BASSIM 
NAGIB TRABULSE NETO.  Apto. com 238,90m² de A.U. em Cerqueira Cesar, São Paulo/SP. Rua Padre João Manuel, nº1.229, São Paulo/SP - Contribuinte nº 014.024.00934. 
Descrição completa na Matrícula nº 41.326 do 13º CRI de Comarca da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 4.429.145,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
2.214.572,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/08/2022 às 10h20min, e termina em 17/08/2022 às 
10h20min; 2ª Praça começa em 17/08/2022 às 10h21min, e termina em 13/09/2022 às 10h20min.          

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

 

 

 

 Ficam os executado(s) TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
coproprietário(a) FRANCISCO LORENTI LOPES, ZILDA ESTURARI LORENTI, JOSE LORENTE LOPES, MARIA LORENTE PESSOTTI, VALTER PESSOTTI, ANGELO LORENTE 
LOPES, TEREZA APARECIDA LORENTE CORREA, VITOR CORREA, APARECIDA LORENTE DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA, LUZIA LORENTE DE SOUZA, JOSÉ DA CRUZ DE 
SOUZA, terceiro(a) interessado MUNICÍPIO DE SANTO ANDRE e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/10/2020 - fls. 315/317 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL. Processo: nº 1007886-
65.2015.8.26.0565. Executados: TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA - PARTE IDEAL (7,14%) - Um prédio e seu respectivo 
terreno com área total de 132,40m2. Rua Evaristo de Morais, nº 481, Santo André/SP - Contribuinte nº 19.257.043. Descrição completa na Matrícula nº 82.108 do 01ª 
CRI de Santo André/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 20.637,79 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 12.382,67 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 02/09/2022 às 11h20min, e termina em 06/09/2022 às 11h20min; 2ª Praça começa em 06/09/2022 às 11h21min, e termina em 
27/09/2022 às 11h20min.      

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

 

 

EDITAL DE LEILÃO – CONGLOMERADO ITAÚ UNIBANCO - 1. DISPOSIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - 1.1. Os imóveis do Conglomerado Itaú 
Unibanco e de suas coligadas serão vendidos um a um, por meio de leilão presencial, on line ou presencial e on line, por valor igual ou superior ao valor de lance mínimo 
estipulado para cada imóvel. Será considerado vencedor o proponente que oferecer o maior lance, assim considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao lance 
mínimo. O proponente passará, a partir de então, a ser designado COMPRADOR. 1.2. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar, 
desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. O VENDEDOR se reserva, ainda, a faculdade de cancelar a 
qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou 
compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação, 
habilitação e leilão on line 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente, 
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o 
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 27/03/2020. O VENDEDOR não 
responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados 
deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no 
referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o 
cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes 
deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento 
dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão 
apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro 
ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões 
e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até 
05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física: 
(a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento 
e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se 
estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato 
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado 
pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento 
do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações 
emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro 
de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se 
ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou 
normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal, 
assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original 
ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral 
adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas 
para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A 
venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do 
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou 
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência 
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará 
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel 
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará 
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de 
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo 
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos 
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que 
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos 
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese 
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto 
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo 2.5. No 
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual 
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública 
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não 
pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral 
de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. 2.7. 
Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051 (Capitais e Grande SP) / 0300 789 
7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para solicitação de boletos não 
recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de 15 (quinze) dias regularize 
os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada. Nesse caso, o COMPRADOR 
perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento da multa, de acordo com a 
variação do IGPM-FGV; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou qualquer outra medida, seja de 
que natureza for, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro não será devolvida. 2.9. O valor 
remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, na forma indicada no 
item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO 
DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir 
do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito 
de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses 
nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas 
condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos 
catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento 
de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/
convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não 
averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de 
imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do 
registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por todas as providências e custos necessários para 
regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 
certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo 
levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações 
atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou 
autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se 
existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente 
em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que 
anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos 
respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e 
Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota 
única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) 
do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na 
data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial 
referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do 
imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo 
VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência 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 IGPM-FGV, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis 
ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) 
na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese 
de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura 
da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido 
instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública 
de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará 
facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, 
a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição 
expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes 
previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento 
das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na 
matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do Imóvel em nome do VENDEDOR, 
o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 
3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do sinal ou 
quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do 
VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, impostos, taxas e 
a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. Caso, contudo, o COMPRADOR tenha 
arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente mencionada, descontando-se 30% (trinta por cento) do valor 
pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por 
exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação 
disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 
3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se 
limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer 
natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 3.20. Outorgada 
a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações 
autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo 
imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve ser apresentado 
ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura, sob pena de o contrato ser terminado, 
observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou 
arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o 
COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas condições do leilão), ou e) nos casos 
previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento 
(incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a qualquer outra 
restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do VENDEDOR (tais como 
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com exceção dos imóveis em cuja descrição, 
constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em que o COMPRADOR automaticamente 
assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor relativo ao sinal e parcelas do 
preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo 
COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas 
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os valores serão atualizados entre o 
dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas) 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de 
descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada 
sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento 
da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a 
variação do IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas) 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 IGPM-
FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento 
relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do 
leiloeiro, cuja responsabilidade de pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a 
lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito 
o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10% e 15% SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(somente para imóveis com valor de 

venda a partir de R$ 20.000,00)

SINAL MÍNIMO (%)² SALDO (%) Nº PARCELAS³ JUROS ANUAIS 
(TABELA PRICE)

CORREÇÃO
MONETÁRIA

20 80 8 ...
...

25 75
12

12

24

IGPM ANUAL
30 70

36

48

78

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

Comitente: Itaú Unibanco S/A - Leilão único - 27/03/2020
LEILÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DE AL, BA, GO, MG, MT, PE, PR, RJ, RS, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Sales/SP - Jardim Planalto - Casa situada na Rua Carlos Campos, nº 225, Jardim Planalto Área 
construída: 180,01m². Área terreno: 275,00m². Matrícula nº 4.067 do CRI de Urupês/SP. Lance Mínimo: R$ 
106.500,00.
Lote 002 - Araras/SP - Chácara Boa Vista - Casa situada na Rua Americana, nº 320. Chácara Boa Vista, Área 
construída: 141,34m², conforme matrícula. Área terreno: 150,00m². Matrícula nº 35.960 do Oficial de Registro 
de Imóveis de Araras/SP. Lance Mínimo: R$ 146.800,00.
Lote 003 - Guarujá/SP – Enseada - Apartamento nº 31, situado na Rua Eduardo Risk, 168 - Edifício Enseada das 
Gaivotas. Balneário Cidade Atlântica - 02 vagas de garagem - Área privativa: 136,26m². Área total: 218,74m². 
Matrícula nº 108.025 do 2º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 507.300,00.
Lote 004 - São José dos Campos/SP - Palmeiras de São José - Casa situada na Rua Cidade de Bagé, nº 284 - Bairro 
Palmeiras de São José. Área construída: 195,11m². Área terreno: 211,60m². Matrícula nº 187.790 do 1º do CRI 
local. Lance Mínimo: R$ 353.800,00.
Lote 005 - Salvador/BA – Pituba - Apartamento Duplex nº 502, situado na Rua Pará, 187, apartamento duplex 
nº 502. Edifício Ilha de Marajó, com 02 vagas de garagem. Área total: 106,13420m². Área privativa: 67,57500m². 
Matrícula nº 46.227 do 6º CRI de Salvador/BA. Lance Mínimo: R$ 496.500,00.
Lote 006 - São Paulo/SP - Vila Prudente - Casa situada na Rua Antonio Fontoura Xavier, nº 731, esquina com a 
Rua Roberto Ferreira Chagas, Vila Prudente. Área de terreno: 137,00m². Área construída: 176,00m². Matrícula 
nº 189.977 do 6° CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 299.400,00.
Lote 007 - São Paulo/SP - Vila Andrade - Apartamento nº 81, situado na Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 
1.930, Edifício Brisa do Morumbi, com 03 vagas de garagem, na Vila Andrade. Área privativa: 172,33m². Área 
total: 279,70m². Matrícula nº 194.200 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 565.700,00.
Lote 008 - São Paulo/SP - Jardim Egle - Casa situada na Rua Estado do Piauí, nº292, Jardim Egle - Área construída: 
121,50m² (consta no IPTU 143,00m²). Área de terreno: 172,00m². Matrícula nº 239.181 do 9.º CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 209.200,00.
Lote 009 - Arapiraca/AL - Santa Esmeralda - Casa à Avenida Rua Professora Terezinha Amorim de Oliveira, lote n. 
23 da quadra A, N. 364 (Matrícula e IPTU) ou 384 (in loco). Lance Mínimo: R$ 118.400,00.
Lote 010 - Barueri/SP - Sítio Tamboré - Apartamento à Av. Sagitário nºs. 138,198 e 278, Apartamento Nº 21D - 
Cond. ALPHA SQUARE - Quinhão II do Sítio Tamboré. Lance Mínimo: R$ 475.300,00.
Lote 011 - Itatiba/SP - Cachoeiras do Imaratá - Casa à Rua José Nondas Piovani (antiga Rua Treze), nº 61 - 
Condomínio Cachoeiras do Imaratá (Quadra: I Lote: 02). Lance Mínimo: R$ 228.800,00.
Lote 012 - Santo André/SP - Vila Vitória - Apartamento à Rua Francisco Inácio, n.º 104 - APTO N.º 09, Residencial 
Panorama - VILA VITÓRIA. Lance Mínimo: R$ 315.900,00.
Lote 013 - Carlos Barbosa/RS – Aurora - Apartamento com 02 vagas à Rua Humberto Arccorsi, nº 49, Apartamento 
nº 201, Vaga 22 e 23 - Ed. Residencial Rei Humberto. Lance Mínimo: R$ 380.400,00.
Lote 014 - Campinas/SP - Jardim dos Oliveiras - Apartamento à Rua Agnaldo Macedo nº 400, apartamento nº 54, 
Bloco A, Condomínio Casa Grande do Ypê. Vaga nº 25, descoberta, posição 5A, Área total: 82,382m² e privativa: 
65,100m². Matr. 189.173 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 235.800,00.
Lote 015 - Monte Mor/SP - Chácara Primavera - Apartamento à Rua Mário Sproesser, 181, APARTAMENTO N. 
02, BLOCO R. Conjunto Residencial Francisco Pontin. Vaga descoberta não determinada. Área total: 109,73m² e 
privativa: 53,84m². Matr. 10.849 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 127.800,00.
Lote 016 - Taubaté/SP – Independência - Apartamento à Avenida Haroldo Mattos, Nº 295, apartamento 52, 
vagas 13 e 14, Cond. Residencial Independência, Bairro da Independência, Área total: 172,38m² e privativa: 
90,22m². Matr. 127.565 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 269.200,00.
Lote 017 - Votorantim/SP - Jardim Antônio Cassillo - Apartamento nº 23, situado na Avenida Jaziel de Azeredo 
Ribeiro, nº 255 - Edifício Leme - Condomínio Gran Ville Guanabara - Jardim Ana Claudia - 01 vaga de garagem. 
Área privativa: 50,85m². Área total: 69,20m². Matr. 6.331 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 126.700,00.
Lote 018 - Contagem/MG – Cabral – RETIRADO.
Lote 019 - São Paulo/SP - Vila Cruzeiro - Casa situada na Rua Pero Peres, nº 144 e nº 146. Vila São Francisco. 
Área construída: 144,00m². Área total: 245,50m². Matrícula nº 168.113 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 

257.000,00.
Lote 020 - Jundiaí/SP – Centro - Sala Comercial nº 31, situada na R. Vigário João José Rodrigues, nº 694, Edifício 
A.C.M.C.J.- Centro - 01 vaga de garagem - Área privativa: 39,175m². Área total: 63,493m². Matrícula 77.938 do 
1º CRI. Lance Mínimo: R$ 135.700,00.
Lote 021 - São Paulo/SP - Jardim Dom Bosco - Conjunto comercial nº 703, localizado no 7º pavimento da Tower 
Park, integrante do empreendimento denominado Novamérica Office Park, com direito ao uso de 01 vaga 
indeterminada na garagem, localizada nos subsolos, e 01 vaga autônoma nº 524, tamanho M, localizada no 2º 
subsolo - piso Nações Unidas, situado na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801 e Avenida Mário Lopes Leão, nº 
1.500, Jardim Dom Bosco - SÃO PAULO, SP. Áreas privativas: 45,06m2 (conj.) e 11,28m2 (vaga autônoma). Área 
total: 124,16m2 (incluindo vaga autônoma). Matrículas nºs 388.365 e 388.810 do 11º CRI SÃO PAULO/SP. Lance 
Mínimo: R$ 276.700,00.
Lote 022 - São Paulo/SP - Jardim Princesa - Casa situada na Rua Geraldo Marino, nº 59. Jardim Princesa. Área 
construída: 168,30m². Área total: 150,00m². Matrícula nº 20.287 do 18º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 245.000,00.
Lote 023 - Diadema/SP - Vila Élida - Casa nº 202, situada na Rua da Constituição, Lote 30, Quadra 3, Centro/Vila 
Élida, Área construída: 224,77m². Área de terreno: 160,87m². Matr. 8.121 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Diadema/SP. Lance Mínimo: R$ 354.600,00.
Lote 024 - São Paulo/SP - Vila Suzana - Apartamento n° 71 com 2 vagas, localizado à Rua Doutor José de Andrade 
Figueira, nº 385 - Condomínio Edifício Saint Germain com Área privativa: 109,14m². Área total: 227,73m². Matr. 
189.400 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 373.500,00.
Lote 025 - São Paulo/SP – Jaraguá - Prédio situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 265, Jaraguá. Área 
construída: 100,00m² (PMSP). Área terreno: 130,70m². Matrícula nº 218.140 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. Lance Mínimo: R$ 230.400,00.
Lote 026 - Macaé/RJ – Glória - Casa no Condomínio Village Buritis (Bosque dos Cavaleiros), sito à Estrada Heroína 
Lima Vieira Azevedo, 903 - Casa n° 47, Área Privativa: 111,20 m². Fração ideal: 0,021555%. Matr. 25.613 do 2º 
CRI Local. Lance Mínimo: R$ 283.900,00.
Lote 027 - Itaboraí/RJ – Centro - Sala Comercial nº 503, situada na Av. 22 de Maio, 6.453, Condomínio Comercial 
Van Gogh Corporate - Centro, Área privativa: 20,05m². Área total: 30,30m². Matrícula nº 2.670 do 2º CRI Local. 
Lance Mínimo: R$ 43.500,00.
Lote 028 - Rio Verde/GO - Residencial Arco Iris - Casa situada na Rua Peroba, Quadra 36, Lote 834, casa sem 
número. Bairro Gameleira. Área construída: 226,09m2. Área terreno: 360,00m2. Matrícula nº 37.880 do CRI de 
Rio Verde/GO. Lance Mínimo: R$ 244.200,00.
Lote 029 - Jaraguá/GO - Jardim Aeroporto II - Casa situada na Rua Agnésio Carvalho de Souza, Lote 11 da Quadra 
07, Jardim Aeroporto II Área terreno: 300,00m². Área construída: 140,00m². Matrícula 20.932 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Jaraguá/GO. Lance Mínimo: R$ 101.400,00.
Lote 030 - Goiânia/GO - Conjunto Vera Cruz - Casa situada na Avenida Alfredo Nasser, Lote n. 1, Quadra CL-1 
- Conunto Vera Cruz Área construída: 148,00m² Área terreno 308,45m². Matrícula nº 114.903 do Registro de 
Imóveis de 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Lance Mínimo: R$ 172.200,00.
Lote 031 - Abadiânia/GO - Prolongamento II - Casa situada na Travessa Manoel Vieira Assunção, antiga Travessa 
2. Lote, nº 10. Quadra 26. Casa sem número- Prolongamento II - Área construída: 97,90m². Área total: 193,70m². 
Matrícula nº 7.505 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 66.600,00.
Lote 032 - Jaraguá/GO - Loteamento Tanque - Prédio situado na Rua Creso Gomes, S/N, lote 2 da quadra 12. 
Loteamento Tanque. Área terreno: 475,19m². Área construída: 170,14m². Matrícula 11.606 do CRI local. Lance 
Mínimo: R$ 165.700,00.
Lote 033 - Cuiabá/MT - Morada da Serra - Casa situada na Rua 06, (lot CPA III), 11, Qd. 02, Lt. 25 - Morada da 
Serra. Área construída: 119,39m². Área terreno: 250m². Matrícula nº 60.676 do 6º CRI local. Lance Mínimo: R$ 
140.900,00.
Lote 034 - Cuiabá/MT - Barra do Pari - Casa nº 09, situada na Rua José Luiz Borges, nº 271 - Loteamento Jardim 
Araçá - lote 09, quadra 09 - Barra do Pari. Área construída: 125,45m². Área terreno: 250,00m². Matrícula nº 
15.263 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 176.300,00.
Lote 035 - Correntina/BA – Dourado - Casa situada na Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - 
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m². Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI. Lance 
Mínimo: R$ 253.300,00.
Lote 036 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento nº 303, situado na Avenida Ulisses 

Montarroyos, 6.337, integrante do EDIFÍCIO GREEN VILLE RESIDENCE, localizado no 3º Pavimento tipo elevado, 
apt. 303, bloco B, Bairro de Candeias. Vaga de garagem nas pranchas do térreo ou 1º vazado, descritos no 
Projeto de Arquitetura pela Prefeitura podendo ser coberta ou descoberta, e umas com acesso pior do que 
outras, conforme descrito na Escritura Pública de Permuta de Imóvel lavrada no 8º Ofício de Notas do Recife/
PE, livro 1351-E, fl. 137, de 22/03/2011, com a instituição de condomínio, protocolada sob nº 116.572, fls. 11, 
do livro 1-BE e registrado no livro nº 2 LT-2, fls. 60 sob nº R.3 na matrícula 55.862, e convenção de condomínio, 
registrada livro nº 3,BO, fls. 81,sob nº 7891 no Registro de Imóveis de Jaboatão/PE, em 31 de março de 2011. 
Área privativa: 65,58m². Área total: 103,52m². Matr. 64.820 do 1º Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes/
PE. Lance Mínimo: R$ 170.200,00.
Lote 037 - Ponta Grossa/PR – Chapada – RETIRADO.
Lote 038 - Itanhaém/SP - Jardim Itanhaém - Casa situada na Rua Hermes Abreu Ferreira, n.º 232, lote 8, quadra 
F., Jardim Itanhaém. Área construída de 213,06m². Área total: 350,00m². Matrícula nº 62.841 do CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 249.800,00.
Lote 039 - Osasco/SP - Jardim Roberto – RETIRADO.
Lote 040 - Parnamirim/RN - Nova Parnamirim - Terreno à Av. Luzinete Meira Cavalcanti, antiga Rua Projetada, 
lado impar, designado pelo Lote G. Loteamento Parque das Árvores, Bairro de Nova Parnamirim. Área de 
Terreno: 200,00m2, desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matr. 59.596 do 1º Ofício de Notas, Privativo 
do Registro de Imóveis de Parnamirim/RN. Lance Mínimo: R$ 25.700,00.
Lote 041 - São João da Boa Vista/SP - Parque das Bromélias - Terreno à Rua Carmela Liberali, Lote 16 da Quadra 
D., Parque das Bromélias, Área de Terreno: 270,71 m², desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matrícula 
64.588 - Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP. Lance Mínimo: R$ 50.400,00.
Lote 042 - Santa Maria/DF - Setor Meireles - Casa à Rua 400, s/nº, Lote 403, casa nº 11, empreendimento 
denominado Setor Total Ville - Condomínio 05, RESIDENCIAL PORTO PILAR - SETOR MEIRELES - RA XIII - DF. Área 
total: 97,87m², área privativa: 75,79m². Matr. 35.859 do 5º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 
Lance Mínimo: R$ 86.900,00.
Lote 043 - Dias Dávila/BA - Garcia Dávila - Casa à Avenida Aurea Seixas, n° 247, Garcia DÁvila, terreno designado 
de área B; Área terreno: 322,02m², área construída: 154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Dias DÁvila, Bahia. Lance Mínimo: R$ 128.800,00.
Lote 044 - São Paulo/SP - Vila das Mercês - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Leo de Moraes, n.º 231 
e Rua Padre Arlindo Vieira, apt. 114. Ed. Ana Thereza. CONDOMINIO BOSQUE DA IMPERATRIZ, Área privativa: 
46,29m², área total: 78,48m²; Matrs. 97.906 e 97.907 - 14.º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 
Lance Mínimo: R$ 142.800,00.
Lote 045 - Campo Limpo de Goiás/GO - João Caetano - Casa à Avenida Prof. Bartolomeu Nunes de Oliveira, 
Quadra 08, Lote 22. Residencial Campos Belos, Área terreno: 324,00m², área construção: 100,00m²; Matr. n. 
1.718 - do Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Campo Limpo de Goiás -GO. Lance Mínimo: R$ 35.600,00.
Lote 046 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento n° 507, à Rua Comendador Sá Barreto nº 
4702, tipo B, Bairro de Candeias, Loteamento Forte Primeiro, EDIFÍCIO PARC DEL MAR, Vaga de garagem nº 
136, coberta, localizada no Pavimento vazado 2, Área total construída: 80,00m², área privativa: 46,44m². Matr. 
64.165 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Lance Mínimo: R$ 
97.200,00.
Lote 047 - Palhoça/SC – Pagani - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Joci José Martins, nº 515, apt. 902. 
Torre B. Edifício Vivare Grand Club. PARQUE RESIDENCIAL PAGANI, Matrícula nº 56.602 do Registro de Imóveis 
de Palhoça/SC. Área privativa: 70,06 m² / área de uso comum: 18,35 m² / área total: 88,41 m² / fração ideal: 
0,005440%.Vaga de Garagem nº 156. Matrícula nº 56.788. Área privativa: 12,00 m² / área de uso comum: 0,48 
m² / área total: 12,48 m² / fração ideal: 0,000143%. Lance Mínimo: R$ 196.900,00.
Lote 048 - Rio Verde/GO - Gameleira I - Casa à Rua do Amarelinho, Lote 1228, Quadra 52, Área terreno: 
360,00m². área construída: 69,75m². Matr. 38.760 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 173.600,00.
Lote 049 - Mauá/SP - Jardim Pilar – RETIRADO.

MAIS INFORMAÇÕES:
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Ficam os executados CRISTINA CAMPOS LHACER, LUIZ CARLOS LHACER, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICIPIO DE SÃO 
PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
28/09/2020. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. Processo: nº 1010422-
16.2020.8.26.0002. Executados: CRISTINA CAMPOS LHACER, LUIZ CARLOS LHACER - O apto nº 221, localizado no 22º andar do EDIFÍCIO MADISON SQUARE GARDEN, 
A.T. 416,224, com direito a 4 vagas destinadas à guarda de veículos de passeio, de uso exclusivo dos condôminos, em lugares individuais e indeterminados. Rua Américo 
Alves Pereira Filho, nº 523, São Paulo/SP - Contribuinte nº 300.062.0189-7. Descrição completa na Matrícula nº 127.809 do 15º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 1.837.794,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.102.676,85 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
19/08/2022 às 14h50min, e termina em 23/08/2022 às 14h50min; 2ª Praça começa em 23/08/2022 às 14h51min, e termina em 13/09/2022 às 14h50min.         
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 Ficam os executado(s) TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
coproprietário(a) FRANCISCO LORENTI LOPES, ZILDA ESTURARI LORENTI, JOSE LORENTE LOPES, MARIA LORENTE PESSOTTI, VALTER PESSOTTI, ANGELO LORENTE 
LOPES, TEREZA APARECIDA LORENTE CORREA, VITOR CORREA, APARECIDA LORENTE DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA, LUZIA LORENTE DE SOUZA, JOSÉ DA CRUZ DE 
SOUZA, terceiro(a) interessado MUNICÍPIO DE SANTO ANDRE e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/10/2020 - fls. 315/317 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL. Processo: nº 1007886-
65.2015.8.26.0565. Executados: TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA - PARTE IDEAL (7,14%) - Um prédio e seu respectivo 
terreno com área total de 132,40m2. Rua Evaristo de Morais, nº 481, Santo André/SP - Contribuinte nº 19.257.043. Descrição completa na Matrícula nº 82.108 do 01ª 
CRI de Santo André/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 20.637,79 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 12.382,67 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 02/09/2022 às 11h20min, e termina em 06/09/2022 às 11h20min; 2ª Praça começa em 06/09/2022 às 11h21min, e termina em 
27/09/2022 às 11h20min.      
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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 cancelar a 
qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou 
compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação, 
habilitação e leilão on line 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente, 
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o 
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 27/03/2020. O VENDEDOR não 
responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados 
deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no 
referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o 
cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes 
deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento 
dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão 
apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro 
ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões 
e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até 
05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física: 
(a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento 
e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se 
estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato 
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado 
pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento 
do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações 
emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro 
de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se 
ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou 
normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal, 
assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original 
ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral 
adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas 
para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A 
venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do 
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou 
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência 
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará 
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel 
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará 
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de 
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo 
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos 
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que 
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos 
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese 
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto 
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo 2.5. No 
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual 
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública 
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não 
pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral 
de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. 2.7. 
Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051 (Capitais e Grande SP) / 0300 789 
7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para solicitação de boletos não 
recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de 15 (quinze) dias regularize 
os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada. Nesse caso, o COMPRADOR 
perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento da multa, de acordo com a 
variação do IGPM-FGV; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou qualquer outra medida, seja de 
que natureza for, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro não será devolvida. 2.9. O valor 
remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, na forma indicada no 
item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO 
DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir 
do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito 
de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses 
nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas 
condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos 
catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento 
de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/
convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não 
averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de 
imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do 
registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por todas as providências e custos necessários para 
regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 
certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo 
levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações 
atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou 
autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se 
existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente 
em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que 
anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos 
respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e 
Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota 
única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) 
do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na 
data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial 
referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do 
imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo 
VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência 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 IGPM-FGV, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis 
ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) 
na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese 
de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura 
da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido 
instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública 
de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará 
facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, 
a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição 
expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes 
previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento 
das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na 
matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do Imóvel em nome do VENDEDOR, 
o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 
3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do sinal ou 
quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do 
VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, impostos, taxas e 
a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. Caso, contudo, o COMPRADOR tenha 
arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente mencionada, descontando-se 30% (trinta por cento) do valor 
pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por 
exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação 
disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 
3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se 
limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer 
natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 3.20. Outorgada 
a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações 
autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo 
imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve ser apresentado 
ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura, sob pena de o contrato ser terminado, 
observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou 
arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o 
COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas condições do leilão), ou e) nos casos 
previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento 
(incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a qualquer outra 
restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do VENDEDOR (tais como 
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com exceção dos imóveis em cuja descrição, 
constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em que o COMPRADOR automaticamente 
assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor relativo ao sinal e parcelas do 
preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo 
COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas 
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os valores serão atualizados entre o 
dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas) 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de 
descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada 
sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento 
da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a 
variação do IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas) 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 IGPM-
FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento 
relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do 
leiloeiro, cuja responsabilidade de pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a 
lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito 
o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10% e 15% SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(somente para imóveis com valor de 

venda a partir de R$ 20.000,00)

SINAL MÍNIMO (%)² SALDO (%) Nº PARCELAS³ JUROS ANUAIS 
(TABELA PRICE)

CORREÇÃO
MONETÁRIA

20 80 8 ...
...

25 75
12

12

24

IGPM ANUAL
30 70

36

48

78

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

Comitente: Itaú Unibanco S/A - Leilão único - 27/03/2020
LEILÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DE AL, BA, GO, MG, MT, PE, PR, RJ, RS, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Sales/SP - Jardim Planalto - Casa situada na Rua Carlos Campos, nº 225, Jardim Planalto Área 
construída: 180,01m². Área terreno: 275,00m². Matrícula nº 4.067 do CRI de Urupês/SP. Lance Mínimo: R$ 
106.500,00.
Lote 002 - Araras/SP - Chácara Boa Vista - Casa situada na Rua Americana, nº 320. Chácara Boa Vista, Área 
construída: 141,34m², conforme matrícula. Área terreno: 150,00m². Matrícula nº 35.960 do Oficial de Registro 
de Imóveis de Araras/SP. Lance Mínimo: R$ 146.800,00.
Lote 003 - Guarujá/SP – Enseada - Apartamento nº 31, situado na Rua Eduardo Risk, 168 - Edifício Enseada das 
Gaivotas. Balneário Cidade Atlântica - 02 vagas de garagem - Área privativa: 136,26m². Área total: 218,74m². 
Matrícula nº 108.025 do 2º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 507.300,00.
Lote 004 - São José dos Campos/SP - Palmeiras de São José - Casa situada na Rua Cidade de Bagé, nº 284 - Bairro 
Palmeiras de São José. Área construída: 195,11m². Área terreno: 211,60m². Matrícula nº 187.790 do 1º do CRI 
local. Lance Mínimo: R$ 353.800,00.
Lote 005 - Salvador/BA – Pituba - Apartamento Duplex nº 502, situado na Rua Pará, 187, apartamento duplex 
nº 502. Edifício Ilha de Marajó, com 02 vagas de garagem. Área total: 106,13420m². Área privativa: 67,57500m². 
Matrícula nº 46.227 do 6º CRI de Salvador/BA. Lance Mínimo: R$ 496.500,00.
Lote 006 - São Paulo/SP - Vila Prudente - Casa situada na Rua Antonio Fontoura Xavier, nº 731, esquina com a 
Rua Roberto Ferreira Chagas, Vila Prudente. Área de terreno: 137,00m². Área construída: 176,00m². Matrícula 
nº 189.977 do 6° CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 299.400,00.
Lote 007 - São Paulo/SP - Vila Andrade - Apartamento nº 81, situado na Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 
1.930, Edifício Brisa do Morumbi, com 03 vagas de garagem, na Vila Andrade. Área privativa: 172,33m². Área 
total: 279,70m². Matrícula nº 194.200 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 565.700,00.
Lote 008 - São Paulo/SP - Jardim Egle - Casa situada na Rua Estado do Piauí, nº292, Jardim Egle - Área construída: 
121,50m² (consta no IPTU 143,00m²). Área de terreno: 172,00m². Matrícula nº 239.181 do 9.º CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 209.200,00.
Lote 009 - Arapiraca/AL - Santa Esmeralda - Casa à Avenida Rua Professora Terezinha Amorim de Oliveira, lote n. 
23 da quadra A, N. 364 (Matrícula e IPTU) ou 384 (in loco). Lance Mínimo: R$ 118.400,00.
Lote 010 - Barueri/SP - Sítio Tamboré - Apartamento à Av. Sagitário nºs. 138,198 e 278, Apartamento Nº 21D - 
Cond. ALPHA SQUARE - Quinhão II do Sítio Tamboré. Lance Mínimo: R$ 475.300,00.
Lote 011 - Itatiba/SP - Cachoeiras do Imaratá - Casa à Rua José Nondas Piovani (antiga Rua Treze), nº 61 - 
Condomínio Cachoeiras do Imaratá (Quadra: I Lote: 02). Lance Mínimo: R$ 228.800,00.
Lote 012 - Santo André/SP - Vila Vitória - Apartamento à Rua Francisco Inácio, n.º 104 - APTO N.º 09, Residencial 
Panorama - VILA VITÓRIA. Lance Mínimo: R$ 315.900,00.
Lote 013 - Carlos Barbosa/RS – Aurora - Apartamento com 02 vagas à Rua Humberto Arccorsi, nº 49, Apartamento 
nº 201, Vaga 22 e 23 - Ed. Residencial Rei Humberto. Lance Mínimo: R$ 380.400,00.
Lote 014 - Campinas/SP - Jardim dos Oliveiras - Apartamento à Rua Agnaldo Macedo nº 400, apartamento nº 54, 
Bloco A, Condomínio Casa Grande do Ypê. Vaga nº 25, descoberta, posição 5A, Área total: 82,382m² e privativa: 
65,100m². Matr. 189.173 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 235.800,00.
Lote 015 - Monte Mor/SP - Chácara Primavera - Apartamento à Rua Mário Sproesser, 181, APARTAMENTO N. 
02, BLOCO R. Conjunto Residencial Francisco Pontin. Vaga descoberta não determinada. Área total: 109,73m² e 
privativa: 53,84m². Matr. 10.849 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 127.800,00.
Lote 016 - Taubaté/SP – Independência - Apartamento à Avenida Haroldo Mattos, Nº 295, apartamento 52, 
vagas 13 e 14, Cond. Residencial Independência, Bairro da Independência, Área total: 172,38m² e privativa: 
90,22m². Matr. 127.565 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 269.200,00.
Lote 017 - Votorantim/SP - Jardim Antônio Cassillo - Apartamento nº 23, situado na Avenida Jaziel de Azeredo 
Ribeiro, nº 255 - Edifício Leme - Condomínio Gran Ville Guanabara - Jardim Ana Claudia - 01 vaga de garagem. 
Área privativa: 50,85m². Área total: 69,20m². Matr. 6.331 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 126.700,00.
Lote 018 - Contagem/MG – Cabral – RETIRADO.
Lote 019 - São Paulo/SP - Vila Cruzeiro - Casa situada na Rua Pero Peres, nº 144 e nº 146. Vila São Francisco. 
Área construída: 144,00m². Área total: 245,50m². Matrícula nº 168.113 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 

257.000,00.
Lote 020 - Jundiaí/SP – Centro - Sala Comercial nº 31, situada na R. Vigário João José Rodrigues, nº 694, Edifício 
A.C.M.C.J.- Centro - 01 vaga de garagem - Área privativa: 39,175m². Área total: 63,493m². Matrícula 77.938 do 
1º CRI. Lance Mínimo: R$ 135.700,00.
Lote 021 - São Paulo/SP - Jardim Dom Bosco - Conjunto comercial nº 703, localizado no 7º pavimento da Tower 
Park, integrante do empreendimento denominado Novamérica Office Park, com direito ao uso de 01 vaga 
indeterminada na garagem, localizada nos subsolos, e 01 vaga autônoma nº 524, tamanho M, localizada no 2º 
subsolo - piso Nações Unidas, situado na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801 e Avenida Mário Lopes Leão, nº 
1.500, Jardim Dom Bosco - SÃO PAULO, SP. Áreas privativas: 45,06m2 (conj.) e 11,28m2 (vaga autônoma). Área 
total: 124,16m2 (incluindo vaga autônoma). Matrículas nºs 388.365 e 388.810 do 11º CRI SÃO PAULO/SP. Lance 
Mínimo: R$ 276.700,00.
Lote 022 - São Paulo/SP - Jardim Princesa - Casa situada na Rua Geraldo Marino, nº 59. Jardim Princesa. Área 
construída: 168,30m². Área total: 150,00m². Matrícula nº 20.287 do 18º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 245.000,00.
Lote 023 - Diadema/SP - Vila Élida - Casa nº 202, situada na Rua da Constituição, Lote 30, Quadra 3, Centro/Vila 
Élida, Área construída: 224,77m². Área de terreno: 160,87m². Matr. 8.121 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Diadema/SP. Lance Mínimo: R$ 354.600,00.
Lote 024 - São Paulo/SP - Vila Suzana - Apartamento n° 71 com 2 vagas, localizado à Rua Doutor José de Andrade 
Figueira, nº 385 - Condomínio Edifício Saint Germain com Área privativa: 109,14m². Área total: 227,73m². Matr. 
189.400 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 373.500,00.
Lote 025 - São Paulo/SP – Jaraguá - Prédio situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 265, Jaraguá. Área 
construída: 100,00m² (PMSP). Área terreno: 130,70m². Matrícula nº 218.140 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. Lance Mínimo: R$ 230.400,00.
Lote 026 - Macaé/RJ – Glória - Casa no Condomínio Village Buritis (Bosque dos Cavaleiros), sito à Estrada Heroína 
Lima Vieira Azevedo, 903 - Casa n° 47, Área Privativa: 111,20 m². Fração ideal: 0,021555%. Matr. 25.613 do 2º 
CRI Local. Lance Mínimo: R$ 283.900,00.
Lote 027 - Itaboraí/RJ – Centro - Sala Comercial nº 503, situada na Av. 22 de Maio, 6.453, Condomínio Comercial 
Van Gogh Corporate - Centro, Área privativa: 20,05m². Área total: 30,30m². Matrícula nº 2.670 do 2º CRI Local. 
Lance Mínimo: R$ 43.500,00.
Lote 028 - Rio Verde/GO - Residencial Arco Iris - Casa situada na Rua Peroba, Quadra 36, Lote 834, casa sem 
número. Bairro Gameleira. Área construída: 226,09m2. Área terreno: 360,00m2. Matrícula nº 37.880 do CRI de 
Rio Verde/GO. Lance Mínimo: R$ 244.200,00.
Lote 029 - Jaraguá/GO - Jardim Aeroporto II - Casa situada na Rua Agnésio Carvalho de Souza, Lote 11 da Quadra 
07, Jardim Aeroporto II Área terreno: 300,00m². Área construída: 140,00m². Matrícula 20.932 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Jaraguá/GO. Lance Mínimo: R$ 101.400,00.
Lote 030 - Goiânia/GO - Conjunto Vera Cruz - Casa situada na Avenida Alfredo Nasser, Lote n. 1, Quadra CL-1 
- Conunto Vera Cruz Área construída: 148,00m² Área terreno 308,45m². Matrícula nº 114.903 do Registro de 
Imóveis de 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Lance Mínimo: R$ 172.200,00.
Lote 031 - Abadiânia/GO - Prolongamento II - Casa situada na Travessa Manoel Vieira Assunção, antiga Travessa 
2. Lote, nº 10. Quadra 26. Casa sem número- Prolongamento II - Área construída: 97,90m². Área total: 193,70m². 
Matrícula nº 7.505 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 66.600,00.
Lote 032 - Jaraguá/GO - Loteamento Tanque - Prédio situado na Rua Creso Gomes, S/N, lote 2 da quadra 12. 
Loteamento Tanque. Área terreno: 475,19m². Área construída: 170,14m². Matrícula 11.606 do CRI local. Lance 
Mínimo: R$ 165.700,00.
Lote 033 - Cuiabá/MT - Morada da Serra - Casa situada na Rua 06, (lot CPA III), 11, Qd. 02, Lt. 25 - Morada da 
Serra. Área construída: 119,39m². Área terreno: 250m². Matrícula nº 60.676 do 6º CRI local. Lance Mínimo: R$ 
140.900,00.
Lote 034 - Cuiabá/MT - Barra do Pari - Casa nº 09, situada na Rua José Luiz Borges, nº 271 - Loteamento Jardim 
Araçá - lote 09, quadra 09 - Barra do Pari. Área construída: 125,45m². Área terreno: 250,00m². Matrícula nº 
15.263 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 176.300,00.
Lote 035 - Correntina/BA – Dourado - Casa situada na Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - 
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m². Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI. Lance 
Mínimo: R$ 253.300,00.
Lote 036 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento nº 303, situado na Avenida Ulisses 

Montarroyos, 6.337, integrante do EDIFÍCIO GREEN VILLE RESIDENCE, localizado no 3º Pavimento tipo elevado, 
apt. 303, bloco B, Bairro de Candeias. Vaga de garagem nas pranchas do térreo ou 1º vazado, descritos no 
Projeto de Arquitetura pela Prefeitura podendo ser coberta ou descoberta, e umas com acesso pior do que 
outras, conforme descrito na Escritura Pública de Permuta de Imóvel lavrada no 8º Ofício de Notas do Recife/
PE, livro 1351-E, fl. 137, de 22/03/2011, com a instituição de condomínio, protocolada sob nº 116.572, fls. 11, 
do livro 1-BE e registrado no livro nº 2 LT-2, fls. 60 sob nº R.3 na matrícula 55.862, e convenção de condomínio, 
registrada livro nº 3,BO, fls. 81,sob nº 7891 no Registro de Imóveis de Jaboatão/PE, em 31 de março de 2011. 
Área privativa: 65,58m². Área total: 103,52m². Matr. 64.820 do 1º Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes/
PE. Lance Mínimo: R$ 170.200,00.
Lote 037 - Ponta Grossa/PR – Chapada – RETIRADO.
Lote 038 - Itanhaém/SP - Jardim Itanhaém - Casa situada na Rua Hermes Abreu Ferreira, n.º 232, lote 8, quadra 
F., Jardim Itanhaém. Área construída de 213,06m². Área total: 350,00m². Matrícula nº 62.841 do CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 249.800,00.
Lote 039 - Osasco/SP - Jardim Roberto – RETIRADO.
Lote 040 - Parnamirim/RN - Nova Parnamirim - Terreno à Av. Luzinete Meira Cavalcanti, antiga Rua Projetada, 
lado impar, designado pelo Lote G. Loteamento Parque das Árvores, Bairro de Nova Parnamirim. Área de 
Terreno: 200,00m2, desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matr. 59.596 do 1º Ofício de Notas, Privativo 
do Registro de Imóveis de Parnamirim/RN. Lance Mínimo: R$ 25.700,00.
Lote 041 - São João da Boa Vista/SP - Parque das Bromélias - Terreno à Rua Carmela Liberali, Lote 16 da Quadra 
D., Parque das Bromélias, Área de Terreno: 270,71 m², desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matrícula 
64.588 - Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP. Lance Mínimo: R$ 50.400,00.
Lote 042 - Santa Maria/DF - Setor Meireles - Casa à Rua 400, s/nº, Lote 403, casa nº 11, empreendimento 
denominado Setor Total Ville - Condomínio 05, RESIDENCIAL PORTO PILAR - SETOR MEIRELES - RA XIII - DF. Área 
total: 97,87m², área privativa: 75,79m². Matr. 35.859 do 5º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 
Lance Mínimo: R$ 86.900,00.
Lote 043 - Dias Dávila/BA - Garcia Dávila - Casa à Avenida Aurea Seixas, n° 247, Garcia DÁvila, terreno designado 
de área B; Área terreno: 322,02m², área construída: 154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Dias DÁvila, Bahia. Lance Mínimo: R$ 128.800,00.
Lote 044 - São Paulo/SP - Vila das Mercês - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Leo de Moraes, n.º 231 
e Rua Padre Arlindo Vieira, apt. 114. Ed. Ana Thereza. CONDOMINIO BOSQUE DA IMPERATRIZ, Área privativa: 
46,29m², área total: 78,48m²; Matrs. 97.906 e 97.907 - 14.º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 
Lance Mínimo: R$ 142.800,00.
Lote 045 - Campo Limpo de Goiás/GO - João Caetano - Casa à Avenida Prof. Bartolomeu Nunes de Oliveira, 
Quadra 08, Lote 22. Residencial Campos Belos, Área terreno: 324,00m², área construção: 100,00m²; Matr. n. 
1.718 - do Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Campo Limpo de Goiás -GO. Lance Mínimo: R$ 35.600,00.
Lote 046 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento n° 507, à Rua Comendador Sá Barreto nº 
4702, tipo B, Bairro de Candeias, Loteamento Forte Primeiro, EDIFÍCIO PARC DEL MAR, Vaga de garagem nº 
136, coberta, localizada no Pavimento vazado 2, Área total construída: 80,00m², área privativa: 46,44m². Matr. 
64.165 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Lance Mínimo: R$ 
97.200,00.
Lote 047 - Palhoça/SC – Pagani - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Joci José Martins, nº 515, apt. 902. 
Torre B. Edifício Vivare Grand Club. PARQUE RESIDENCIAL PAGANI, Matrícula nº 56.602 do Registro de Imóveis 
de Palhoça/SC. Área privativa: 70,06 m² / área de uso comum: 18,35 m² / área total: 88,41 m² / fração ideal: 
0,005440%.Vaga de Garagem nº 156. Matrícula nº 56.788. Área privativa: 12,00 m² / área de uso comum: 0,48 
m² / área total: 12,48 m² / fração ideal: 0,000143%. Lance Mínimo: R$ 196.900,00.
Lote 048 - Rio Verde/GO - Gameleira I - Casa à Rua do Amarelinho, Lote 1228, Quadra 52, Área terreno: 
360,00m². área construída: 69,75m². Matr. 38.760 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 173.600,00.
Lote 049 - Mauá/SP - Jardim Pilar – RETIRADO.

MAIS INFORMAÇÕES:
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 Ficam os executados LINEAR INDUSTRIAL LTDA. - EPP, ROMUALDO PEREIRA FILHO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) IORONDY PEREIRA, 
ROSANA PEREIRA, bem como os credores SONILTON DE JESUS RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA, SILVANA 
MOURA DE OLIVEIRA PEREIRA, LUIZ ROBERTO DO AMARAL e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 27/09/2018, 27/09/2018 respectivamente. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE. Processo: nº 1004862-
14.2016.8.26.0009. Executados: LINEAR INDUSTRIAL LTDA. - EPP, ROMUALDO PEREIRA FILHO – LOTE 001 - Uma casa e seu respectivo terreno com a área total de 
400,00ms. Rua Miguel Mota, nº 590, São Paulo/SP - Contribuinte nº 052.091.00111. Descrição completa na Matrícula nº 47.161 do 07º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo R$ 925.107,36 - (sujeitos à atualização).  LOTE 002 - Uma casa e seu respectivo terreno, com a área de 400,00ms. Rua Miguel Mota, nº594, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 052.091.00121. Descrição completa na Matrícula nº 47.162 do 07º CRI de São Paulo/SP.  Lance mínimo R$ 836.290,73 - (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - começa em 23/08/2022 às 13h20min, e termina em 12/09/2022 às 13h20min.         

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

 

 

 

 Ficam os executado(s) TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
coproprietário(a) FRANCISCO LORENTI LOPES, ZILDA ESTURARI LORENTI, JOSE LORENTE LOPES, MARIA LORENTE PESSOTTI, VALTER PESSOTTI, ANGELO LORENTE 
LOPES, TEREZA APARECIDA LORENTE CORREA, VITOR CORREA, APARECIDA LORENTE DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA, LUZIA LORENTE DE SOUZA, JOSÉ DA CRUZ DE 
SOUZA, terceiro(a) interessado MUNICÍPIO DE SANTO ANDRE e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/10/2020 - fls. 315/317 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL. Processo: nº 1007886-
65.2015.8.26.0565. Executados: TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA - PARTE IDEAL (7,14%) - Um prédio e seu respectivo 
terreno com área total de 132,40m2. Rua Evaristo de Morais, nº 481, Santo André/SP - Contribuinte nº 19.257.043. Descrição completa na Matrícula nº 82.108 do 01ª 
CRI de Santo André/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 20.637,79 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 12.382,67 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 02/09/2022 às 11h20min, e termina em 06/09/2022 às 11h20min; 2ª Praça começa em 06/09/2022 às 11h21min, e termina em 
27/09/2022 às 11h20min.      
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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 cancelar a 
qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou 
compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação, 
habilitação e leilão on line 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente, 
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o 
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 27/03/2020. O VENDEDOR não 
responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados 
deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no 
referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o 
cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes 
deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento 
dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão 
apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro 
ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões 
e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até 
05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física: 
(a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento 
e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se 
estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato 
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado 
pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento 
do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações 
emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro 
de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se 
ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou 
normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal, 
assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original 
ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral 
adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas 
para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A 
venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do 
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou 
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência 
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará 
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel 
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará 
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de 
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo 
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos 
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que 
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos 
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese 
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto 
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo 2.5. No 
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual 
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública 
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não 
pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral 
de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. 2.7. 
Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051 (Capitais e Grande SP) / 0300 789 
7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para solicitação de boletos não 
recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de 15 (quinze) dias regularize 
os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada. Nesse caso, o COMPRADOR 
perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento da multa, de acordo com a 
variação do IGPM-FGV; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou qualquer outra medida, seja de 
que natureza for, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro não será devolvida. 2.9. O valor 
remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, na forma indicada no 
item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO 
DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir 
do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito 
de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses 
nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas 
condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos 
catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento 
de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/
convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não 
averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de 
imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do 
registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por todas as providências e custos necessários para 
regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 
certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo 
levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações 
atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou 
autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se 
existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente 
em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que 
anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos 
respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e 
Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota 
única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) 
do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na 
data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial 
referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do 
imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo 
VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência 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 IGPM-FGV, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis 
ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) 
na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese 
de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura 
da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido 
instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública 
de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará 
facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, 
a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição 
expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes 
previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento 
das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na 
matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do Imóvel em nome do VENDEDOR, 
o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 
3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do sinal ou 
quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do 
VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, impostos, taxas e 
a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. Caso, contudo, o COMPRADOR tenha 
arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente mencionada, descontando-se 30% (trinta por cento) do valor 
pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por 
exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação 
disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 
3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se 
limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer 
natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 3.20. Outorgada 
a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações 
autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo 
imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve ser apresentado 
ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura, sob pena de o contrato ser terminado, 
observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou 
arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o 
COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas condições do leilão), ou e) nos casos 
previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento 
(incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a qualquer outra 
restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do VENDEDOR (tais como 
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com exceção dos imóveis em cuja descrição, 
constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em que o COMPRADOR automaticamente 
assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor relativo ao sinal e parcelas do 
preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo 
COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas 
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os valores serão atualizados entre o 
dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas) 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de 
descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada 
sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento 
da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a 
variação do IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas) 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 IGPM-
FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento 
relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do 
leiloeiro, cuja responsabilidade de pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a 
lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito 
o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10% e 15% SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(somente para imóveis com valor de 

venda a partir de R$ 20.000,00)

SINAL MÍNIMO (%)² SALDO (%) Nº PARCELAS³ JUROS ANUAIS 
(TABELA PRICE)

CORREÇÃO
MONETÁRIA

20 80 8 ...
...

25 75
12

12

24

IGPM ANUAL
30 70

36

48

78

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

Comitente: Itaú Unibanco S/A - Leilão único - 27/03/2020
LEILÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DE AL, BA, GO, MG, MT, PE, PR, RJ, RS, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Sales/SP - Jardim Planalto - Casa situada na Rua Carlos Campos, nº 225, Jardim Planalto Área 
construída: 180,01m². Área terreno: 275,00m². Matrícula nº 4.067 do CRI de Urupês/SP. Lance Mínimo: R$ 
106.500,00.
Lote 002 - Araras/SP - Chácara Boa Vista - Casa situada na Rua Americana, nº 320. Chácara Boa Vista, Área 
construída: 141,34m², conforme matrícula. Área terreno: 150,00m². Matrícula nº 35.960 do Oficial de Registro 
de Imóveis de Araras/SP. Lance Mínimo: R$ 146.800,00.
Lote 003 - Guarujá/SP – Enseada - Apartamento nº 31, situado na Rua Eduardo Risk, 168 - Edifício Enseada das 
Gaivotas. Balneário Cidade Atlântica - 02 vagas de garagem - Área privativa: 136,26m². Área total: 218,74m². 
Matrícula nº 108.025 do 2º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 507.300,00.
Lote 004 - São José dos Campos/SP - Palmeiras de São José - Casa situada na Rua Cidade de Bagé, nº 284 - Bairro 
Palmeiras de São José. Área construída: 195,11m². Área terreno: 211,60m². Matrícula nº 187.790 do 1º do CRI 
local. Lance Mínimo: R$ 353.800,00.
Lote 005 - Salvador/BA – Pituba - Apartamento Duplex nº 502, situado na Rua Pará, 187, apartamento duplex 
nº 502. Edifício Ilha de Marajó, com 02 vagas de garagem. Área total: 106,13420m². Área privativa: 67,57500m². 
Matrícula nº 46.227 do 6º CRI de Salvador/BA. Lance Mínimo: R$ 496.500,00.
Lote 006 - São Paulo/SP - Vila Prudente - Casa situada na Rua Antonio Fontoura Xavier, nº 731, esquina com a 
Rua Roberto Ferreira Chagas, Vila Prudente. Área de terreno: 137,00m². Área construída: 176,00m². Matrícula 
nº 189.977 do 6° CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 299.400,00.
Lote 007 - São Paulo/SP - Vila Andrade - Apartamento nº 81, situado na Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 
1.930, Edifício Brisa do Morumbi, com 03 vagas de garagem, na Vila Andrade. Área privativa: 172,33m². Área 
total: 279,70m². Matrícula nº 194.200 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 565.700,00.
Lote 008 - São Paulo/SP - Jardim Egle - Casa situada na Rua Estado do Piauí, nº292, Jardim Egle - Área construída: 
121,50m² (consta no IPTU 143,00m²). Área de terreno: 172,00m². Matrícula nº 239.181 do 9.º CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 209.200,00.
Lote 009 - Arapiraca/AL - Santa Esmeralda - Casa à Avenida Rua Professora Terezinha Amorim de Oliveira, lote n. 
23 da quadra A, N. 364 (Matrícula e IPTU) ou 384 (in loco). Lance Mínimo: R$ 118.400,00.
Lote 010 - Barueri/SP - Sítio Tamboré - Apartamento à Av. Sagitário nºs. 138,198 e 278, Apartamento Nº 21D - 
Cond. ALPHA SQUARE - Quinhão II do Sítio Tamboré. Lance Mínimo: R$ 475.300,00.
Lote 011 - Itatiba/SP - Cachoeiras do Imaratá - Casa à Rua José Nondas Piovani (antiga Rua Treze), nº 61 - 
Condomínio Cachoeiras do Imaratá (Quadra: I Lote: 02). Lance Mínimo: R$ 228.800,00.
Lote 012 - Santo André/SP - Vila Vitória - Apartamento à Rua Francisco Inácio, n.º 104 - APTO N.º 09, Residencial 
Panorama - VILA VITÓRIA. Lance Mínimo: R$ 315.900,00.
Lote 013 - Carlos Barbosa/RS – Aurora - Apartamento com 02 vagas à Rua Humberto Arccorsi, nº 49, Apartamento 
nº 201, Vaga 22 e 23 - Ed. Residencial Rei Humberto. Lance Mínimo: R$ 380.400,00.
Lote 014 - Campinas/SP - Jardim dos Oliveiras - Apartamento à Rua Agnaldo Macedo nº 400, apartamento nº 54, 
Bloco A, Condomínio Casa Grande do Ypê. Vaga nº 25, descoberta, posição 5A, Área total: 82,382m² e privativa: 
65,100m². Matr. 189.173 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 235.800,00.
Lote 015 - Monte Mor/SP - Chácara Primavera - Apartamento à Rua Mário Sproesser, 181, APARTAMENTO N. 
02, BLOCO R. Conjunto Residencial Francisco Pontin. Vaga descoberta não determinada. Área total: 109,73m² e 
privativa: 53,84m². Matr. 10.849 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 127.800,00.
Lote 016 - Taubaté/SP – Independência - Apartamento à Avenida Haroldo Mattos, Nº 295, apartamento 52, 
vagas 13 e 14, Cond. Residencial Independência, Bairro da Independência, Área total: 172,38m² e privativa: 
90,22m². Matr. 127.565 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 269.200,00.
Lote 017 - Votorantim/SP - Jardim Antônio Cassillo - Apartamento nº 23, situado na Avenida Jaziel de Azeredo 
Ribeiro, nº 255 - Edifício Leme - Condomínio Gran Ville Guanabara - Jardim Ana Claudia - 01 vaga de garagem. 
Área privativa: 50,85m². Área total: 69,20m². Matr. 6.331 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 126.700,00.
Lote 018 - Contagem/MG – Cabral – RETIRADO.
Lote 019 - São Paulo/SP - Vila Cruzeiro - Casa situada na Rua Pero Peres, nº 144 e nº 146. Vila São Francisco. 
Área construída: 144,00m². Área total: 245,50m². Matrícula nº 168.113 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 

257.000,00.
Lote 020 - Jundiaí/SP – Centro - Sala Comercial nº 31, situada na R. Vigário João José Rodrigues, nº 694, Edifício 
A.C.M.C.J.- Centro - 01 vaga de garagem - Área privativa: 39,175m². Área total: 63,493m². Matrícula 77.938 do 
1º CRI. Lance Mínimo: R$ 135.700,00.
Lote 021 - São Paulo/SP - Jardim Dom Bosco - Conjunto comercial nº 703, localizado no 7º pavimento da Tower 
Park, integrante do empreendimento denominado Novamérica Office Park, com direito ao uso de 01 vaga 
indeterminada na garagem, localizada nos subsolos, e 01 vaga autônoma nº 524, tamanho M, localizada no 2º 
subsolo - piso Nações Unidas, situado na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801 e Avenida Mário Lopes Leão, nº 
1.500, Jardim Dom Bosco - SÃO PAULO, SP. Áreas privativas: 45,06m2 (conj.) e 11,28m2 (vaga autônoma). Área 
total: 124,16m2 (incluindo vaga autônoma). Matrículas nºs 388.365 e 388.810 do 11º CRI SÃO PAULO/SP. Lance 
Mínimo: R$ 276.700,00.
Lote 022 - São Paulo/SP - Jardim Princesa - Casa situada na Rua Geraldo Marino, nº 59. Jardim Princesa. Área 
construída: 168,30m². Área total: 150,00m². Matrícula nº 20.287 do 18º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 245.000,00.
Lote 023 - Diadema/SP - Vila Élida - Casa nº 202, situada na Rua da Constituição, Lote 30, Quadra 3, Centro/Vila 
Élida, Área construída: 224,77m². Área de terreno: 160,87m². Matr. 8.121 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Diadema/SP. Lance Mínimo: R$ 354.600,00.
Lote 024 - São Paulo/SP - Vila Suzana - Apartamento n° 71 com 2 vagas, localizado à Rua Doutor José de Andrade 
Figueira, nº 385 - Condomínio Edifício Saint Germain com Área privativa: 109,14m². Área total: 227,73m². Matr. 
189.400 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 373.500,00.
Lote 025 - São Paulo/SP – Jaraguá - Prédio situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 265, Jaraguá. Área 
construída: 100,00m² (PMSP). Área terreno: 130,70m². Matrícula nº 218.140 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. Lance Mínimo: R$ 230.400,00.
Lote 026 - Macaé/RJ – Glória - Casa no Condomínio Village Buritis (Bosque dos Cavaleiros), sito à Estrada Heroína 
Lima Vieira Azevedo, 903 - Casa n° 47, Área Privativa: 111,20 m². Fração ideal: 0,021555%. Matr. 25.613 do 2º 
CRI Local. Lance Mínimo: R$ 283.900,00.
Lote 027 - Itaboraí/RJ – Centro - Sala Comercial nº 503, situada na Av. 22 de Maio, 6.453, Condomínio Comercial 
Van Gogh Corporate - Centro, Área privativa: 20,05m². Área total: 30,30m². Matrícula nº 2.670 do 2º CRI Local. 
Lance Mínimo: R$ 43.500,00.
Lote 028 - Rio Verde/GO - Residencial Arco Iris - Casa situada na Rua Peroba, Quadra 36, Lote 834, casa sem 
número. Bairro Gameleira. Área construída: 226,09m2. Área terreno: 360,00m2. Matrícula nº 37.880 do CRI de 
Rio Verde/GO. Lance Mínimo: R$ 244.200,00.
Lote 029 - Jaraguá/GO - Jardim Aeroporto II - Casa situada na Rua Agnésio Carvalho de Souza, Lote 11 da Quadra 
07, Jardim Aeroporto II Área terreno: 300,00m². Área construída: 140,00m². Matrícula 20.932 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Jaraguá/GO. Lance Mínimo: R$ 101.400,00.
Lote 030 - Goiânia/GO - Conjunto Vera Cruz - Casa situada na Avenida Alfredo Nasser, Lote n. 1, Quadra CL-1 
- Conunto Vera Cruz Área construída: 148,00m² Área terreno 308,45m². Matrícula nº 114.903 do Registro de 
Imóveis de 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Lance Mínimo: R$ 172.200,00.
Lote 031 - Abadiânia/GO - Prolongamento II - Casa situada na Travessa Manoel Vieira Assunção, antiga Travessa 
2. Lote, nº 10. Quadra 26. Casa sem número- Prolongamento II - Área construída: 97,90m². Área total: 193,70m². 
Matrícula nº 7.505 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 66.600,00.
Lote 032 - Jaraguá/GO - Loteamento Tanque - Prédio situado na Rua Creso Gomes, S/N, lote 2 da quadra 12. 
Loteamento Tanque. Área terreno: 475,19m². Área construída: 170,14m². Matrícula 11.606 do CRI local. Lance 
Mínimo: R$ 165.700,00.
Lote 033 - Cuiabá/MT - Morada da Serra - Casa situada na Rua 06, (lot CPA III), 11, Qd. 02, Lt. 25 - Morada da 
Serra. Área construída: 119,39m². Área terreno: 250m². Matrícula nº 60.676 do 6º CRI local. Lance Mínimo: R$ 
140.900,00.
Lote 034 - Cuiabá/MT - Barra do Pari - Casa nº 09, situada na Rua José Luiz Borges, nº 271 - Loteamento Jardim 
Araçá - lote 09, quadra 09 - Barra do Pari. Área construída: 125,45m². Área terreno: 250,00m². Matrícula nº 
15.263 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 176.300,00.
Lote 035 - Correntina/BA – Dourado - Casa situada na Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - 
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m². Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI. Lance 
Mínimo: R$ 253.300,00.
Lote 036 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento nº 303, situado na Avenida Ulisses 

Montarroyos, 6.337, integrante do EDIFÍCIO GREEN VILLE RESIDENCE, localizado no 3º Pavimento tipo elevado, 
apt. 303, bloco B, Bairro de Candeias. Vaga de garagem nas pranchas do térreo ou 1º vazado, descritos no 
Projeto de Arquitetura pela Prefeitura podendo ser coberta ou descoberta, e umas com acesso pior do que 
outras, conforme descrito na Escritura Pública de Permuta de Imóvel lavrada no 8º Ofício de Notas do Recife/
PE, livro 1351-E, fl. 137, de 22/03/2011, com a instituição de condomínio, protocolada sob nº 116.572, fls. 11, 
do livro 1-BE e registrado no livro nº 2 LT-2, fls. 60 sob nº R.3 na matrícula 55.862, e convenção de condomínio, 
registrada livro nº 3,BO, fls. 81,sob nº 7891 no Registro de Imóveis de Jaboatão/PE, em 31 de março de 2011. 
Área privativa: 65,58m². Área total: 103,52m². Matr. 64.820 do 1º Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes/
PE. Lance Mínimo: R$ 170.200,00.
Lote 037 - Ponta Grossa/PR – Chapada – RETIRADO.
Lote 038 - Itanhaém/SP - Jardim Itanhaém - Casa situada na Rua Hermes Abreu Ferreira, n.º 232, lote 8, quadra 
F., Jardim Itanhaém. Área construída de 213,06m². Área total: 350,00m². Matrícula nº 62.841 do CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 249.800,00.
Lote 039 - Osasco/SP - Jardim Roberto – RETIRADO.
Lote 040 - Parnamirim/RN - Nova Parnamirim - Terreno à Av. Luzinete Meira Cavalcanti, antiga Rua Projetada, 
lado impar, designado pelo Lote G. Loteamento Parque das Árvores, Bairro de Nova Parnamirim. Área de 
Terreno: 200,00m2, desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matr. 59.596 do 1º Ofício de Notas, Privativo 
do Registro de Imóveis de Parnamirim/RN. Lance Mínimo: R$ 25.700,00.
Lote 041 - São João da Boa Vista/SP - Parque das Bromélias - Terreno à Rua Carmela Liberali, Lote 16 da Quadra 
D., Parque das Bromélias, Área de Terreno: 270,71 m², desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matrícula 
64.588 - Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP. Lance Mínimo: R$ 50.400,00.
Lote 042 - Santa Maria/DF - Setor Meireles - Casa à Rua 400, s/nº, Lote 403, casa nº 11, empreendimento 
denominado Setor Total Ville - Condomínio 05, RESIDENCIAL PORTO PILAR - SETOR MEIRELES - RA XIII - DF. Área 
total: 97,87m², área privativa: 75,79m². Matr. 35.859 do 5º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 
Lance Mínimo: R$ 86.900,00.
Lote 043 - Dias Dávila/BA - Garcia Dávila - Casa à Avenida Aurea Seixas, n° 247, Garcia DÁvila, terreno designado 
de área B; Área terreno: 322,02m², área construída: 154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Dias DÁvila, Bahia. Lance Mínimo: R$ 128.800,00.
Lote 044 - São Paulo/SP - Vila das Mercês - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Leo de Moraes, n.º 231 
e Rua Padre Arlindo Vieira, apt. 114. Ed. Ana Thereza. CONDOMINIO BOSQUE DA IMPERATRIZ, Área privativa: 
46,29m², área total: 78,48m²; Matrs. 97.906 e 97.907 - 14.º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 
Lance Mínimo: R$ 142.800,00.
Lote 045 - Campo Limpo de Goiás/GO - João Caetano - Casa à Avenida Prof. Bartolomeu Nunes de Oliveira, 
Quadra 08, Lote 22. Residencial Campos Belos, Área terreno: 324,00m², área construção: 100,00m²; Matr. n. 
1.718 - do Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Campo Limpo de Goiás -GO. Lance Mínimo: R$ 35.600,00.
Lote 046 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento n° 507, à Rua Comendador Sá Barreto nº 
4702, tipo B, Bairro de Candeias, Loteamento Forte Primeiro, EDIFÍCIO PARC DEL MAR, Vaga de garagem nº 
136, coberta, localizada no Pavimento vazado 2, Área total construída: 80,00m², área privativa: 46,44m². Matr. 
64.165 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Lance Mínimo: R$ 
97.200,00.
Lote 047 - Palhoça/SC – Pagani - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Joci José Martins, nº 515, apt. 902. 
Torre B. Edifício Vivare Grand Club. PARQUE RESIDENCIAL PAGANI, Matrícula nº 56.602 do Registro de Imóveis 
de Palhoça/SC. Área privativa: 70,06 m² / área de uso comum: 18,35 m² / área total: 88,41 m² / fração ideal: 
0,005440%.Vaga de Garagem nº 156. Matrícula nº 56.788. Área privativa: 12,00 m² / área de uso comum: 0,48 
m² / área total: 12,48 m² / fração ideal: 0,000143%. Lance Mínimo: R$ 196.900,00.
Lote 048 - Rio Verde/GO - Gameleira I - Casa à Rua do Amarelinho, Lote 1228, Quadra 52, Área terreno: 
360,00m². área construída: 69,75m². Matr. 38.760 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 173.600,00.
Lote 049 - Mauá/SP - Jardim Pilar – RETIRADO.
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compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação, 
habilitação e leilão on line 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente, 
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o 
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 27/03/2020. O VENDEDOR não 
responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados 
deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no 
referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o 
cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes 
deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento 
dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão 
apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro 
ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões 
e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até 
05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física: 
(a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento 
e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se 
estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato 
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado 
pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento 
do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações 
emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro 
de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se 
ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou 
normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal, 
assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original 
ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral 
adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas 
para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A 
venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do 
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou 
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência 
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará 
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel 
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará 
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de 
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo 
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos 
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que 
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos 
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese 
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto 
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo 2.5. No 
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual 
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública 
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não 
pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral 
de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. 2.7. 
Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051 (Capitais e Grande SP) / 0300 789 
7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para solicitação de boletos não 
recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de 15 (quinze) dias regularize 
os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada. Nesse caso, o COMPRADOR 
perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento da multa, de acordo com a 
variação do IGPM-FGV; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou qualquer outra medida, seja de 
que natureza for, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro não será devolvida. 2.9. O valor 
remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, na forma indicada no 
item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO 
DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir 
do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito 
de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses 
nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas 
condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos 
catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento 
de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/
convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não 
averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de 
imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do 
registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por todas as providências e custos necessários para 
regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 
certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo 
levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações 
atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou 
autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se 
existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente 
em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que 
anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos 
respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e 
Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota 
única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) 
do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na 
data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial 
referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do 
imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo 
VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência 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 IGPM-FGV, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis 
ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) 
na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese 
de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura 
da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido 
instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública 
de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará 
facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, 
a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição 
expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes 
previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento 
das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na 
matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do Imóvel em nome do VENDEDOR, 
o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 
3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do sinal ou 
quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do 
VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, impostos, taxas e 
a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. Caso, contudo, o COMPRADOR tenha 
arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente mencionada, descontando-se 30% (trinta por cento) do valor 
pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por 
exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação 
disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 
3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se 
limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer 
natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 3.20. Outorgada 
a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações 
autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo 
imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve ser apresentado 
ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura, sob pena de o contrato ser terminado, 
observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou 
arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o 
COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas condições do leilão), ou e) nos casos 
previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento 
(incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a qualquer outra 
restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do VENDEDOR (tais como 
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com exceção dos imóveis em cuja descrição, 
constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em que o COMPRADOR automaticamente 
assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor relativo ao sinal e parcelas do 
preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo 
COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas 
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os valores serão atualizados entre o 
dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas) 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de 
descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada 
sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento 
da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a 
variação do IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas) 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 IGPM-
FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento 
relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do 
leiloeiro, cuja responsabilidade de pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a 
lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito 
o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10% e 15% SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(somente para imóveis com valor de 

venda a partir de R$ 20.000,00)

SINAL MÍNIMO (%)² SALDO (%) Nº PARCELAS³ JUROS ANUAIS 
(TABELA PRICE)

CORREÇÃO
MONETÁRIA

20 80 8 ...
...

25 75
12

12

24

IGPM ANUAL
30 70

36

48

78

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

Comitente: Itaú Unibanco S/A - Leilão único - 27/03/2020
LEILÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DE AL, BA, GO, MG, MT, PE, PR, RJ, RS, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Sales/SP - Jardim Planalto - Casa situada na Rua Carlos Campos, nº 225, Jardim Planalto Área 
construída: 180,01m². Área terreno: 275,00m². Matrícula nº 4.067 do CRI de Urupês/SP. Lance Mínimo: R$ 
106.500,00.
Lote 002 - Araras/SP - Chácara Boa Vista - Casa situada na Rua Americana, nº 320. Chácara Boa Vista, Área 
construída: 141,34m², conforme matrícula. Área terreno: 150,00m². Matrícula nº 35.960 do Oficial de Registro 
de Imóveis de Araras/SP. Lance Mínimo: R$ 146.800,00.
Lote 003 - Guarujá/SP – Enseada - Apartamento nº 31, situado na Rua Eduardo Risk, 168 - Edifício Enseada das 
Gaivotas. Balneário Cidade Atlântica - 02 vagas de garagem - Área privativa: 136,26m². Área total: 218,74m². 
Matrícula nº 108.025 do 2º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 507.300,00.
Lote 004 - São José dos Campos/SP - Palmeiras de São José - Casa situada na Rua Cidade de Bagé, nº 284 - Bairro 
Palmeiras de São José. Área construída: 195,11m². Área terreno: 211,60m². Matrícula nº 187.790 do 1º do CRI 
local. Lance Mínimo: R$ 353.800,00.
Lote 005 - Salvador/BA – Pituba - Apartamento Duplex nº 502, situado na Rua Pará, 187, apartamento duplex 
nº 502. Edifício Ilha de Marajó, com 02 vagas de garagem. Área total: 106,13420m². Área privativa: 67,57500m². 
Matrícula nº 46.227 do 6º CRI de Salvador/BA. Lance Mínimo: R$ 496.500,00.
Lote 006 - São Paulo/SP - Vila Prudente - Casa situada na Rua Antonio Fontoura Xavier, nº 731, esquina com a 
Rua Roberto Ferreira Chagas, Vila Prudente. Área de terreno: 137,00m². Área construída: 176,00m². Matrícula 
nº 189.977 do 6° CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 299.400,00.
Lote 007 - São Paulo/SP - Vila Andrade - Apartamento nº 81, situado na Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 
1.930, Edifício Brisa do Morumbi, com 03 vagas de garagem, na Vila Andrade. Área privativa: 172,33m². Área 
total: 279,70m². Matrícula nº 194.200 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 565.700,00.
Lote 008 - São Paulo/SP - Jardim Egle - Casa situada na Rua Estado do Piauí, nº292, Jardim Egle - Área construída: 
121,50m² (consta no IPTU 143,00m²). Área de terreno: 172,00m². Matrícula nº 239.181 do 9.º CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 209.200,00.
Lote 009 - Arapiraca/AL - Santa Esmeralda - Casa à Avenida Rua Professora Terezinha Amorim de Oliveira, lote n. 
23 da quadra A, N. 364 (Matrícula e IPTU) ou 384 (in loco). Lance Mínimo: R$ 118.400,00.
Lote 010 - Barueri/SP - Sítio Tamboré - Apartamento à Av. Sagitário nºs. 138,198 e 278, Apartamento Nº 21D - 
Cond. ALPHA SQUARE - Quinhão II do Sítio Tamboré. Lance Mínimo: R$ 475.300,00.
Lote 011 - Itatiba/SP - Cachoeiras do Imaratá - Casa à Rua José Nondas Piovani (antiga Rua Treze), nº 61 - 
Condomínio Cachoeiras do Imaratá (Quadra: I Lote: 02). Lance Mínimo: R$ 228.800,00.
Lote 012 - Santo André/SP - Vila Vitória - Apartamento à Rua Francisco Inácio, n.º 104 - APTO N.º 09, Residencial 
Panorama - VILA VITÓRIA. Lance Mínimo: R$ 315.900,00.
Lote 013 - Carlos Barbosa/RS – Aurora - Apartamento com 02 vagas à Rua Humberto Arccorsi, nº 49, Apartamento 
nº 201, Vaga 22 e 23 - Ed. Residencial Rei Humberto. Lance Mínimo: R$ 380.400,00.
Lote 014 - Campinas/SP - Jardim dos Oliveiras - Apartamento à Rua Agnaldo Macedo nº 400, apartamento nº 54, 
Bloco A, Condomínio Casa Grande do Ypê. Vaga nº 25, descoberta, posição 5A, Área total: 82,382m² e privativa: 
65,100m². Matr. 189.173 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 235.800,00.
Lote 015 - Monte Mor/SP - Chácara Primavera - Apartamento à Rua Mário Sproesser, 181, APARTAMENTO N. 
02, BLOCO R. Conjunto Residencial Francisco Pontin. Vaga descoberta não determinada. Área total: 109,73m² e 
privativa: 53,84m². Matr. 10.849 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 127.800,00.
Lote 016 - Taubaté/SP – Independência - Apartamento à Avenida Haroldo Mattos, Nº 295, apartamento 52, 
vagas 13 e 14, Cond. Residencial Independência, Bairro da Independência, Área total: 172,38m² e privativa: 
90,22m². Matr. 127.565 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 269.200,00.
Lote 017 - Votorantim/SP - Jardim Antônio Cassillo - Apartamento nº 23, situado na Avenida Jaziel de Azeredo 
Ribeiro, nº 255 - Edifício Leme - Condomínio Gran Ville Guanabara - Jardim Ana Claudia - 01 vaga de garagem. 
Área privativa: 50,85m². Área total: 69,20m². Matr. 6.331 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 126.700,00.
Lote 018 - Contagem/MG – Cabral – RETIRADO.
Lote 019 - São Paulo/SP - Vila Cruzeiro - Casa situada na Rua Pero Peres, nº 144 e nº 146. Vila São Francisco. 
Área construída: 144,00m². Área total: 245,50m². Matrícula nº 168.113 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 

257.000,00.
Lote 020 - Jundiaí/SP – Centro - Sala Comercial nº 31, situada na R. Vigário João José Rodrigues, nº 694, Edifício 
A.C.M.C.J.- Centro - 01 vaga de garagem - Área privativa: 39,175m². Área total: 63,493m². Matrícula 77.938 do 
1º CRI. Lance Mínimo: R$ 135.700,00.
Lote 021 - São Paulo/SP - Jardim Dom Bosco - Conjunto comercial nº 703, localizado no 7º pavimento da Tower 
Park, integrante do empreendimento denominado Novamérica Office Park, com direito ao uso de 01 vaga 
indeterminada na garagem, localizada nos subsolos, e 01 vaga autônoma nº 524, tamanho M, localizada no 2º 
subsolo - piso Nações Unidas, situado na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801 e Avenida Mário Lopes Leão, nº 
1.500, Jardim Dom Bosco - SÃO PAULO, SP. Áreas privativas: 45,06m2 (conj.) e 11,28m2 (vaga autônoma). Área 
total: 124,16m2 (incluindo vaga autônoma). Matrículas nºs 388.365 e 388.810 do 11º CRI SÃO PAULO/SP. Lance 
Mínimo: R$ 276.700,00.
Lote 022 - São Paulo/SP - Jardim Princesa - Casa situada na Rua Geraldo Marino, nº 59. Jardim Princesa. Área 
construída: 168,30m². Área total: 150,00m². Matrícula nº 20.287 do 18º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 245.000,00.
Lote 023 - Diadema/SP - Vila Élida - Casa nº 202, situada na Rua da Constituição, Lote 30, Quadra 3, Centro/Vila 
Élida, Área construída: 224,77m². Área de terreno: 160,87m². Matr. 8.121 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Diadema/SP. Lance Mínimo: R$ 354.600,00.
Lote 024 - São Paulo/SP - Vila Suzana - Apartamento n° 71 com 2 vagas, localizado à Rua Doutor José de Andrade 
Figueira, nº 385 - Condomínio Edifício Saint Germain com Área privativa: 109,14m². Área total: 227,73m². Matr. 
189.400 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 373.500,00.
Lote 025 - São Paulo/SP – Jaraguá - Prédio situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 265, Jaraguá. Área 
construída: 100,00m² (PMSP). Área terreno: 130,70m². Matrícula nº 218.140 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. Lance Mínimo: R$ 230.400,00.
Lote 026 - Macaé/RJ – Glória - Casa no Condomínio Village Buritis (Bosque dos Cavaleiros), sito à Estrada Heroína 
Lima Vieira Azevedo, 903 - Casa n° 47, Área Privativa: 111,20 m². Fração ideal: 0,021555%. Matr. 25.613 do 2º 
CRI Local. Lance Mínimo: R$ 283.900,00.
Lote 027 - Itaboraí/RJ – Centro - Sala Comercial nº 503, situada na Av. 22 de Maio, 6.453, Condomínio Comercial 
Van Gogh Corporate - Centro, Área privativa: 20,05m². Área total: 30,30m². Matrícula nº 2.670 do 2º CRI Local. 
Lance Mínimo: R$ 43.500,00.
Lote 028 - Rio Verde/GO - Residencial Arco Iris - Casa situada na Rua Peroba, Quadra 36, Lote 834, casa sem 
número. Bairro Gameleira. Área construída: 226,09m2. Área terreno: 360,00m2. Matrícula nº 37.880 do CRI de 
Rio Verde/GO. Lance Mínimo: R$ 244.200,00.
Lote 029 - Jaraguá/GO - Jardim Aeroporto II - Casa situada na Rua Agnésio Carvalho de Souza, Lote 11 da Quadra 
07, Jardim Aeroporto II Área terreno: 300,00m². Área construída: 140,00m². Matrícula 20.932 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Jaraguá/GO. Lance Mínimo: R$ 101.400,00.
Lote 030 - Goiânia/GO - Conjunto Vera Cruz - Casa situada na Avenida Alfredo Nasser, Lote n. 1, Quadra CL-1 
- Conunto Vera Cruz Área construída: 148,00m² Área terreno 308,45m². Matrícula nº 114.903 do Registro de 
Imóveis de 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Lance Mínimo: R$ 172.200,00.
Lote 031 - Abadiânia/GO - Prolongamento II - Casa situada na Travessa Manoel Vieira Assunção, antiga Travessa 
2. Lote, nº 10. Quadra 26. Casa sem número- Prolongamento II - Área construída: 97,90m². Área total: 193,70m². 
Matrícula nº 7.505 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 66.600,00.
Lote 032 - Jaraguá/GO - Loteamento Tanque - Prédio situado na Rua Creso Gomes, S/N, lote 2 da quadra 12. 
Loteamento Tanque. Área terreno: 475,19m². Área construída: 170,14m². Matrícula 11.606 do CRI local. Lance 
Mínimo: R$ 165.700,00.
Lote 033 - Cuiabá/MT - Morada da Serra - Casa situada na Rua 06, (lot CPA III), 11, Qd. 02, Lt. 25 - Morada da 
Serra. Área construída: 119,39m². Área terreno: 250m². Matrícula nº 60.676 do 6º CRI local. Lance Mínimo: R$ 
140.900,00.
Lote 034 - Cuiabá/MT - Barra do Pari - Casa nº 09, situada na Rua José Luiz Borges, nº 271 - Loteamento Jardim 
Araçá - lote 09, quadra 09 - Barra do Pari. Área construída: 125,45m². Área terreno: 250,00m². Matrícula nº 
15.263 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 176.300,00.
Lote 035 - Correntina/BA – Dourado - Casa situada na Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - 
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m². Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI. Lance 
Mínimo: R$ 253.300,00.
Lote 036 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento nº 303, situado na Avenida Ulisses 

Montarroyos, 6.337, integrante do EDIFÍCIO GREEN VILLE RESIDENCE, localizado no 3º Pavimento tipo elevado, 
apt. 303, bloco B, Bairro de Candeias. Vaga de garagem nas pranchas do térreo ou 1º vazado, descritos no 
Projeto de Arquitetura pela Prefeitura podendo ser coberta ou descoberta, e umas com acesso pior do que 
outras, conforme descrito na Escritura Pública de Permuta de Imóvel lavrada no 8º Ofício de Notas do Recife/
PE, livro 1351-E, fl. 137, de 22/03/2011, com a instituição de condomínio, protocolada sob nº 116.572, fls. 11, 
do livro 1-BE e registrado no livro nº 2 LT-2, fls. 60 sob nº R.3 na matrícula 55.862, e convenção de condomínio, 
registrada livro nº 3,BO, fls. 81,sob nº 7891 no Registro de Imóveis de Jaboatão/PE, em 31 de março de 2011. 
Área privativa: 65,58m². Área total: 103,52m². Matr. 64.820 do 1º Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes/
PE. Lance Mínimo: R$ 170.200,00.
Lote 037 - Ponta Grossa/PR – Chapada – RETIRADO.
Lote 038 - Itanhaém/SP - Jardim Itanhaém - Casa situada na Rua Hermes Abreu Ferreira, n.º 232, lote 8, quadra 
F., Jardim Itanhaém. Área construída de 213,06m². Área total: 350,00m². Matrícula nº 62.841 do CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 249.800,00.
Lote 039 - Osasco/SP - Jardim Roberto – RETIRADO.
Lote 040 - Parnamirim/RN - Nova Parnamirim - Terreno à Av. Luzinete Meira Cavalcanti, antiga Rua Projetada, 
lado impar, designado pelo Lote G. Loteamento Parque das Árvores, Bairro de Nova Parnamirim. Área de 
Terreno: 200,00m2, desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matr. 59.596 do 1º Ofício de Notas, Privativo 
do Registro de Imóveis de Parnamirim/RN. Lance Mínimo: R$ 25.700,00.
Lote 041 - São João da Boa Vista/SP - Parque das Bromélias - Terreno à Rua Carmela Liberali, Lote 16 da Quadra 
D., Parque das Bromélias, Área de Terreno: 270,71 m², desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matrícula 
64.588 - Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP. Lance Mínimo: R$ 50.400,00.
Lote 042 - Santa Maria/DF - Setor Meireles - Casa à Rua 400, s/nº, Lote 403, casa nº 11, empreendimento 
denominado Setor Total Ville - Condomínio 05, RESIDENCIAL PORTO PILAR - SETOR MEIRELES - RA XIII - DF. Área 
total: 97,87m², área privativa: 75,79m². Matr. 35.859 do 5º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 
Lance Mínimo: R$ 86.900,00.
Lote 043 - Dias Dávila/BA - Garcia Dávila - Casa à Avenida Aurea Seixas, n° 247, Garcia DÁvila, terreno designado 
de área B; Área terreno: 322,02m², área construída: 154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Dias DÁvila, Bahia. Lance Mínimo: R$ 128.800,00.
Lote 044 - São Paulo/SP - Vila das Mercês - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Leo de Moraes, n.º 231 
e Rua Padre Arlindo Vieira, apt. 114. Ed. Ana Thereza. CONDOMINIO BOSQUE DA IMPERATRIZ, Área privativa: 
46,29m², área total: 78,48m²; Matrs. 97.906 e 97.907 - 14.º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 
Lance Mínimo: R$ 142.800,00.
Lote 045 - Campo Limpo de Goiás/GO - João Caetano - Casa à Avenida Prof. Bartolomeu Nunes de Oliveira, 
Quadra 08, Lote 22. Residencial Campos Belos, Área terreno: 324,00m², área construção: 100,00m²; Matr. n. 
1.718 - do Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Campo Limpo de Goiás -GO. Lance Mínimo: R$ 35.600,00.
Lote 046 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento n° 507, à Rua Comendador Sá Barreto nº 
4702, tipo B, Bairro de Candeias, Loteamento Forte Primeiro, EDIFÍCIO PARC DEL MAR, Vaga de garagem nº 
136, coberta, localizada no Pavimento vazado 2, Área total construída: 80,00m², área privativa: 46,44m². Matr. 
64.165 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Lance Mínimo: R$ 
97.200,00.
Lote 047 - Palhoça/SC – Pagani - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Joci José Martins, nº 515, apt. 902. 
Torre B. Edifício Vivare Grand Club. PARQUE RESIDENCIAL PAGANI, Matrícula nº 56.602 do Registro de Imóveis 
de Palhoça/SC. Área privativa: 70,06 m² / área de uso comum: 18,35 m² / área total: 88,41 m² / fração ideal: 
0,005440%.Vaga de Garagem nº 156. Matrícula nº 56.788. Área privativa: 12,00 m² / área de uso comum: 0,48 
m² / área total: 12,48 m² / fração ideal: 0,000143%. Lance Mínimo: R$ 196.900,00.
Lote 048 - Rio Verde/GO - Gameleira I - Casa à Rua do Amarelinho, Lote 1228, Quadra 52, Área terreno: 
360,00m². área construída: 69,75m². Matr. 38.760 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 173.600,00.
Lote 049 - Mauá/SP - Jardim Pilar – RETIRADO.

MAIS INFORMAÇÕES:
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2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VALENTIM GENTIL SPE - LTDA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RODRIGO FERREIRA ROCHA da 
2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento 
de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro ajuizada por RENATA FABIANA DE LIMA BAPTISTA GALERANI contra EUROPA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VALENTIM GENTIL SPE - LTDA - Processo nº 0005319-62.2021.8.26.0664 (Nº de Ordem 463/2020) e que 
foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 16/08/2022, a partir das 15:00 horas, encerrando-se 
em 19/08/2022, às 15:00 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 15:00 horas do dia 12/09/2022 - 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 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 e condições do Leilão 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. DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Um terreno medindo 10,00 metros de frente, igual dimensão nos fundos, por 20,50 metros de cada 
lado, correspondentes 205,00 metros quadrados, constituído do lote 18 (dezoito), da quadra “K”, situado na Rua Lázaro Mendes Ortiz, 
lado par, no loteamento denominado “Jardim Europa”, no município de Valentim Gentil, comarca de Votuporanga, confrontando pela frente 
com a Rua Lázaro Mendes Ortiz, pelo lado direito com o lote 17, pelo lado esquerdo com o lote 19 e nos fundos com o lote 08; imóvel esse 
distante 20,70 metros em reta, mais 17,90 metros em curva do alinhamento da Rua João Gomes; estando objeto da matrícula R.7-42.196 
(RIeA loca). Valor da Avaliação em 04/02/2022: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Depositário: Leandro da Silva Pereira Neves. Local do bem: 
Rua Lázaro Mendes Ortiz, Lote 18, Quadra K, Jardim Europa, Valentim Gentil/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso 
pendente de julgamento. Votuporanga, 30 de junho de 2022. RODRIGO FERREIRA ROCHA Juiz(a) de Direito.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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LEILÃO PÚBLICO Nº 2022/000051 - SUMÁRIO DO EDITAL PARA VENDA DE IMÓVEL - 1. OBJETO: Alienação dos 
bem(ns) imóvel(is) descritos no anexo 05 do presente edital. 2. SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO/ INÍCIO DA DISPUTA 
DE LANCES - Data: 27/07/2022. Hora: 15:15. Modalidade: (X) online: https://www.zukerman.com.br/ . Modo 
de Disputa (X) Aberto. 3. LEILOEIRO(A) OFICIAL [“LEILOEIRO”] - Nome: Dora Plat CPF: 070.809.068-06. Inscrição 
na Junta Comercial (UF): SP Nº da Inscrição: 744. Telefone: (11) 30030-677 E-mail: dplat@zukerman.com.br. 
Endereço: Avenida Angélica, 1996, Higienópolis. Cidade/UF: São Paulo/SP. CEP: 01228-200. 4. PORTAL EMGEA 
[“Portal”] - a) Portal de imóveis disponíveis para venda, desenvolvido e mantido por Resale Tecnologia e Serviços 
S/A: www.resale.com.br. b) Portal da Emgea: www.emgeaimoveis.com.br. 5. FORMALIZAÇÃO DE COMPRA/
ARREMATAÇÃO - a) Plataforma PAGIMOVEL (CNPJ: 21.129.873/0001-79) [“Pagimovel®”]. b) Site: www.pagimovel.
com.br. c) Email: leiloes@resale.com.br. d) Telefone: (19) 3422.6222. 6. FORMA DE PAGAMENTO - (X) À Vista 
100% do pagamento na emissão do CCV (Contrato de Compra e Venda) (X) À vista com prazo de pagamento 
de até 90 dias. À Vista com prazo de 90 dias para pagamento (30/60/90) e entrada de 30%. 7.TAXA DE SERVIÇO 
PAGIMOVEL - 1.5% sobre o valor do lance vencedor. 8. ELEIÇÃO DO FORO - Fica eleito o foro da cidade de São 
Paulo/SP para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Edital. São Paulo/SP, 20 de Julho de 2022. 

E D I T A L
A EMGEA S.A. – Empresa Gestora de Ativos S.A. (“EMGEA S.A”), empresa pública vinculada ao Ministério da 
Economia, criada pelo Decreto nº 3.848, de 26 de junho de 2001, conforme autorização prevista no art. 7º da 
Medida Provisória nº 2.155, de 22 de junho de 2001, atual Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, 
regendo-se pelo Estatuto Social aprovado pela Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária, de 29 de abril de 2022, 
publicado no Diário Oficial da União de 03 de maio de 2022, regendo-se pelo Estatuto vigente na data de publicação 
deste Edital, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Lote 18, 1ª Subloja, Ed. São Marcus, Brasília/DF, CEP 
70070-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.527.335/0001-13, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, admitindo exclusivamente lances eletrônicos, torna público que realiza este processo de 
alienação na forma abaixo, utilizando-se do critério de julgamento de maior oferta de preço, para venda dos 
imóveis relacionados no Anexo 05, parte integrante deste Edital, a ser conduzido pelo LEILOEIRO por meio do 
Pagimovel®, de acordo com os termos deste Edital. 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 1.1 O Leilão será realizado 
em sessão pública, admitindo-se exclusivamente lances via INTERNET, mediante condições de segurança, 
criptografia e autenticação, em todas as suas fases conforme previsto no item 11 deste Edital. A sessão pública para 
a disputa dos lances, dirigida pelo LEILOEIRO indicado no sumário deste edital, será realizada de acordo com as 
regras do presente Edital e seus Anexos, data e hora descritos no Sumário do Edital. 1.2 Os trabalhos serão 
conduzidos pelo LEILOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados/transferidos para o aplicativo 
constante da página do leiloeiro ou realizados diretamente no Portal. 1.3 As informações acerca dos imóveis 
disponíveis para lances estarão disponíveis para consulta no website do LEILOEIRO e também no Portal (24x7). 1.4 
Quando estiverem desocupados, os imóveis, sem prejuízo da exposição virtual poderão ser vistoriados pelos 
interessados, que, para esse fim, deverão entrar em contato com o LEILOEIRO para agendamento de visita ao bem 
interessado. 2. MODO DE DISPUTA - 2.1 Conforme descrito no Sumário do Edital. 3. TIPO - 3.1 Conforme descrito 
no Sumário do Edital. 4. OBJETO - 4.1 O objeto do presente Edital é o procedimento para alienação de Bens Imóveis 
não de uso (ad corpus) de propriedade ou gestão da cobrança da EMGEA S.A. relacionados e descritos no Anexo 5 
deste Edital. 4.2 Os imóveis relacionados e descritos no Anexo 5 do presente Edital possuem matrícula registrada 
em nome da EMGEA S.A. ou possuem matrícula registrada em nome de agentes financeiros, dos quais a EMGEA 
S.A. possui o direito de créditos por instrumentos contratuais. 4.3 Os imóveis relacionados e descritos no Anexo 5 
do presente Edital serão ofertados na situação jurídico/processual em que se encontram, assumindo, o 
ARREMATANTE, de modo expresso, os riscos correspondentes a todas as pendências judiciais e/ou administrativas 
incidentes sobre os bens imóveis, respondendo a EMGEA S.A. pela evicção de direito na forma da lei. 4.4 O 
ARREMATANTE ficará responsável pelas providências judiciais e administrativas referentes ao imóvel, ficando, 
também, sob sua responsabilidade a regularização do bem perante os órgãos competentes, tais como, Cartório de 
Registro de Imóveis, Prefeitura, INCRA, Receita Federal, entre outros, bem como adoção de medidas para 
desocupação do imóvel, se for o caso, eximindo a EMGEA S.A. de quaisquer ônus e providências para a 
regularização. 5. PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços mínimos dos bens encontram-se discriminados no Anexo 5. Os 
bens serão leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer MAIOR LANCE, igual ou superior ao lance mínimo, 
conforme item 6 do Sumário deste Edital e conforme contido no subitem 11.1 do corpo do Edital., sempre 
condicionado à aprovação pela EMGEA S.A. do lance vencedor após o leilão. 5.2 A EMGEA S.A. não está obrigada a 
aceitar o valor do lance vencedor e poderá recusá- lo a seu exclusivo critério e independentemente de justificativa. 
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO - 6.1 O ARREMATANTE pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor do lance vencedor ao leiloeiro oficial, a título de comissão. 6.1.1 No presente leilão, o ARREMATANTE deverá 
efetuar o respectivo pagamento em conta corrente a ser informada pelo leiloeiro, até o primeiro dia útil após o 
envio dos dados bancários, sob pena de ser considerado desistente conforme item 16 deste Edital. 6.2 O valor da 
comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. 7. TAXA DE SERVIÇO (Pós-Vendas) - 7.1 O 
ARREMATANTE pagará a importância correspondente a taxa informada no Sumário do Edital que incidirá sobre o 
valor do lance vencedor. 7.1.1 A RESALE é a empresa que oferece soluções tecnológicas que permite a gestão 
eletrônica do procedimento de alienação da qual participa o ARREMATANTE VENCEDOR, conforme Contrato de 
Prestação de Serviços, Contrato n. 00013/2021, assinado em 26.11.2021. 7.1.2 A Pagimovel® é unidade de 
negócios da empresa Resale Tecnologia e Serviços SA, responsável pela prestação de serviços financeiros, 
documentais, de formalização e registros necessários pelo aperfeiçoamento do processo de compra. 7.2 A gestão 
do envio e controle de assinaturas da ata de arrematação, do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra 
de Imóvel e Outras Avenças, do pagamento correspondente ao valor integral do lance vencedor, da lavratura da 
Escritura Pública Venda e Compra e do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente será promovida de 
forma centralizada pela Pagimovel®, conforme contido nos itens 14.2 e 15.1 deste Edital. 7.3 Para a execução das 
atividades realizadas pela Pagimovel®, o ARREMATANTE deverá assinar o Contrato de Prestação de Serviços, 
minuta anexa (Anexo 03), via plataforma de assinatura eletrônica, em até 02 (dois) dias úteis a partir da data do 
leilão. 7.3.1 Após a aprovação da proposta comercial pela EMGEA S.A., o ARREMATANTE terá o prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas para promover o pagamento da importância determinada no item 7.1, sob pena de ser considerado 
desistente conforme item 16 deste Edital. 7.4 O valor da taxa de Serviço da Pagimovel® não compõe o valor do 
lance ofertado. 8. REFERÊNCIA DE TEMPO - 8.1 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a 
Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, sendo que nas localidades onde houver 
diferença de fuso horário, o horário adotado será o do local da realização do leilão, dessa forma serão registradas 
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 9. HABILITAÇÃO - 9.1 A habilitação dar-se-á pelo 
pagamento das quantias descritas nos itens 6 e 7 deste Edital. 10. PROPOSTA - 10.1 A forma de pagamento seguirá 
a descrita no item 6 do Sumário do Edital. 10.2 A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação 
dos termos do presente Edital e de seus anexos. 10.3 O ARREMATANTE vencedor deverá encaminhar ao e-mail do 
LEILOEIRO, descrito no Sumário deste Edital, os documentos que constam do Anexo 01, em até 02 (dois) dias úteis 
a partir da data do leilão, sob pena de ser considerado desistente conforme item 16 deste Edital. 10.3.1 
Apresentação da proposta constando o valor do lance ofertado e declaração expressa de que tem conhecimento 
das condições que deverá satisfazer para obtenção do financiamento imobiliário, se for o caso, conforme Anexo 01; 
10.3.2 Apresentação de documento de instituição financeira comprovando que possui linha de crédito pré-
aprovada, quando optante de financiamento imobiliário; 10.3.3 Apresentação dos documentos que constam do 
Anexo 01. 10.3.4 Quando ocorrer alteração da proposta inicial, em virtude de modificações nos valores financiados, 
da linha de crédito, o ARREMATANTE deverá assinar aditivo de sua proposta com as devidas atualizações. 10.4 O 
ARREMATANTE vencedor deverá assinar Contrato de Prestação de Serviços, conforme item 7.3 e Ata de 
Arrematação, conforme item 15.1.1 deste Edital, via plataforma de assinatura eletrônica, em até 02 (dois) dias 
úteis a partir da data do leilão, sob pena de ser considerado desistente conforme item 16 deste Edital. 11. LANCES 
VIA INTERNET - 11.1 Por questões de compliance e controle, somente serão aceitos lances prévios ao Leilão 
realizados no site do LEILOEIRO. 11.1.1 Ficam expressamente vedados lances prévios realizados por e-mail, correio 
ou pessoalmente no escritório do LEILOEIRO. 11.2 O ARREMATANTE que tiver seu lance declarado vencedor, 
deverá depositar o valor referente à comissão do leiloeiro em conta corrente a ser informada pelo LEILOEIRO, até 
o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários. 11.2.1 A não realização do pagamento da comissão do 
LEILOEIRO ou pagamento da taxa de serviço à Pagimovel® nos prazos estabelecidos neste Edital serão considerados 
como desistência, conforme item 16 deste Edital, e o ARREMATANTE será responsabilizado pela não concretização 
do negócio. 11.2.2 Independente do prazo do depósito citado no caput deste item, o ARREMATANTE deve cumprir 
o prazo estabelecido nos itens 10.3 e 10.4 deste Edital para encaminhamento e assinatura dos documentos. 11.2.3 
Em nenhuma hipótese, a EMGEA S.A. se responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de 
operacionalização do equipamento de telefone ou computador, etc., de quaisquer dos interessados/arrematantes. 
12. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME - 12.1 O certame será conduzido pelo LEILOEIRO indicado no 
Sumário do Edital, que terá, em especial, as seguintes atribuições: a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos ofertantes durante o certame; c) conduzir os procedimentos relativos 
aos lances; d) declarar o vencedor; e) elaborar a ata da sessão. 12.2 Os lances deverão ser ofertados pelos 
interessados ou seus legítimos representantes. 12.3 Considerar-se-á legítimo representante do ARREMATANTE, 
nos leilões e nas demais ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver amplos poderes para tomar 
quaisquer decisões relativamente a todas as fases, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade com 
fé pública, acompanhado de instrumento particular de procuração, assinado pelo outorgante, com firma 
reconhecida em Cartório ou instrumento público de procuração. 12.3.1 No caso de pessoas jurídicas, o instrumento 
público ou particular de procuração deverá ser acompanhado de cópia do estatuto ou contrato social em vigor 
comprovando a capacidade de o signatário nomear procurador, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata 
de nomeação do signatário. 12.3.2 Sendo o representante da pessoa jurídica proponente o seu sócio, proprietário, 
dirigente (ou assemelhado), este deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 12.4 
O credenciamento do proponente e de seu representante legal implica a responsabilidade legal pelos atos 
praticados e a presunção de capacidade para realização das transações inerentes ao Leilão. - Credenciamento para 
Efetuar Lances na INTERNET - 12.5 Para efetuar lances, os interessados devem dispor de chave de identificação e 
senha pessoal (intransferíveis), obtidas após credenciamento, que deverá ser efetuado até 01 (um) dia antes da 
realização do Leilão no site do LEILOEIRO. 12.6 A chave de identificação e a senha terão validade somente para o 
presente Leilão, sendo canceladas após o evento. 12.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, 
bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à EMGEA 
S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. - 
Participação – 12.8 A participação na sessão pública do Leilão dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente oferta de lances, via Internet, no site do LEILOEIRO ou 
do Portal. 12.9 A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de todos 
os termos do presente Edital e seus Anexos, sendo o ofertante responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas, dos documentos e propostas apresentados e transações que forem efetuadas em seu 
nome em qualquer fase da alienação, por seu(s) representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como 
firmes e verdadeiras. 12.10 A validade da proposta será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias corridos, contados 
a partir da data da sessão pública do Leilão. 12.11 Caberá ao ofertante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Leilão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. - Abertura - 12.12 
A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do Leilão, passando o leiloeiro a aceitar lances 
a partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso. 12.13 Aberta a etapa competitiva, os 
ofertantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. 12.14 Será considerado 
vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que igual ou superior ao preço mínimo. 12.15 A cada 
lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo valor. 12.16 Só 
serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente ofertado, observado 
o incremento mínimo fixado para o lote. 12.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 12.18 Durante o transcurso da sessão 
pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do lance. O sistema não identificará o autor 
dos lances aos demais participantes. 12.19 O leiloeiro encerrará a sessão mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente dos lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances. 12.20 O 
acompanhamento do evento será feito exclusivamente pela Internet. 12.21 O sistema informará a melhor proposta 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 13.1 No 
julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada 
vencedora a proposta que cotar o MAIOR PREÇO. 13.2 Fica estabelecido que os lances vencedores ofertados não 
caracterizam direito adquirido do ARREMATANTE, em nenhuma hipótese, mas estão sempre condicionados à 
prévia análise e expressa aprovação, comercial e jurídica, pela EMGEA S.A. após o Leilão. A negativa de venda pela 
EMGEA S.A. não implica em pagamento de nenhuma indenização, valor e/ou reembolso a que título for, exceto os 
indicados no item 6.4. e 7.5 acima. 13.3 Serão desclassificadas as propostas que: a) não atenderem às exigências 
contidas neste Edital ou impuserem condições; b) apresentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo 
constante do Anexo 05 deste Edital, para o imóvel pretendido; c) não estiverem acompanhadas de procuração, se 
for o caso; d) não estiverem acompanhadas dos documentos citados no Anexo 01; e) não foram formalizadas pela 
assinatura da Ata de Arrematação, conforme item 15.1.1 deste Edital. 14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 14.1 Os 
pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos em moeda corrente no País, conforme item 6 do 
Sumário do Edital. 14.2 O ARREMATANTE vencedor pagará 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor a título 
de comissão do leiloeiro, sendo que o pagamento da comissão deverá seguir o contido no item 6 deste edital e a 
taxa descrita no Sumário deste Edital sobre o valor do lance vencedor à Pagimovel®, a título de taxa de serviço, 
sendo que o pagamento da taxa de serviço deverá seguir o contido no item 7 deste Edital. - PAGAMENTO INTEGRAL 
POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS - 14.3 O ARREMATANTE vencedor pagará à EMGEA S.A, por meio de recursos 
próprios, a importância correspondente ao valor do lance vencedor, que deverá ser realizado no prazo de 48 horas 
contados a partir o envio do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, 
Anexo 4A, B e C, nos termos do item 15.1.2 deste Edital. - PAGAMENTO COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - 14.4 
Mediante o recolhimento do valor correspondente à parcela de recursos próprios, na proporção indicada no item 
6 do Sumário do Edital, no prazo de 48 horas contados a partir o envio do Contrato Particular de Promessa de 
Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, Anexo 4A, B e C, nos termos do item 15.1.2 deste Edital. 14.5 O saldo 
do preço do imóvel, a ser pago por meio do Financiamento Imobiliário, deverá ser creditado à EMGEA S.A em até 
135 (cento e trinta cinco) dias corridos, após a assinatura do contrato descrito no item 15.1.2 deste edital. 14.6 No 
pagamento por meio de financiamento imobiliário será de responsabilidade do proponente providenciar toda a 
documentação necessária à realização do negócio, bem como apresentar proposta, contendo declaração expressa 
de que tem conhecimento das condições que deverá satisfazer para obtenção do financiamento imobiliário, 
conforme Anexo 01. 14.7 No caso de financiamento imobiliário, o prazo, as modalidades, as condições do 
interessado, as condições de ocupação do imóvel e os valores deverão enquadrar-se nas exigências legais e 
normativas da instituição financeira escolhida para a concessão do financiamento imobiliário. 14.8 Aqueles 
interessados que desejarem contar com financiamento imobiliário deverão dirigir-se às instituições financeiras, em 
tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, antes do prazo estipulado para realização 
do leilão, além de verificar o limite de crédito disponibilizado para o financiamento. 14.9 No caso de financiamento 
imobiliário os interessados, obrigatoriamente, deverão ter que comprovar a aprovação prévia do crédito, conforme 
item 10.3.2 deste Edital, para apresentação da proposta. 14.10 Para fins de obtenção de financiamento imobiliário, 
será de responsabilidade do ARREMATANTE providenciar toda a documentação necessária à realização do negócio, 
tanto documentos do comprador, do vendedor, como do imóvel. 14.11 No caso de eventual documento do 
vendedor ou do imóvel que não possa ser produzido por iniciativa própria do ARREMATANTE, este poderá solicitar 
formalmente ao vendedor. 14.12 Os documentos listados a seguir são os normalmente solicitados pelas instituições 
financeiras para a análise de concessão de financiamento imobiliário. Os proponentes deverão verificar junto à 
instituição financeira escolhida para a concessão do crédito, antes do prazo estipulado para a realização do Leilão, 
se haverá necessidade de documentação não listada nos itens a seguir e que não possa ser produzido por iniciativa 
própria do ARREMATANTE, em caso positivo o interessado deverá verificar junto ao vendedor sobre a possibilidade 
de sua emissão, mediante solicitação formal da instituição financeira concessora do crédito. 14.12.1 Documentos 
do vendedor: 14.12.1.1 CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; 14.12.1.2 Certidão negativa de débitos junto 
ao INSS; 14.12.1.3 Certidão Negativa de débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 14.12.1.4 Certidão 
Negativa de débitos relativos a tributos estaduais; 14.12.1.5 Certidão Negativa de débitos relativos a tributos 
municipais; 14.12.1.6 CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 14.12.1.7 Ata da Assembleia que elegeu a 
Diretoria. 14.12.2 Documentos do imóvel: 14.12.2.1 Certidão Negativa de Ônus Reais e Ações Reipersecutórias, 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis; 14.12.2.2 Certidão Vintenária do Imóvel; 14.12.2.3 Certidão 
Negativa de Tributos Municipais; 14.12.2.4 Declaração de Inexistência de Débito Condominial, assinada pelo 
síndico, acompanhada de Ata de Assembleia que o elegeu ou cópia do contato com a Administradora do 
Condomínio, acompanhada de Ata da Assembleia que aprovou a referida empresa. 14.13 Os interessados que 
desejarem contar com financiamento imobiliário deverão verificar junto à instituição financeira escolhida para 
concessão do crédito, antes do prazo estipulado para a realização do Leilão, se a documentação citada no item 
14.12 é suficiente. Havendo necessidade de documentação complementar, o interessado deverá verificar junto ao 
vendedor sobre a possibilidade de sua emissão, mediante solicitação formal da instituição financeira concessora 
do crédito. 14.14 Na existência de algum apontamento em um dos documentos relacionados no item 14.12, que 
venha a ser indicado pela instituição financeira como impeditiva da concessão do financiamento imobiliário à 
EMGEA S.A prestará os devidos esclarecimentos à respectiva instituição, caso solicitado formalmente, e em casos 
de esclarecimentos ou documentos complementares que não possam ser produzidos por iniciativa própria do 
proponente. 14.15 O ARREMATANTE deverá verificar se o vendedor e imóvel, incluindo as condições de ocupação 
do imóvel, atendem às condições e exigências para obtenção de crédito junto à instituição financeira escolhida, 
sendo de sua inteira responsabilidade caso o crédito não seja liberado no prazo previsto neste Edital, caracterizando 
sua desistência nos termos do item 19. 14.16 O ARREMATANTE também deverá atentar-se para os casos de imóveis 
ocupados, quanto à viabilidade de realização de vistoria no imóvel, item exigido para liberação do financiamento 
imobiliário, caracterizando em caso de inviabilidade vistoria e, por consequência, não liberação do crédito no prazo 
previsto neste Edital, sua desistência nos termos do item 16 deste Edital. O ARREMATANTE fica ciente que é sua 
responsabilidade verificar a viabilidade da realização da vistoria do imóvel antes da apresentação de sua proposta/
lance. 14.17 A desistência será caracterizada, no caso de proposta para pagamento por meio de financiamento 
imobiliário quando: a. o valor correspondente não seja creditado à EMGEA S.A, por qualquer motivo, pela 
instituição financeira escolhida pelo proponente; b. tendo o proponente o financiamento imobiliário cancelado ou 
não apresentando as condições exigidas para sua obtenção; c. quando o proponente não efetuar, no prazo 
previsto, o pagamento do valor total da proposta com recursos próprios. 14.18 As tratativas de qualquer assunto 
referente ao financiamento imobiliário deverão ser negociadas diretamente com a agência da instituição financeira 
responsável pela operação. 14.19 O ARREMATANTE vencedor pagará 5% (cinco por cento) do valor do lance 
vencedor a título de comissão do leiloeiro, sendo que o pagamento da comissão deverá seguir o contido no item 6 
deste edital e o valor correspondente à taxa de serviço da Pagimovel®, sendo que o pagamento da taxa de serviço 
deverá seguir o contido no item 7 deste Edital. 15. DA FORMALIZAÇÃO - 15.1 A alienação do imóvel relacionado no 
Anexo 05 será formalizada mediante: 15.1.1 A assinatura da Ata de Arrematação que será assinada eletronicamente 
pelo ARREMATANTE vencedor em até 2 (dois) dias úteis a partir da data do leilão; 15.1.2 A assinatura do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças que será assinado eletronicamente pelo 
ARREMATANTE, Anexo 4A e 4B deste Edital; 15.1.3 lavratura de Escritura Definitiva de Venda e Compra que deverá 
ser realizada em até 180 (cento e oitenta) dias, após a assinatura do Contrato Particular de Promessa de Venda e 
Compra de Imóvel e Outras Avenças e a quitação do preço do imóvel, podendo ser prorrogada caso ocorra alguma 
exigência cartorária adicional ou dificuldade na formalização das assinaturas necessárias. 15.1.4 Na hipótese do 
pagamento ser efetuado por meio de recursos próprios e financiamento imobiliário, será adotado, na formalização 
do negócio, o instrumento utilizado pela instituição financeira que conceder o financiamento imobiliário, 
Instrumento este que deverá ser registrado em até 90 (noventa) dias corridos da assinatura da data do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, sob pena, de não cumprido este prazo, o 
ARREMATANTE ser considerado desistente, conforme item 16 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por 30 dias, quando solicitado pelo ARREMATANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pela EMGEA S.A. 15.2 A gestão do envio e controle de assinaturas da Ata de Arrematação, do 
Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, do pagamento correspondente 
ao valor integral do lance vencedor, da lavratura da Escritura Pública Venda e Compra e do registro no Cartório de 
Registro de Imóveis competente será promovida de forma centralizada pela Pagimovel®, unidade de negócios da 
RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. que promove a prestação de serviços financeiros, documentais, de 
formalização e registros necessários pelo aperfeiçoamento do processo de compra, conforme contido nos itens 7.1 
e 7.2 deste Edital. 15.3 A Escritura Definitiva de Venda e Compra será lavrada no Tabelião de Notas de preferência 
da EMGEA S.A., seguido pelo registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. 15.3.1 Todos os impostos, 
taxas e despesas, inclusive cartorárias, incluindo certidões atualizadas da matrícula do imóvel e outras necessárias 
para o registro ficarão a cargo do ARREMATANTE. 15.3.2 O ARREMATANTE realizará o pagamento das despesas 
para a lavratura da Escritura Pública Venda e Compra no Tabelião de Notas e do registro no Cartório de Registro 
Competente por meio de guias, TED ou boleto bancário, conforme exigências do Tabelião de Notas e do Cartório 
de Registro Competente. Referidas guias e instruções para pagamento serão enviados pela Pagimovel®, em tempo 
hábil para pagamento. 15.4 O ARREMATANTE terá o prazo de 8 (oito) dias úteis, contado a partir da convocação da 
Pagimovel®, para apresentar toda a documentação exigida pelo Tabelionato para formalização da Escritura Pública 
Venda e Compra e pelo Cartório de Registro Competente para o devido registro, sob pena de não o fazendo ser 
considerado como desistente conforme item 16 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo ARREMATANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pela Pagimovel®. 15.5 A Pagimovel® adotará as ações necessárias para o registro da Escritura Pública de 
Venda e Compra no competente Cartório de Registro de Imóveis, correndo todos os impostos, taxas e despesas, 
inclusive as cartorárias, incluindo certidões atualizadas da matrícula do imóvel (tanto para confecção da Escritura 
Pública de Venda e Compra como a certidão após o registro da venda) e outras necessárias para o registro, por 
conta do adquirente. 15.5.1 Em caso de pagamento por meio de financiamento imobiliário, as ações para o registro 
poderão ser adotadas pela EMGEA S.A ou pela instituição financeira que estiver concedendo o crédito. 15.6 
Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, remembramento, averbação de construção, 
regularização de área e alteração de sua descrição na matrícula do imóvel, do estado de uso e ocupação do solo ou 

outras descritas no Anexo 05, todas as despesas decorrentes da sua regularização junto ao cartório imobiliário e 
órgãos competentes (Prefeitura, INCRA, Receita Federal e outros) correrão por conta do adquirente. 15.7 Existindo 
pendência judicial sobre o imóvel, o adquirente se declara informado da demanda, assumindo de modo expresso 
os riscos correspondentes, respondendo a EMGEA S.A. pela evicção de direito na forma da lei. 15.8 Existindo 
valores não quitados de IPTU e condomínio, a EMGEA S.A. ficará responsável pela quitação dos valores devidos, 
quando aplicável: 15.8.1 Para pagamento à vista ou até em 3 parcelas, até a efetivação do registro da transferência 
do imóvel ao ARREMATANTE junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, desde que estas não estejam 
mencionadas especificamente no lote do bem como de responsabilidade do ARREMATANTE; 15.8.2 Para 
financiamento imobiliário, a responsabilidade pela quitação é até a efetivação do registro do Instrumento de 
Financiamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, desde que estas não estejam mencionadas 
especificamente no lote do bem como de responsabilidade do ARREMATANTE. 15.9 Tratando-se de imóvel 
ocupado por terceiros, o adquirente se declarará informado do fato, assumindo expressamente todos os ônus 
decorrentes da desocupação. 15.10 Registrada a Escritura Pública de Venda e Compra, todos os direitos e 
obrigações pertinentes ao imóvel, inclusive as descritas no Anexo 05, serão atribuídos ao ARREMATANTE. 15.10.1 
O ARREMATANTE somente receberá os direitos de posse exercidos pela EMGEA S.A. sobre o imóvel, após o 
recebimento do valor total ofertado no lance e o devido registro da Escritura Pública Venda e Compra ou do 
registro do Instrumento de Financiamento, nos casos de financiamento imobiliário, no respectivo Cartório de 
Registro de Imóveis. 15.11 Não ocorrendo a formalização da venda ao primeiro colocado, após a habilitação deste 
conforme item 9.1 deste Edital, seja por desistência expressa ou por desclassificação, a EMGEA S.A. se reserva o 
direito de realizar nova alienação ou consultar os demais colocados, na ordem de classificação, sobre o seu 
interesse em adquirir o imóvel nas mesmas condições de preço do primeiro colocado, no prazo referente à forma 
de pagamento escolhida, mantendo os demais termos deste Edital. 15.12 Não ocorrendo o pagamento da quantia 
correspondente à comissão do leiloeiro ou a quantia, correspondente à taxa de serviço à Pagimovel®, conforme 
itens 6.1 e 7.1 deste Edital, a EMGEA S.A. se reserva o direito de realizar nova alienação ou consultar os demais 
colocados, na ordem de classificação, sobre o seu interesse em adquirir o imóvel, sendo considerado como lance 
vencedor o valor de oferta do próximo colocado, mantendo os demais termos deste Edital. 15.13 Não serão aceitos 
documentos com rasuras ou emendas que comprometam a sua autenticidade. 15.14 Caso não haja o registro da 
Escritura Pública Venda e Compra no Cartório de Registro de imóveis, a venda será desfeita, os valores pagos pelo 
arrematante a título de comissão do leiloeiro, a taxa de serviço à Pagimovel® e o valor correspondente a 10% (dez) 
por cento sobre valor integral do lance vencedor pago à EMGEA S.A serão convertidos em multa. O valor do saldo 
da diferença que foi pago à EMGEA S.A. será devolvido ao arrematante vencedor sem incidência de juros e 
correção monetária, nos termos do item 17 deste Edital. 16. DESISTÊNCIA - 16.1 O ARREMATANTE vencedor poderá 
ser considerado desistente se: 16.1.1 não celebrar a Escritura Pública Venda e Compra conforme item 15 e 
subitens, especificados neste edital; 16.1.2 não efetuar os pagamentos nos prazos e forma definida neste Edital; 
16.1.3 não satisfizer as condições previstas neste Edital para celebração dos contratos; 16.1.4 manifestar-se 
expressamente nesse sentido, por meio do Termo de Desistência, Anexo 02. 16.1.5 deixar de apresentar os 
documentos solicitados nos subitens 10.3.1 a 10.3.3 e prazo estipulado nos itens 10.3 e 10.4 deste Edital. 17. 
MULTA - 17.1 Caracterizada a desistência nos termos do item 16 deste Edital, o ARREMATANTE vencedor perde, a 
título de multa: 17.1.1 após a habilitação descrita no item 9 deste Edital, os valores equivalentes à comissão do 
leiloeiro e a taxa de serviço da Pagimovel®; 17.1.2 após o pagamento descrito no item 14 e subitens deste Edital, o 
valor correspondente a 10% (dez) por cento sobre valor integral do lance vencedor, que reverterá em benefício da 
EMGEA S.A., devendo à EMGEA S.A. depositar o valor do saldo da diferença que lhe foi pago, sem incidência de 
juros e correção monetária, na conta indicada pelo arrematante, conforme disposto no Contrato Particular de 
Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças. 18. OUTRAS CONDIÇÕES - 18.1 A EMGEA S.A. reserva-se 
o direito de presentes razões de ordem administrativa, comercial ou operacional, revogar em defesa do interesse 
público ou anular esta alienação, total ou parcialmente, em qualquer fase, com a devolução de todos os 
pagamentos realizados, mesmo depois de julgadas as propostas, sem que caiba aos ARREMATANTES, em qualquer 
das hipóteses, o direito à atualização monetária, indenização, ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie. 
18.2 O ARREMATANTE vencedor que deixar de firmar a Escritura Pública de Venda e Compra e/ou em caso de sua 
posterior desclassificação, por não preencher os requisitos para assumir os compromissos a que se propôs, ficará 
sujeito ao pagamento de multa do item 17 deste Edital. 18.3 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal do EMGEA S.A., subsequente às ora 
fixados. 18.4 Os objetos desta alienação serão vendidos no estado de ocupação e conservação em que se 
encontram. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARREMATANTE • Pessoa Física: a. Documento de Identidade ou CNH 
(válida) com informação do CPF do ARREMATANTE; b. Certidão de Nascimento, se solteiro; c. Certidão de 
Casamento com regime de bens, se casado; d. Certidão de Casamento com averbação de divórcio, se divorciado; 
e. Certidão de Casamento com averbação de óbito, se viúvo; f. Certidão de registro do pacto Antenupcial, se o 
ARREMATANTE for casado após 1977 em regime diverso da comunhão parcial de bens; g. Comprovante de 
residência do ARREMATANTE expedido há menos de 90 (noventa) dias da entrega; h. Documento de Identidade ou 
CNH (válida) com informação do CPF do cônjuge ARREMATANTE, se for o caso; i. Instrumento de mandato/
procurações, quando o ARREMATANTE for representado; j. Carta de crédito aprovada (se forma de pagamento for 
financiamento, prazo de validade superior a 20 dias da data de avaliação) • Pessoa Jurídica: a. Ato de Constituição 
da Sociedade da ARREMATANTE; b. Última Alteração Contratual Consolidada ou Estatutária da Sociedade da 
ARREMATANTE; c. Documentos de Identidade ou CNH (válida) com informação do CPF dos representantes legais 
da ARREMATANTE; d. Comprovante de residência da ARREMATANTE expedido há menos de 90 (noventa) dias da 
entrega; e. Instrumento de mandato/procurações, quando a ARREMATANTE for representada; f. Carta de crédito 
aprovada (se forma de pagamento for financiamento, prazo de validade superior a 20 dias da data de avaliação). 
RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS - 1. DISPOSIÇÕES GERAIS - 1.1 Além dos dados constantes da descrição do 
imóvel, serão de responsabilidade do ARREMATANTE, solucionar as seguintes pendências, caso existam, arcando 
com todos os custos e providências eventualmente necessárias: a) multas, pendências judiciais, débitos, inclusive 
de concessionárias de água, luz e gás, e demais encargos incidentes sobre o imóvel, independentemente da data 
do fato gerador, mesmo lançados ou cobrados futuramente, em nome da EMGEA S.A., de seus antecessores ou de 
terceiros; b) regularização do imóvel perante os entes e órgãos competentes, tais como o município onde se 
encontra situado, os cartórios de registro de imóveis, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), a Receita Federal, entre outros; c) adaptação das condições de fornecimento de água e luz; d) adaptação 
das condições de uso e ocupação do solo e o estado da construção; necessidade de desocupação do imóvel; e) 
verificação do enquadramento da construção em relação à lei de zoneamento municipal. 1.2 A EMGEA S.A. exime-
se de toda e qualquer responsabilidade quanto aos casos e situações acima citados, assumindo apenas as situações 
descritas no item 15.8 e subitens deste Edital, desde que estas não estejam mencionadas especificamente no lote 
do bem como de responsabilidade do ARREMATANTE. 1.3 Para os imóveis com pendência judicial (Ex. Penhora, 
Hipoteca, Arresto, etc.) os compradores se declaram informados da demanda, assumindo de modo expresso os 
riscos correspondentes, respondendo a EMGEA S.A. pela evicção de direito na forma da lei, conforme item 4.3 
deste Edital. 1.4 Para os imóveis ocupados o ARREMATANTE se declara informado da demanda, assumindo de 
modo expresso todos os riscos correspondentes, caracterizando sua desistência nos termos do item 16 deste Edital 
e a perda, a título de multa, item 17 do Edital. 

LEILÃO PÚBLICO Nº 2022/000051 
Relação e Descrição dos Imóveis 

Nº do Lote: 1 - ID: 118860002180 - Descrição legal: Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na 
matrícula nº 51204, 2º. Rua Coronel Solon, nº 380, Apartamento 101, Residencial San Marteen, Bairro Fátima, 
Fortaleza/CE, CEP: 60040-293. Considerações importantes: Sobre o valor arrematado e/ou lance vencedor, o 
comprador deverá pagar 5,0 % de comissão de leilão ao leiloeiro, além da taxa da Pagimovel 1,5 %, informada no 
sumário do Edital, ou valor de R$ 0,00, o que for maior. Ficará a cargo do COMPRADOR: 1) A responsabilidade pelos 
riscos, bem como o adimplemento de todos e quaisquer débitos pendentes de tarifas públicas, tarifas privadas, 
tais como água, luz, gás, telefone, internet e tv à cabo; 2) A escritura será lavrada apenas no Tabelião de Notas de 
escolha exclusiva do Vendedor, após a quitação integral do imóvel nos casos de parcelamento da compra, sendo 
que as despesas necessárias com a celebração da lavratura da escritura e seu registro no Cartório de Imóveis 
competente, o respectivo imposto de transmissão, taxas, custas e emolumentos em cartório, incluindo despesas 
relativas a certidões e/ou procurações necessárias para a formalização da venda, correrão sob a responsabilidade 
do Comprador. Ainda, nos casos de imóveis oriundos de leilão de alienação fiduciária, a lavratura da Escritura 
Definitiva de Venda e Compra ficará condicionada à averbação dos Leilões Negativos e do Termo de Quitação 
na matrícula do imóvel pelo Vendedor, conforme estabelecido na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. O 
Comprador fica desde já cientificado de que o prazo contratual da Emgea para a lavratura da escritura é de até 
180 dias; 3) A transmissão dos direitos da posse do imóvel está condicionada à quitação integral do preço do 
bem e a comprovação do registro da escritura na matrícula do imóvel; 4) As reformas e os reparos de qualquer 
origem, incluindo as benfeitorias necessárias e a regularização de quaisquer delas perante os órgãos públicos como 
Prefeitura, Registro de Imóveis ou INSS, ficarão à cargo do Comprador, uma vez que o imóvel é adquirido no estado 
em que se encontra; 5) A análise jurídica e completa do Imóvel e de dívidas relacionadas é de responsabilidade 
exclusiva do Comprador, conforme sua conveniência e avaliação do negócio para tomada de decisão de compra. 
Eventuais informações de ações judiciais e pendências informadas pelo Vendedor desde já, bem como outras 
informadas no curso da negociação, terão função colaborativa uma vez que a responsabilidade de análise e 
diligência é do Comprador e tal risco compõe a base da contratação e a formação do preço do bem; 6) O comprador 
que seja ex-mutuário ou ocupante, além de pagar o valor de venda do imóvel, deverá assumir também os valores 
relativos aos débitos do imóvel, obrigações de natureza propter rem, e as despesas relativas à sua retomada, 
quando houver; 7) O Comprador assume 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; 
8) O Comprador terá direito ao uso da vaga de garagem mencionada no anúncio e identificada nos documentos 
de aquisição. A propriedade da vaga de garagem, por sua vez, depende de sua expressa identificação na matrícula 
do imóvel, o que deve ser verificado pelo adquirente. Em todos os casos, os encargos condominiais e tributários 
decorrentes do uso e/ou propriedade da vaga de garagem deverão ser suportados pelo adquirente exceto se 
expressamente informado em sentido contrário nos documentos de aquisição Ficará a cargo do VENDEDOR: 1) 
O Vendedor assume a quitação do IPTU, laudêmio e condomínio, até a efetivação do registro da transferência do 
imóvel ao Comprador junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Existindo débitos fiscais, tributários, 
condominiais e taxas, anteriores à aquisição do imóvel pelo Comprador, mesmo que lançados em nome deste, 
serão quitados pelo Vendedor, ainda que após o registro da escritura. Honorários: 1) Os honorários indicados no 
contrato de prestação de serviços deverão ser pagos diretamente na plataforma Pagimovel®, após a aprovação da 
proposta de compra pelo Vendedor. Lance mínimo: R$ 158.120,00. 

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

 

 Ficam os executados IMOBILIARIA TRABULSI LTDA., FARES BADRE TRABULSI, HENRIETTE DARGHAM TRABULSE, ESPOLIO DE NAGIB TRABULSE, BASSIM NAGIB 
TRABULSE NETO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores QUITERIA VIEIRA DA SILVA, GERALDO BORGES DA SILVA, MAURICIO VILLARI, 
APARECIDA DAS DORES DO CARMO, VERA LUCIA VENTUROSO MENDES DA SILVEIRA, JOSE ERNESTO MENDES DA SILVEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 25/08/2010. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 9ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0002617-
56.2002.8.26.0100. Executados: IMOBILIARIA TRABULSI LTDA., FARES BADRE TRABULSI, HENRIETTE DARGHAM TRABULSE, ESPOLIO DE NAGIB TRABULSE, BASSIM 
NAGIB TRABULSE NETO.  Apto. com 238,90m² de A.U. em Cerqueira Cesar, São Paulo/SP. Rua Padre João Manuel, nº1.229, São Paulo/SP - Contribuinte nº 014.024.00934. 
Descrição completa na Matrícula nº 41.326 do 13º CRI de Comarca da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 4.429.145,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
2.214.572,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/08/2022 às 10h20min, e termina em 17/08/2022 às 
10h20min; 2ª Praça começa em 17/08/2022 às 10h21min, e termina em 13/09/2022 às 10h20min.          

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

 

 

 

 Ficam os executado(s) TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
coproprietário(a) FRANCISCO LORENTI LOPES, ZILDA ESTURARI LORENTI, JOSE LORENTE LOPES, MARIA LORENTE PESSOTTI, VALTER PESSOTTI, ANGELO LORENTE 
LOPES, TEREZA APARECIDA LORENTE CORREA, VITOR CORREA, APARECIDA LORENTE DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA, LUZIA LORENTE DE SOUZA, JOSÉ DA CRUZ DE 
SOUZA, terceiro(a) interessado MUNICÍPIO DE SANTO ANDRE e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/10/2020 - fls. 315/317 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL. Processo: nº 1007886-
65.2015.8.26.0565. Executados: TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA - PARTE IDEAL (7,14%) - Um prédio e seu respectivo 
terreno com área total de 132,40m2. Rua Evaristo de Morais, nº 481, Santo André/SP - Contribuinte nº 19.257.043. Descrição completa na Matrícula nº 82.108 do 01ª 
CRI de Santo André/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 20.637,79 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 12.382,67 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 02/09/2022 às 11h20min, e termina em 06/09/2022 às 11h20min; 2ª Praça começa em 06/09/2022 às 11h21min, e termina em 
27/09/2022 às 11h20min.      

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

 

 

EDITAL DE LEILÃO – CONGLOMERADO ITAÚ UNIBANCO - 1. DISPOSIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - 1.1. Os imóveis do Conglomerado Itaú 
Unibanco e de suas coligadas serão vendidos um a um, por meio de leilão presencial, on line ou presencial e on line, por valor igual ou superior ao valor de lance mínimo 
estipulado para cada imóvel. Será considerado vencedor o proponente que oferecer o maior lance, assim considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao lance 
mínimo. O proponente passará, a partir de então, a ser designado COMPRADOR. 1.2. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar, 
desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. O VENDEDOR se reserva, ainda, a faculdade de cancelar a 
qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou 
compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação, 
habilitação e leilão on line 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente, 
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o 
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 27/03/2020. O VENDEDOR não 
responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados 
deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no 
referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o 
cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes 
deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento 
dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão 
apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro 
ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões 
e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até 
05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física: 
(a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento 
e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se 
estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato 
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado 
pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento 
do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações 
emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro 
de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se 
ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou 
normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal, 
assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original 
ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral 
adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas 
para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A 
venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do 
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou 
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência 
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará 
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel 
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará 
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de 
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo 
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos 
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que 
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos 
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese 
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto 
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo 2.5. No 
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual 
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública 
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não 
pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral 
de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. 2.7. 
Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051 (Capitais e Grande SP) / 0300 789 
7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para solicitação de boletos não 
recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de 15 (quinze) dias regularize 
os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada. Nesse caso, o COMPRADOR 
perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento da multa, de acordo com a 
variação do IGPM-FGV; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou qualquer outra medida, seja de 
que natureza for, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro não será devolvida. 2.9. O valor 
remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, na forma indicada no 
item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO 
DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir 
do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito 
de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses 
nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas 
condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos 
catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento 
de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/
convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não 
averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de 
imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do 
registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por todas as providências e custos necessários para 
regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 
certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo 
levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações 
atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou 
autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se 
existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente 
em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que 
anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos 
respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e 
Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota 
única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) 
do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na 
data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial 
referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do 
imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo 
VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência 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 IGPM-FGV, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis 
ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) 
na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese 
de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura 
da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido 
instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública 
de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará 
facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, 
a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição 
expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes 
previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento 
das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na 
matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do Imóvel em nome do VENDEDOR, 
o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 
3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do sinal ou 
quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do 
VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, impostos, taxas e 
a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. Caso, contudo, o COMPRADOR tenha 
arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente mencionada, descontando-se 30% (trinta por cento) do valor 
pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por 
exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação 
disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 
3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se 
limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer 
natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 3.20. Outorgada 
a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações 
autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo 
imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve ser apresentado 
ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura, sob pena de o contrato ser terminado, 
observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou 
arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o 
COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas condições do leilão), ou e) nos casos 
previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento 
(incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a qualquer outra 
restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do VENDEDOR (tais como 
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com exceção dos imóveis em cuja descrição, 
constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em que o COMPRADOR automaticamente 
assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor relativo ao sinal e parcelas do 
preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo 
COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas 
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os valores serão atualizados entre o 
dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas) 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de 
descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada 
sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento 
da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a 
variação do IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas) 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 IGPM-
FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento 
relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do 
leiloeiro, cuja responsabilidade de pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a 
lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito 
o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10% e 15% SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(somente para imóveis com valor de 

venda a partir de R$ 20.000,00)

SINAL MÍNIMO (%)² SALDO (%) Nº PARCELAS³ JUROS ANUAIS 
(TABELA PRICE)

CORREÇÃO
MONETÁRIA

20 80 8 ...
...

25 75
12

12

24

IGPM ANUAL
30 70

36

48

78

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

Comitente: Itaú Unibanco S/A - Leilão único - 27/03/2020
LEILÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DE AL, BA, GO, MG, MT, PE, PR, RJ, RS, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Sales/SP - Jardim Planalto - Casa situada na Rua Carlos Campos, nº 225, Jardim Planalto Área 
construída: 180,01m². Área terreno: 275,00m². Matrícula nº 4.067 do CRI de Urupês/SP. Lance Mínimo: R$ 
106.500,00.
Lote 002 - Araras/SP - Chácara Boa Vista - Casa situada na Rua Americana, nº 320. Chácara Boa Vista, Área 
construída: 141,34m², conforme matrícula. Área terreno: 150,00m². Matrícula nº 35.960 do Oficial de Registro 
de Imóveis de Araras/SP. Lance Mínimo: R$ 146.800,00.
Lote 003 - Guarujá/SP – Enseada - Apartamento nº 31, situado na Rua Eduardo Risk, 168 - Edifício Enseada das 
Gaivotas. Balneário Cidade Atlântica - 02 vagas de garagem - Área privativa: 136,26m². Área total: 218,74m². 
Matrícula nº 108.025 do 2º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 507.300,00.
Lote 004 - São José dos Campos/SP - Palmeiras de São José - Casa situada na Rua Cidade de Bagé, nº 284 - Bairro 
Palmeiras de São José. Área construída: 195,11m². Área terreno: 211,60m². Matrícula nº 187.790 do 1º do CRI 
local. Lance Mínimo: R$ 353.800,00.
Lote 005 - Salvador/BA – Pituba - Apartamento Duplex nº 502, situado na Rua Pará, 187, apartamento duplex 
nº 502. Edifício Ilha de Marajó, com 02 vagas de garagem. Área total: 106,13420m². Área privativa: 67,57500m². 
Matrícula nº 46.227 do 6º CRI de Salvador/BA. Lance Mínimo: R$ 496.500,00.
Lote 006 - São Paulo/SP - Vila Prudente - Casa situada na Rua Antonio Fontoura Xavier, nº 731, esquina com a 
Rua Roberto Ferreira Chagas, Vila Prudente. Área de terreno: 137,00m². Área construída: 176,00m². Matrícula 
nº 189.977 do 6° CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 299.400,00.
Lote 007 - São Paulo/SP - Vila Andrade - Apartamento nº 81, situado na Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 
1.930, Edifício Brisa do Morumbi, com 03 vagas de garagem, na Vila Andrade. Área privativa: 172,33m². Área 
total: 279,70m². Matrícula nº 194.200 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 565.700,00.
Lote 008 - São Paulo/SP - Jardim Egle - Casa situada na Rua Estado do Piauí, nº292, Jardim Egle - Área construída: 
121,50m² (consta no IPTU 143,00m²). Área de terreno: 172,00m². Matrícula nº 239.181 do 9.º CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 209.200,00.
Lote 009 - Arapiraca/AL - Santa Esmeralda - Casa à Avenida Rua Professora Terezinha Amorim de Oliveira, lote n. 
23 da quadra A, N. 364 (Matrícula e IPTU) ou 384 (in loco). Lance Mínimo: R$ 118.400,00.
Lote 010 - Barueri/SP - Sítio Tamboré - Apartamento à Av. Sagitário nºs. 138,198 e 278, Apartamento Nº 21D - 
Cond. ALPHA SQUARE - Quinhão II do Sítio Tamboré. Lance Mínimo: R$ 475.300,00.
Lote 011 - Itatiba/SP - Cachoeiras do Imaratá - Casa à Rua José Nondas Piovani (antiga Rua Treze), nº 61 - 
Condomínio Cachoeiras do Imaratá (Quadra: I Lote: 02). Lance Mínimo: R$ 228.800,00.
Lote 012 - Santo André/SP - Vila Vitória - Apartamento à Rua Francisco Inácio, n.º 104 - APTO N.º 09, Residencial 
Panorama - VILA VITÓRIA. Lance Mínimo: R$ 315.900,00.
Lote 013 - Carlos Barbosa/RS – Aurora - Apartamento com 02 vagas à Rua Humberto Arccorsi, nº 49, Apartamento 
nº 201, Vaga 22 e 23 - Ed. Residencial Rei Humberto. Lance Mínimo: R$ 380.400,00.
Lote 014 - Campinas/SP - Jardim dos Oliveiras - Apartamento à Rua Agnaldo Macedo nº 400, apartamento nº 54, 
Bloco A, Condomínio Casa Grande do Ypê. Vaga nº 25, descoberta, posição 5A, Área total: 82,382m² e privativa: 
65,100m². Matr. 189.173 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 235.800,00.
Lote 015 - Monte Mor/SP - Chácara Primavera - Apartamento à Rua Mário Sproesser, 181, APARTAMENTO N. 
02, BLOCO R. Conjunto Residencial Francisco Pontin. Vaga descoberta não determinada. Área total: 109,73m² e 
privativa: 53,84m². Matr. 10.849 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 127.800,00.
Lote 016 - Taubaté/SP – Independência - Apartamento à Avenida Haroldo Mattos, Nº 295, apartamento 52, 
vagas 13 e 14, Cond. Residencial Independência, Bairro da Independência, Área total: 172,38m² e privativa: 
90,22m². Matr. 127.565 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 269.200,00.
Lote 017 - Votorantim/SP - Jardim Antônio Cassillo - Apartamento nº 23, situado na Avenida Jaziel de Azeredo 
Ribeiro, nº 255 - Edifício Leme - Condomínio Gran Ville Guanabara - Jardim Ana Claudia - 01 vaga de garagem. 
Área privativa: 50,85m². Área total: 69,20m². Matr. 6.331 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 126.700,00.
Lote 018 - Contagem/MG – Cabral – RETIRADO.
Lote 019 - São Paulo/SP - Vila Cruzeiro - Casa situada na Rua Pero Peres, nº 144 e nº 146. Vila São Francisco. 
Área construída: 144,00m². Área total: 245,50m². Matrícula nº 168.113 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 

257.000,00.
Lote 020 - Jundiaí/SP – Centro - Sala Comercial nº 31, situada na R. Vigário João José Rodrigues, nº 694, Edifício 
A.C.M.C.J.- Centro - 01 vaga de garagem - Área privativa: 39,175m². Área total: 63,493m². Matrícula 77.938 do 
1º CRI. Lance Mínimo: R$ 135.700,00.
Lote 021 - São Paulo/SP - Jardim Dom Bosco - Conjunto comercial nº 703, localizado no 7º pavimento da Tower 
Park, integrante do empreendimento denominado Novamérica Office Park, com direito ao uso de 01 vaga 
indeterminada na garagem, localizada nos subsolos, e 01 vaga autônoma nº 524, tamanho M, localizada no 2º 
subsolo - piso Nações Unidas, situado na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801 e Avenida Mário Lopes Leão, nº 
1.500, Jardim Dom Bosco - SÃO PAULO, SP. Áreas privativas: 45,06m2 (conj.) e 11,28m2 (vaga autônoma). Área 
total: 124,16m2 (incluindo vaga autônoma). Matrículas nºs 388.365 e 388.810 do 11º CRI SÃO PAULO/SP. Lance 
Mínimo: R$ 276.700,00.
Lote 022 - São Paulo/SP - Jardim Princesa - Casa situada na Rua Geraldo Marino, nº 59. Jardim Princesa. Área 
construída: 168,30m². Área total: 150,00m². Matrícula nº 20.287 do 18º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 245.000,00.
Lote 023 - Diadema/SP - Vila Élida - Casa nº 202, situada na Rua da Constituição, Lote 30, Quadra 3, Centro/Vila 
Élida, Área construída: 224,77m². Área de terreno: 160,87m². Matr. 8.121 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Diadema/SP. Lance Mínimo: R$ 354.600,00.
Lote 024 - São Paulo/SP - Vila Suzana - Apartamento n° 71 com 2 vagas, localizado à Rua Doutor José de Andrade 
Figueira, nº 385 - Condomínio Edifício Saint Germain com Área privativa: 109,14m². Área total: 227,73m². Matr. 
189.400 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 373.500,00.
Lote 025 - São Paulo/SP – Jaraguá - Prédio situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 265, Jaraguá. Área 
construída: 100,00m² (PMSP). Área terreno: 130,70m². Matrícula nº 218.140 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. Lance Mínimo: R$ 230.400,00.
Lote 026 - Macaé/RJ – Glória - Casa no Condomínio Village Buritis (Bosque dos Cavaleiros), sito à Estrada Heroína 
Lima Vieira Azevedo, 903 - Casa n° 47, Área Privativa: 111,20 m². Fração ideal: 0,021555%. Matr. 25.613 do 2º 
CRI Local. Lance Mínimo: R$ 283.900,00.
Lote 027 - Itaboraí/RJ – Centro - Sala Comercial nº 503, situada na Av. 22 de Maio, 6.453, Condomínio Comercial 
Van Gogh Corporate - Centro, Área privativa: 20,05m². Área total: 30,30m². Matrícula nº 2.670 do 2º CRI Local. 
Lance Mínimo: R$ 43.500,00.
Lote 028 - Rio Verde/GO - Residencial Arco Iris - Casa situada na Rua Peroba, Quadra 36, Lote 834, casa sem 
número. Bairro Gameleira. Área construída: 226,09m2. Área terreno: 360,00m2. Matrícula nº 37.880 do CRI de 
Rio Verde/GO. Lance Mínimo: R$ 244.200,00.
Lote 029 - Jaraguá/GO - Jardim Aeroporto II - Casa situada na Rua Agnésio Carvalho de Souza, Lote 11 da Quadra 
07, Jardim Aeroporto II Área terreno: 300,00m². Área construída: 140,00m². Matrícula 20.932 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Jaraguá/GO. Lance Mínimo: R$ 101.400,00.
Lote 030 - Goiânia/GO - Conjunto Vera Cruz - Casa situada na Avenida Alfredo Nasser, Lote n. 1, Quadra CL-1 
- Conunto Vera Cruz Área construída: 148,00m² Área terreno 308,45m². Matrícula nº 114.903 do Registro de 
Imóveis de 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Lance Mínimo: R$ 172.200,00.
Lote 031 - Abadiânia/GO - Prolongamento II - Casa situada na Travessa Manoel Vieira Assunção, antiga Travessa 
2. Lote, nº 10. Quadra 26. Casa sem número- Prolongamento II - Área construída: 97,90m². Área total: 193,70m². 
Matrícula nº 7.505 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 66.600,00.
Lote 032 - Jaraguá/GO - Loteamento Tanque - Prédio situado na Rua Creso Gomes, S/N, lote 2 da quadra 12. 
Loteamento Tanque. Área terreno: 475,19m². Área construída: 170,14m². Matrícula 11.606 do CRI local. Lance 
Mínimo: R$ 165.700,00.
Lote 033 - Cuiabá/MT - Morada da Serra - Casa situada na Rua 06, (lot CPA III), 11, Qd. 02, Lt. 25 - Morada da 
Serra. Área construída: 119,39m². Área terreno: 250m². Matrícula nº 60.676 do 6º CRI local. Lance Mínimo: R$ 
140.900,00.
Lote 034 - Cuiabá/MT - Barra do Pari - Casa nº 09, situada na Rua José Luiz Borges, nº 271 - Loteamento Jardim 
Araçá - lote 09, quadra 09 - Barra do Pari. Área construída: 125,45m². Área terreno: 250,00m². Matrícula nº 
15.263 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 176.300,00.
Lote 035 - Correntina/BA – Dourado - Casa situada na Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - 
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m². Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI. Lance 
Mínimo: R$ 253.300,00.
Lote 036 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento nº 303, situado na Avenida Ulisses 

Montarroyos, 6.337, integrante do EDIFÍCIO GREEN VILLE RESIDENCE, localizado no 3º Pavimento tipo elevado, 
apt. 303, bloco B, Bairro de Candeias. Vaga de garagem nas pranchas do térreo ou 1º vazado, descritos no 
Projeto de Arquitetura pela Prefeitura podendo ser coberta ou descoberta, e umas com acesso pior do que 
outras, conforme descrito na Escritura Pública de Permuta de Imóvel lavrada no 8º Ofício de Notas do Recife/
PE, livro 1351-E, fl. 137, de 22/03/2011, com a instituição de condomínio, protocolada sob nº 116.572, fls. 11, 
do livro 1-BE e registrado no livro nº 2 LT-2, fls. 60 sob nº R.3 na matrícula 55.862, e convenção de condomínio, 
registrada livro nº 3,BO, fls. 81,sob nº 7891 no Registro de Imóveis de Jaboatão/PE, em 31 de março de 2011. 
Área privativa: 65,58m². Área total: 103,52m². Matr. 64.820 do 1º Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes/
PE. Lance Mínimo: R$ 170.200,00.
Lote 037 - Ponta Grossa/PR – Chapada – RETIRADO.
Lote 038 - Itanhaém/SP - Jardim Itanhaém - Casa situada na Rua Hermes Abreu Ferreira, n.º 232, lote 8, quadra 
F., Jardim Itanhaém. Área construída de 213,06m². Área total: 350,00m². Matrícula nº 62.841 do CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 249.800,00.
Lote 039 - Osasco/SP - Jardim Roberto – RETIRADO.
Lote 040 - Parnamirim/RN - Nova Parnamirim - Terreno à Av. Luzinete Meira Cavalcanti, antiga Rua Projetada, 
lado impar, designado pelo Lote G. Loteamento Parque das Árvores, Bairro de Nova Parnamirim. Área de 
Terreno: 200,00m2, desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matr. 59.596 do 1º Ofício de Notas, Privativo 
do Registro de Imóveis de Parnamirim/RN. Lance Mínimo: R$ 25.700,00.
Lote 041 - São João da Boa Vista/SP - Parque das Bromélias - Terreno à Rua Carmela Liberali, Lote 16 da Quadra 
D., Parque das Bromélias, Área de Terreno: 270,71 m², desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matrícula 
64.588 - Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP. Lance Mínimo: R$ 50.400,00.
Lote 042 - Santa Maria/DF - Setor Meireles - Casa à Rua 400, s/nº, Lote 403, casa nº 11, empreendimento 
denominado Setor Total Ville - Condomínio 05, RESIDENCIAL PORTO PILAR - SETOR MEIRELES - RA XIII - DF. Área 
total: 97,87m², área privativa: 75,79m². Matr. 35.859 do 5º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 
Lance Mínimo: R$ 86.900,00.
Lote 043 - Dias Dávila/BA - Garcia Dávila - Casa à Avenida Aurea Seixas, n° 247, Garcia DÁvila, terreno designado 
de área B; Área terreno: 322,02m², área construída: 154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Dias DÁvila, Bahia. Lance Mínimo: R$ 128.800,00.
Lote 044 - São Paulo/SP - Vila das Mercês - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Leo de Moraes, n.º 231 
e Rua Padre Arlindo Vieira, apt. 114. Ed. Ana Thereza. CONDOMINIO BOSQUE DA IMPERATRIZ, Área privativa: 
46,29m², área total: 78,48m²; Matrs. 97.906 e 97.907 - 14.º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 
Lance Mínimo: R$ 142.800,00.
Lote 045 - Campo Limpo de Goiás/GO - João Caetano - Casa à Avenida Prof. Bartolomeu Nunes de Oliveira, 
Quadra 08, Lote 22. Residencial Campos Belos, Área terreno: 324,00m², área construção: 100,00m²; Matr. n. 
1.718 - do Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Campo Limpo de Goiás -GO. Lance Mínimo: R$ 35.600,00.
Lote 046 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento n° 507, à Rua Comendador Sá Barreto nº 
4702, tipo B, Bairro de Candeias, Loteamento Forte Primeiro, EDIFÍCIO PARC DEL MAR, Vaga de garagem nº 
136, coberta, localizada no Pavimento vazado 2, Área total construída: 80,00m², área privativa: 46,44m². Matr. 
64.165 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Lance Mínimo: R$ 
97.200,00.
Lote 047 - Palhoça/SC – Pagani - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Joci José Martins, nº 515, apt. 902. 
Torre B. Edifício Vivare Grand Club. PARQUE RESIDENCIAL PAGANI, Matrícula nº 56.602 do Registro de Imóveis 
de Palhoça/SC. Área privativa: 70,06 m² / área de uso comum: 18,35 m² / área total: 88,41 m² / fração ideal: 
0,005440%.Vaga de Garagem nº 156. Matrícula nº 56.788. Área privativa: 12,00 m² / área de uso comum: 0,48 
m² / área total: 12,48 m² / fração ideal: 0,000143%. Lance Mínimo: R$ 196.900,00.
Lote 048 - Rio Verde/GO - Gameleira I - Casa à Rua do Amarelinho, Lote 1228, Quadra 52, Área terreno: 
360,00m². área construída: 69,75m². Matr. 38.760 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 173.600,00.
Lote 049 - Mauá/SP - Jardim Pilar – RETIRADO.
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Ficam os executados CRISTINA CAMPOS LHACER, LUIZ CARLOS LHACER, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICIPIO DE SÃO 
PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
28/09/2020. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. Processo: nº 1010422-
16.2020.8.26.0002. Executados: CRISTINA CAMPOS LHACER, LUIZ CARLOS LHACER - O apto nº 221, localizado no 22º andar do EDIFÍCIO MADISON SQUARE GARDEN, 
A.T. 416,224, com direito a 4 vagas destinadas à guarda de veículos de passeio, de uso exclusivo dos condôminos, em lugares individuais e indeterminados. Rua Américo 
Alves Pereira Filho, nº 523, São Paulo/SP - Contribuinte nº 300.062.0189-7. Descrição completa na Matrícula nº 127.809 do 15º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 1.837.794,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.102.676,85 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
19/08/2022 às 14h50min, e termina em 23/08/2022 às 14h50min; 2ª Praça começa em 23/08/2022 às 14h51min, e termina em 13/09/2022 às 14h50min.         
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 Ficam os executado(s) TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
coproprietário(a) FRANCISCO LORENTI LOPES, ZILDA ESTURARI LORENTI, JOSE LORENTE LOPES, MARIA LORENTE PESSOTTI, VALTER PESSOTTI, ANGELO LORENTE 
LOPES, TEREZA APARECIDA LORENTE CORREA, VITOR CORREA, APARECIDA LORENTE DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA, LUZIA LORENTE DE SOUZA, JOSÉ DA CRUZ DE 
SOUZA, terceiro(a) interessado MUNICÍPIO DE SANTO ANDRE e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/10/2020 - fls. 315/317 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL. Processo: nº 1007886-
65.2015.8.26.0565. Executados: TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA - PARTE IDEAL (7,14%) - Um prédio e seu respectivo 
terreno com área total de 132,40m2. Rua Evaristo de Morais, nº 481, Santo André/SP - Contribuinte nº 19.257.043. Descrição completa na Matrícula nº 82.108 do 01ª 
CRI de Santo André/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 20.637,79 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 12.382,67 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 02/09/2022 às 11h20min, e termina em 06/09/2022 às 11h20min; 2ª Praça começa em 06/09/2022 às 11h21min, e termina em 
27/09/2022 às 11h20min.      
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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 cancelar a 
qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou 
compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação, 
habilitação e leilão on line 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente, 
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o 
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 27/03/2020. O VENDEDOR não 
responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados 
deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no 
referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o 
cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes 
deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento 
dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão 
apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro 
ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões 
e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até 
05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física: 
(a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento 
e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se 
estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato 
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado 
pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento 
do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações 
emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro 
de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se 
ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou 
normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal, 
assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original 
ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral 
adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas 
para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A 
venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do 
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou 
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência 
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará 
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel 
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará 
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de 
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo 
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos 
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que 
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos 
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese 
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto 
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo 2.5. No 
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual 
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública 
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não 
pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral 
de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. 2.7. 
Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051 (Capitais e Grande SP) / 0300 789 
7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para solicitação de boletos não 
recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de 15 (quinze) dias regularize 
os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada. Nesse caso, o COMPRADOR 
perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento da multa, de acordo com a 
variação do IGPM-FGV; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou qualquer outra medida, seja de 
que natureza for, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro não será devolvida. 2.9. O valor 
remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, na forma indicada no 
item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO 
DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir 
do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito 
de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses 
nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas 
condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos 
catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento 
de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/
convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não 
averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de 
imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do 
registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por todas as providências e custos necessários para 
regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 
certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo 
levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações 
atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou 
autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se 
existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente 
em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que 
anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos 
respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e 
Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota 
única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) 
do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na 
data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial 
referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do 
imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo 
VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência 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 IGPM-FGV, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis 
ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) 
na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese 
de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura 
da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido 
instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública 
de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará 
facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, 
a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição 
expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes 
previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento 
das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na 
matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do Imóvel em nome do VENDEDOR, 
o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 
3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do sinal ou 
quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do 
VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, impostos, taxas e 
a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. Caso, contudo, o COMPRADOR tenha 
arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente mencionada, descontando-se 30% (trinta por cento) do valor 
pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por 
exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação 
disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 
3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se 
limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer 
natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 3.20. Outorgada 
a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações 
autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo 
imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve ser apresentado 
ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura, sob pena de o contrato ser terminado, 
observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou 
arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o 
COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas condições do leilão), ou e) nos casos 
previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento 
(incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a qualquer outra 
restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do VENDEDOR (tais como 
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com exceção dos imóveis em cuja descrição, 
constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em que o COMPRADOR automaticamente 
assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor relativo ao sinal e parcelas do 
preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo 
COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas 
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os valores serão atualizados entre o 
dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas) 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de 
descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada 
sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento 
da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a 
variação do IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas) 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 IGPM-
FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento 
relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do 
leiloeiro, cuja responsabilidade de pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a 
lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito 
o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10% e 15% SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(somente para imóveis com valor de 

venda a partir de R$ 20.000,00)

SINAL MÍNIMO (%)² SALDO (%) Nº PARCELAS³ JUROS ANUAIS 
(TABELA PRICE)

CORREÇÃO
MONETÁRIA

20 80 8 ...
...

25 75
12

12

24

IGPM ANUAL
30 70

36

48

78

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

Comitente: Itaú Unibanco S/A - Leilão único - 27/03/2020
LEILÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DE AL, BA, GO, MG, MT, PE, PR, RJ, RS, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Sales/SP - Jardim Planalto - Casa situada na Rua Carlos Campos, nº 225, Jardim Planalto Área 
construída: 180,01m². Área terreno: 275,00m². Matrícula nº 4.067 do CRI de Urupês/SP. Lance Mínimo: R$ 
106.500,00.
Lote 002 - Araras/SP - Chácara Boa Vista - Casa situada na Rua Americana, nº 320. Chácara Boa Vista, Área 
construída: 141,34m², conforme matrícula. Área terreno: 150,00m². Matrícula nº 35.960 do Oficial de Registro 
de Imóveis de Araras/SP. Lance Mínimo: R$ 146.800,00.
Lote 003 - Guarujá/SP – Enseada - Apartamento nº 31, situado na Rua Eduardo Risk, 168 - Edifício Enseada das 
Gaivotas. Balneário Cidade Atlântica - 02 vagas de garagem - Área privativa: 136,26m². Área total: 218,74m². 
Matrícula nº 108.025 do 2º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 507.300,00.
Lote 004 - São José dos Campos/SP - Palmeiras de São José - Casa situada na Rua Cidade de Bagé, nº 284 - Bairro 
Palmeiras de São José. Área construída: 195,11m². Área terreno: 211,60m². Matrícula nº 187.790 do 1º do CRI 
local. Lance Mínimo: R$ 353.800,00.
Lote 005 - Salvador/BA – Pituba - Apartamento Duplex nº 502, situado na Rua Pará, 187, apartamento duplex 
nº 502. Edifício Ilha de Marajó, com 02 vagas de garagem. Área total: 106,13420m². Área privativa: 67,57500m². 
Matrícula nº 46.227 do 6º CRI de Salvador/BA. Lance Mínimo: R$ 496.500,00.
Lote 006 - São Paulo/SP - Vila Prudente - Casa situada na Rua Antonio Fontoura Xavier, nº 731, esquina com a 
Rua Roberto Ferreira Chagas, Vila Prudente. Área de terreno: 137,00m². Área construída: 176,00m². Matrícula 
nº 189.977 do 6° CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 299.400,00.
Lote 007 - São Paulo/SP - Vila Andrade - Apartamento nº 81, situado na Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 
1.930, Edifício Brisa do Morumbi, com 03 vagas de garagem, na Vila Andrade. Área privativa: 172,33m². Área 
total: 279,70m². Matrícula nº 194.200 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 565.700,00.
Lote 008 - São Paulo/SP - Jardim Egle - Casa situada na Rua Estado do Piauí, nº292, Jardim Egle - Área construída: 
121,50m² (consta no IPTU 143,00m²). Área de terreno: 172,00m². Matrícula nº 239.181 do 9.º CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 209.200,00.
Lote 009 - Arapiraca/AL - Santa Esmeralda - Casa à Avenida Rua Professora Terezinha Amorim de Oliveira, lote n. 
23 da quadra A, N. 364 (Matrícula e IPTU) ou 384 (in loco). Lance Mínimo: R$ 118.400,00.
Lote 010 - Barueri/SP - Sítio Tamboré - Apartamento à Av. Sagitário nºs. 138,198 e 278, Apartamento Nº 21D - 
Cond. ALPHA SQUARE - Quinhão II do Sítio Tamboré. Lance Mínimo: R$ 475.300,00.
Lote 011 - Itatiba/SP - Cachoeiras do Imaratá - Casa à Rua José Nondas Piovani (antiga Rua Treze), nº 61 - 
Condomínio Cachoeiras do Imaratá (Quadra: I Lote: 02). Lance Mínimo: R$ 228.800,00.
Lote 012 - Santo André/SP - Vila Vitória - Apartamento à Rua Francisco Inácio, n.º 104 - APTO N.º 09, Residencial 
Panorama - VILA VITÓRIA. Lance Mínimo: R$ 315.900,00.
Lote 013 - Carlos Barbosa/RS – Aurora - Apartamento com 02 vagas à Rua Humberto Arccorsi, nº 49, Apartamento 
nº 201, Vaga 22 e 23 - Ed. Residencial Rei Humberto. Lance Mínimo: R$ 380.400,00.
Lote 014 - Campinas/SP - Jardim dos Oliveiras - Apartamento à Rua Agnaldo Macedo nº 400, apartamento nº 54, 
Bloco A, Condomínio Casa Grande do Ypê. Vaga nº 25, descoberta, posição 5A, Área total: 82,382m² e privativa: 
65,100m². Matr. 189.173 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 235.800,00.
Lote 015 - Monte Mor/SP - Chácara Primavera - Apartamento à Rua Mário Sproesser, 181, APARTAMENTO N. 
02, BLOCO R. Conjunto Residencial Francisco Pontin. Vaga descoberta não determinada. Área total: 109,73m² e 
privativa: 53,84m². Matr. 10.849 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 127.800,00.
Lote 016 - Taubaté/SP – Independência - Apartamento à Avenida Haroldo Mattos, Nº 295, apartamento 52, 
vagas 13 e 14, Cond. Residencial Independência, Bairro da Independência, Área total: 172,38m² e privativa: 
90,22m². Matr. 127.565 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 269.200,00.
Lote 017 - Votorantim/SP - Jardim Antônio Cassillo - Apartamento nº 23, situado na Avenida Jaziel de Azeredo 
Ribeiro, nº 255 - Edifício Leme - Condomínio Gran Ville Guanabara - Jardim Ana Claudia - 01 vaga de garagem. 
Área privativa: 50,85m². Área total: 69,20m². Matr. 6.331 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 126.700,00.
Lote 018 - Contagem/MG – Cabral – RETIRADO.
Lote 019 - São Paulo/SP - Vila Cruzeiro - Casa situada na Rua Pero Peres, nº 144 e nº 146. Vila São Francisco. 
Área construída: 144,00m². Área total: 245,50m². Matrícula nº 168.113 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 

257.000,00.
Lote 020 - Jundiaí/SP – Centro - Sala Comercial nº 31, situada na R. Vigário João José Rodrigues, nº 694, Edifício 
A.C.M.C.J.- Centro - 01 vaga de garagem - Área privativa: 39,175m². Área total: 63,493m². Matrícula 77.938 do 
1º CRI. Lance Mínimo: R$ 135.700,00.
Lote 021 - São Paulo/SP - Jardim Dom Bosco - Conjunto comercial nº 703, localizado no 7º pavimento da Tower 
Park, integrante do empreendimento denominado Novamérica Office Park, com direito ao uso de 01 vaga 
indeterminada na garagem, localizada nos subsolos, e 01 vaga autônoma nº 524, tamanho M, localizada no 2º 
subsolo - piso Nações Unidas, situado na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801 e Avenida Mário Lopes Leão, nº 
1.500, Jardim Dom Bosco - SÃO PAULO, SP. Áreas privativas: 45,06m2 (conj.) e 11,28m2 (vaga autônoma). Área 
total: 124,16m2 (incluindo vaga autônoma). Matrículas nºs 388.365 e 388.810 do 11º CRI SÃO PAULO/SP. Lance 
Mínimo: R$ 276.700,00.
Lote 022 - São Paulo/SP - Jardim Princesa - Casa situada na Rua Geraldo Marino, nº 59. Jardim Princesa. Área 
construída: 168,30m². Área total: 150,00m². Matrícula nº 20.287 do 18º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 245.000,00.
Lote 023 - Diadema/SP - Vila Élida - Casa nº 202, situada na Rua da Constituição, Lote 30, Quadra 3, Centro/Vila 
Élida, Área construída: 224,77m². Área de terreno: 160,87m². Matr. 8.121 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Diadema/SP. Lance Mínimo: R$ 354.600,00.
Lote 024 - São Paulo/SP - Vila Suzana - Apartamento n° 71 com 2 vagas, localizado à Rua Doutor José de Andrade 
Figueira, nº 385 - Condomínio Edifício Saint Germain com Área privativa: 109,14m². Área total: 227,73m². Matr. 
189.400 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 373.500,00.
Lote 025 - São Paulo/SP – Jaraguá - Prédio situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 265, Jaraguá. Área 
construída: 100,00m² (PMSP). Área terreno: 130,70m². Matrícula nº 218.140 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. Lance Mínimo: R$ 230.400,00.
Lote 026 - Macaé/RJ – Glória - Casa no Condomínio Village Buritis (Bosque dos Cavaleiros), sito à Estrada Heroína 
Lima Vieira Azevedo, 903 - Casa n° 47, Área Privativa: 111,20 m². Fração ideal: 0,021555%. Matr. 25.613 do 2º 
CRI Local. Lance Mínimo: R$ 283.900,00.
Lote 027 - Itaboraí/RJ – Centro - Sala Comercial nº 503, situada na Av. 22 de Maio, 6.453, Condomínio Comercial 
Van Gogh Corporate - Centro, Área privativa: 20,05m². Área total: 30,30m². Matrícula nº 2.670 do 2º CRI Local. 
Lance Mínimo: R$ 43.500,00.
Lote 028 - Rio Verde/GO - Residencial Arco Iris - Casa situada na Rua Peroba, Quadra 36, Lote 834, casa sem 
número. Bairro Gameleira. Área construída: 226,09m2. Área terreno: 360,00m2. Matrícula nº 37.880 do CRI de 
Rio Verde/GO. Lance Mínimo: R$ 244.200,00.
Lote 029 - Jaraguá/GO - Jardim Aeroporto II - Casa situada na Rua Agnésio Carvalho de Souza, Lote 11 da Quadra 
07, Jardim Aeroporto II Área terreno: 300,00m². Área construída: 140,00m². Matrícula 20.932 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Jaraguá/GO. Lance Mínimo: R$ 101.400,00.
Lote 030 - Goiânia/GO - Conjunto Vera Cruz - Casa situada na Avenida Alfredo Nasser, Lote n. 1, Quadra CL-1 
- Conunto Vera Cruz Área construída: 148,00m² Área terreno 308,45m². Matrícula nº 114.903 do Registro de 
Imóveis de 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Lance Mínimo: R$ 172.200,00.
Lote 031 - Abadiânia/GO - Prolongamento II - Casa situada na Travessa Manoel Vieira Assunção, antiga Travessa 
2. Lote, nº 10. Quadra 26. Casa sem número- Prolongamento II - Área construída: 97,90m². Área total: 193,70m². 
Matrícula nº 7.505 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 66.600,00.
Lote 032 - Jaraguá/GO - Loteamento Tanque - Prédio situado na Rua Creso Gomes, S/N, lote 2 da quadra 12. 
Loteamento Tanque. Área terreno: 475,19m². Área construída: 170,14m². Matrícula 11.606 do CRI local. Lance 
Mínimo: R$ 165.700,00.
Lote 033 - Cuiabá/MT - Morada da Serra - Casa situada na Rua 06, (lot CPA III), 11, Qd. 02, Lt. 25 - Morada da 
Serra. Área construída: 119,39m². Área terreno: 250m². Matrícula nº 60.676 do 6º CRI local. Lance Mínimo: R$ 
140.900,00.
Lote 034 - Cuiabá/MT - Barra do Pari - Casa nº 09, situada na Rua José Luiz Borges, nº 271 - Loteamento Jardim 
Araçá - lote 09, quadra 09 - Barra do Pari. Área construída: 125,45m². Área terreno: 250,00m². Matrícula nº 
15.263 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 176.300,00.
Lote 035 - Correntina/BA – Dourado - Casa situada na Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - 
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m². Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI. Lance 
Mínimo: R$ 253.300,00.
Lote 036 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento nº 303, situado na Avenida Ulisses 

Montarroyos, 6.337, integrante do EDIFÍCIO GREEN VILLE RESIDENCE, localizado no 3º Pavimento tipo elevado, 
apt. 303, bloco B, Bairro de Candeias. Vaga de garagem nas pranchas do térreo ou 1º vazado, descritos no 
Projeto de Arquitetura pela Prefeitura podendo ser coberta ou descoberta, e umas com acesso pior do que 
outras, conforme descrito na Escritura Pública de Permuta de Imóvel lavrada no 8º Ofício de Notas do Recife/
PE, livro 1351-E, fl. 137, de 22/03/2011, com a instituição de condomínio, protocolada sob nº 116.572, fls. 11, 
do livro 1-BE e registrado no livro nº 2 LT-2, fls. 60 sob nº R.3 na matrícula 55.862, e convenção de condomínio, 
registrada livro nº 3,BO, fls. 81,sob nº 7891 no Registro de Imóveis de Jaboatão/PE, em 31 de março de 2011. 
Área privativa: 65,58m². Área total: 103,52m². Matr. 64.820 do 1º Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes/
PE. Lance Mínimo: R$ 170.200,00.
Lote 037 - Ponta Grossa/PR – Chapada – RETIRADO.
Lote 038 - Itanhaém/SP - Jardim Itanhaém - Casa situada na Rua Hermes Abreu Ferreira, n.º 232, lote 8, quadra 
F., Jardim Itanhaém. Área construída de 213,06m². Área total: 350,00m². Matrícula nº 62.841 do CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 249.800,00.
Lote 039 - Osasco/SP - Jardim Roberto – RETIRADO.
Lote 040 - Parnamirim/RN - Nova Parnamirim - Terreno à Av. Luzinete Meira Cavalcanti, antiga Rua Projetada, 
lado impar, designado pelo Lote G. Loteamento Parque das Árvores, Bairro de Nova Parnamirim. Área de 
Terreno: 200,00m2, desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matr. 59.596 do 1º Ofício de Notas, Privativo 
do Registro de Imóveis de Parnamirim/RN. Lance Mínimo: R$ 25.700,00.
Lote 041 - São João da Boa Vista/SP - Parque das Bromélias - Terreno à Rua Carmela Liberali, Lote 16 da Quadra 
D., Parque das Bromélias, Área de Terreno: 270,71 m², desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matrícula 
64.588 - Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP. Lance Mínimo: R$ 50.400,00.
Lote 042 - Santa Maria/DF - Setor Meireles - Casa à Rua 400, s/nº, Lote 403, casa nº 11, empreendimento 
denominado Setor Total Ville - Condomínio 05, RESIDENCIAL PORTO PILAR - SETOR MEIRELES - RA XIII - DF. Área 
total: 97,87m², área privativa: 75,79m². Matr. 35.859 do 5º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 
Lance Mínimo: R$ 86.900,00.
Lote 043 - Dias Dávila/BA - Garcia Dávila - Casa à Avenida Aurea Seixas, n° 247, Garcia DÁvila, terreno designado 
de área B; Área terreno: 322,02m², área construída: 154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Dias DÁvila, Bahia. Lance Mínimo: R$ 128.800,00.
Lote 044 - São Paulo/SP - Vila das Mercês - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Leo de Moraes, n.º 231 
e Rua Padre Arlindo Vieira, apt. 114. Ed. Ana Thereza. CONDOMINIO BOSQUE DA IMPERATRIZ, Área privativa: 
46,29m², área total: 78,48m²; Matrs. 97.906 e 97.907 - 14.º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 
Lance Mínimo: R$ 142.800,00.
Lote 045 - Campo Limpo de Goiás/GO - João Caetano - Casa à Avenida Prof. Bartolomeu Nunes de Oliveira, 
Quadra 08, Lote 22. Residencial Campos Belos, Área terreno: 324,00m², área construção: 100,00m²; Matr. n. 
1.718 - do Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Campo Limpo de Goiás -GO. Lance Mínimo: R$ 35.600,00.
Lote 046 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento n° 507, à Rua Comendador Sá Barreto nº 
4702, tipo B, Bairro de Candeias, Loteamento Forte Primeiro, EDIFÍCIO PARC DEL MAR, Vaga de garagem nº 
136, coberta, localizada no Pavimento vazado 2, Área total construída: 80,00m², área privativa: 46,44m². Matr. 
64.165 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Lance Mínimo: R$ 
97.200,00.
Lote 047 - Palhoça/SC – Pagani - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Joci José Martins, nº 515, apt. 902. 
Torre B. Edifício Vivare Grand Club. PARQUE RESIDENCIAL PAGANI, Matrícula nº 56.602 do Registro de Imóveis 
de Palhoça/SC. Área privativa: 70,06 m² / área de uso comum: 18,35 m² / área total: 88,41 m² / fração ideal: 
0,005440%.Vaga de Garagem nº 156. Matrícula nº 56.788. Área privativa: 12,00 m² / área de uso comum: 0,48 
m² / área total: 12,48 m² / fração ideal: 0,000143%. Lance Mínimo: R$ 196.900,00.
Lote 048 - Rio Verde/GO - Gameleira I - Casa à Rua do Amarelinho, Lote 1228, Quadra 52, Área terreno: 
360,00m². área construída: 69,75m². Matr. 38.760 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 173.600,00.
Lote 049 - Mauá/SP - Jardim Pilar – RETIRADO.

MAIS INFORMAÇÕES:
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 Ficam os executados LINEAR INDUSTRIAL LTDA. - EPP, ROMUALDO PEREIRA FILHO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) IORONDY PEREIRA, 
ROSANA PEREIRA, bem como os credores SONILTON DE JESUS RIBEIRO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA, SILVANA 
MOURA DE OLIVEIRA PEREIRA, LUIZ ROBERTO DO AMARAL e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 27/09/2018, 27/09/2018 respectivamente. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE. Processo: nº 1004862-
14.2016.8.26.0009. Executados: LINEAR INDUSTRIAL LTDA. - EPP, ROMUALDO PEREIRA FILHO – LOTE 001 - Uma casa e seu respectivo terreno com a área total de 
400,00ms. Rua Miguel Mota, nº 590, São Paulo/SP - Contribuinte nº 052.091.00111. Descrição completa na Matrícula nº 47.161 do 07º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo R$ 925.107,36 - (sujeitos à atualização).  LOTE 002 - Uma casa e seu respectivo terreno, com a área de 400,00ms. Rua Miguel Mota, nº594, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 052.091.00121. Descrição completa na Matrícula nº 47.162 do 07º CRI de São Paulo/SP.  Lance mínimo R$ 836.290,73 - (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - começa em 23/08/2022 às 13h20min, e termina em 12/09/2022 às 13h20min.         

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

 

 

 

 Ficam os executado(s) TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
coproprietário(a) FRANCISCO LORENTI LOPES, ZILDA ESTURARI LORENTI, JOSE LORENTE LOPES, MARIA LORENTE PESSOTTI, VALTER PESSOTTI, ANGELO LORENTE 
LOPES, TEREZA APARECIDA LORENTE CORREA, VITOR CORREA, APARECIDA LORENTE DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA, LUZIA LORENTE DE SOUZA, JOSÉ DA CRUZ DE 
SOUZA, terceiro(a) interessado MUNICÍPIO DE SANTO ANDRE e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/10/2020 - fls. 315/317 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL. Processo: nº 1007886-
65.2015.8.26.0565. Executados: TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA - PARTE IDEAL (7,14%) - Um prédio e seu respectivo 
terreno com área total de 132,40m2. Rua Evaristo de Morais, nº 481, Santo André/SP - Contribuinte nº 19.257.043. Descrição completa na Matrícula nº 82.108 do 01ª 
CRI de Santo André/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 20.637,79 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 12.382,67 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 02/09/2022 às 11h20min, e termina em 06/09/2022 às 11h20min; 2ª Praça começa em 06/09/2022 às 11h21min, e termina em 
27/09/2022 às 11h20min.      
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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 cancelar a 
qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou 
compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação, 
habilitação e leilão on line 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente, 
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o 
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 27/03/2020. O VENDEDOR não 
responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados 
deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no 
referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o 
cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes 
deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento 
dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão 
apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro 
ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões 
e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até 
05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física: 
(a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento 
e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se 
estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato 
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado 
pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento 
do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações 
emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro 
de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se 
ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou 
normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal, 
assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original 
ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral 
adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas 
para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A 
venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do 
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou 
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência 
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará 
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel 
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará 
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de 
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo 
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos 
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que 
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos 
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese 
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto 
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo 2.5. No 
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual 
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública 
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não 
pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral 
de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. 2.7. 
Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051 (Capitais e Grande SP) / 0300 789 
7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para solicitação de boletos não 
recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de 15 (quinze) dias regularize 
os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada. Nesse caso, o COMPRADOR 
perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento da multa, de acordo com a 
variação do IGPM-FGV; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou qualquer outra medida, seja de 
que natureza for, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro não será devolvida. 2.9. O valor 
remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, na forma indicada no 
item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO 
DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir 
do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito 
de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses 
nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas 
condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos 
catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento 
de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/
convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não 
averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de 
imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do 
registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por todas as providências e custos necessários para 
regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 
certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo 
levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações 
atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou 
autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se 
existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente 
em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que 
anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos 
respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e 
Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota 
única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) 
do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na 
data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial 
referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do 
imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo 
VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência 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 IGPM-FGV, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis 
ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) 
na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese 
de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura 
da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido 
instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública 
de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará 
facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, 
a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição 
expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes 
previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento 
das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na 
matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do Imóvel em nome do VENDEDOR, 
o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 
3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do sinal ou 
quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do 
VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, impostos, taxas e 
a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. Caso, contudo, o COMPRADOR tenha 
arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente mencionada, descontando-se 30% (trinta por cento) do valor 
pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por 
exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação 
disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 
3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se 
limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer 
natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 3.20. Outorgada 
a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações 
autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo 
imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve ser apresentado 
ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura, sob pena de o contrato ser terminado, 
observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou 
arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o 
COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas condições do leilão), ou e) nos casos 
previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento 
(incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a qualquer outra 
restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do VENDEDOR (tais como 
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com exceção dos imóveis em cuja descrição, 
constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em que o COMPRADOR automaticamente 
assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor relativo ao sinal e parcelas do 
preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo 
COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas 
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os valores serão atualizados entre o 
dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas) 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de 
descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada 
sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento 
da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a 
variação do IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas) 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 IGPM-
FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento 
relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do 
leiloeiro, cuja responsabilidade de pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a 
lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito 
o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10% e 15% SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(somente para imóveis com valor de 

venda a partir de R$ 20.000,00)

SINAL MÍNIMO (%)² SALDO (%) Nº PARCELAS³ JUROS ANUAIS 
(TABELA PRICE)

CORREÇÃO
MONETÁRIA

20 80 8 ...
...

25 75
12

12

24

IGPM ANUAL
30 70

36

48

78

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

Comitente: Itaú Unibanco S/A - Leilão único - 27/03/2020
LEILÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DE AL, BA, GO, MG, MT, PE, PR, RJ, RS, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Sales/SP - Jardim Planalto - Casa situada na Rua Carlos Campos, nº 225, Jardim Planalto Área 
construída: 180,01m². Área terreno: 275,00m². Matrícula nº 4.067 do CRI de Urupês/SP. Lance Mínimo: R$ 
106.500,00.
Lote 002 - Araras/SP - Chácara Boa Vista - Casa situada na Rua Americana, nº 320. Chácara Boa Vista, Área 
construída: 141,34m², conforme matrícula. Área terreno: 150,00m². Matrícula nº 35.960 do Oficial de Registro 
de Imóveis de Araras/SP. Lance Mínimo: R$ 146.800,00.
Lote 003 - Guarujá/SP – Enseada - Apartamento nº 31, situado na Rua Eduardo Risk, 168 - Edifício Enseada das 
Gaivotas. Balneário Cidade Atlântica - 02 vagas de garagem - Área privativa: 136,26m². Área total: 218,74m². 
Matrícula nº 108.025 do 2º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 507.300,00.
Lote 004 - São José dos Campos/SP - Palmeiras de São José - Casa situada na Rua Cidade de Bagé, nº 284 - Bairro 
Palmeiras de São José. Área construída: 195,11m². Área terreno: 211,60m². Matrícula nº 187.790 do 1º do CRI 
local. Lance Mínimo: R$ 353.800,00.
Lote 005 - Salvador/BA – Pituba - Apartamento Duplex nº 502, situado na Rua Pará, 187, apartamento duplex 
nº 502. Edifício Ilha de Marajó, com 02 vagas de garagem. Área total: 106,13420m². Área privativa: 67,57500m². 
Matrícula nº 46.227 do 6º CRI de Salvador/BA. Lance Mínimo: R$ 496.500,00.
Lote 006 - São Paulo/SP - Vila Prudente - Casa situada na Rua Antonio Fontoura Xavier, nº 731, esquina com a 
Rua Roberto Ferreira Chagas, Vila Prudente. Área de terreno: 137,00m². Área construída: 176,00m². Matrícula 
nº 189.977 do 6° CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 299.400,00.
Lote 007 - São Paulo/SP - Vila Andrade - Apartamento nº 81, situado na Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 
1.930, Edifício Brisa do Morumbi, com 03 vagas de garagem, na Vila Andrade. Área privativa: 172,33m². Área 
total: 279,70m². Matrícula nº 194.200 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 565.700,00.
Lote 008 - São Paulo/SP - Jardim Egle - Casa situada na Rua Estado do Piauí, nº292, Jardim Egle - Área construída: 
121,50m² (consta no IPTU 143,00m²). Área de terreno: 172,00m². Matrícula nº 239.181 do 9.º CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 209.200,00.
Lote 009 - Arapiraca/AL - Santa Esmeralda - Casa à Avenida Rua Professora Terezinha Amorim de Oliveira, lote n. 
23 da quadra A, N. 364 (Matrícula e IPTU) ou 384 (in loco). Lance Mínimo: R$ 118.400,00.
Lote 010 - Barueri/SP - Sítio Tamboré - Apartamento à Av. Sagitário nºs. 138,198 e 278, Apartamento Nº 21D - 
Cond. ALPHA SQUARE - Quinhão II do Sítio Tamboré. Lance Mínimo: R$ 475.300,00.
Lote 011 - Itatiba/SP - Cachoeiras do Imaratá - Casa à Rua José Nondas Piovani (antiga Rua Treze), nº 61 - 
Condomínio Cachoeiras do Imaratá (Quadra: I Lote: 02). Lance Mínimo: R$ 228.800,00.
Lote 012 - Santo André/SP - Vila Vitória - Apartamento à Rua Francisco Inácio, n.º 104 - APTO N.º 09, Residencial 
Panorama - VILA VITÓRIA. Lance Mínimo: R$ 315.900,00.
Lote 013 - Carlos Barbosa/RS – Aurora - Apartamento com 02 vagas à Rua Humberto Arccorsi, nº 49, Apartamento 
nº 201, Vaga 22 e 23 - Ed. Residencial Rei Humberto. Lance Mínimo: R$ 380.400,00.
Lote 014 - Campinas/SP - Jardim dos Oliveiras - Apartamento à Rua Agnaldo Macedo nº 400, apartamento nº 54, 
Bloco A, Condomínio Casa Grande do Ypê. Vaga nº 25, descoberta, posição 5A, Área total: 82,382m² e privativa: 
65,100m². Matr. 189.173 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 235.800,00.
Lote 015 - Monte Mor/SP - Chácara Primavera - Apartamento à Rua Mário Sproesser, 181, APARTAMENTO N. 
02, BLOCO R. Conjunto Residencial Francisco Pontin. Vaga descoberta não determinada. Área total: 109,73m² e 
privativa: 53,84m². Matr. 10.849 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 127.800,00.
Lote 016 - Taubaté/SP – Independência - Apartamento à Avenida Haroldo Mattos, Nº 295, apartamento 52, 
vagas 13 e 14, Cond. Residencial Independência, Bairro da Independência, Área total: 172,38m² e privativa: 
90,22m². Matr. 127.565 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 269.200,00.
Lote 017 - Votorantim/SP - Jardim Antônio Cassillo - Apartamento nº 23, situado na Avenida Jaziel de Azeredo 
Ribeiro, nº 255 - Edifício Leme - Condomínio Gran Ville Guanabara - Jardim Ana Claudia - 01 vaga de garagem. 
Área privativa: 50,85m². Área total: 69,20m². Matr. 6.331 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 126.700,00.
Lote 018 - Contagem/MG – Cabral – RETIRADO.
Lote 019 - São Paulo/SP - Vila Cruzeiro - Casa situada na Rua Pero Peres, nº 144 e nº 146. Vila São Francisco. 
Área construída: 144,00m². Área total: 245,50m². Matrícula nº 168.113 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 

257.000,00.
Lote 020 - Jundiaí/SP – Centro - Sala Comercial nº 31, situada na R. Vigário João José Rodrigues, nº 694, Edifício 
A.C.M.C.J.- Centro - 01 vaga de garagem - Área privativa: 39,175m². Área total: 63,493m². Matrícula 77.938 do 
1º CRI. Lance Mínimo: R$ 135.700,00.
Lote 021 - São Paulo/SP - Jardim Dom Bosco - Conjunto comercial nº 703, localizado no 7º pavimento da Tower 
Park, integrante do empreendimento denominado Novamérica Office Park, com direito ao uso de 01 vaga 
indeterminada na garagem, localizada nos subsolos, e 01 vaga autônoma nº 524, tamanho M, localizada no 2º 
subsolo - piso Nações Unidas, situado na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801 e Avenida Mário Lopes Leão, nº 
1.500, Jardim Dom Bosco - SÃO PAULO, SP. Áreas privativas: 45,06m2 (conj.) e 11,28m2 (vaga autônoma). Área 
total: 124,16m2 (incluindo vaga autônoma). Matrículas nºs 388.365 e 388.810 do 11º CRI SÃO PAULO/SP. Lance 
Mínimo: R$ 276.700,00.
Lote 022 - São Paulo/SP - Jardim Princesa - Casa situada na Rua Geraldo Marino, nº 59. Jardim Princesa. Área 
construída: 168,30m². Área total: 150,00m². Matrícula nº 20.287 do 18º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 245.000,00.
Lote 023 - Diadema/SP - Vila Élida - Casa nº 202, situada na Rua da Constituição, Lote 30, Quadra 3, Centro/Vila 
Élida, Área construída: 224,77m². Área de terreno: 160,87m². Matr. 8.121 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Diadema/SP. Lance Mínimo: R$ 354.600,00.
Lote 024 - São Paulo/SP - Vila Suzana - Apartamento n° 71 com 2 vagas, localizado à Rua Doutor José de Andrade 
Figueira, nº 385 - Condomínio Edifício Saint Germain com Área privativa: 109,14m². Área total: 227,73m². Matr. 
189.400 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 373.500,00.
Lote 025 - São Paulo/SP – Jaraguá - Prédio situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 265, Jaraguá. Área 
construída: 100,00m² (PMSP). Área terreno: 130,70m². Matrícula nº 218.140 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. Lance Mínimo: R$ 230.400,00.
Lote 026 - Macaé/RJ – Glória - Casa no Condomínio Village Buritis (Bosque dos Cavaleiros), sito à Estrada Heroína 
Lima Vieira Azevedo, 903 - Casa n° 47, Área Privativa: 111,20 m². Fração ideal: 0,021555%. Matr. 25.613 do 2º 
CRI Local. Lance Mínimo: R$ 283.900,00.
Lote 027 - Itaboraí/RJ – Centro - Sala Comercial nº 503, situada na Av. 22 de Maio, 6.453, Condomínio Comercial 
Van Gogh Corporate - Centro, Área privativa: 20,05m². Área total: 30,30m². Matrícula nº 2.670 do 2º CRI Local. 
Lance Mínimo: R$ 43.500,00.
Lote 028 - Rio Verde/GO - Residencial Arco Iris - Casa situada na Rua Peroba, Quadra 36, Lote 834, casa sem 
número. Bairro Gameleira. Área construída: 226,09m2. Área terreno: 360,00m2. Matrícula nº 37.880 do CRI de 
Rio Verde/GO. Lance Mínimo: R$ 244.200,00.
Lote 029 - Jaraguá/GO - Jardim Aeroporto II - Casa situada na Rua Agnésio Carvalho de Souza, Lote 11 da Quadra 
07, Jardim Aeroporto II Área terreno: 300,00m². Área construída: 140,00m². Matrícula 20.932 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Jaraguá/GO. Lance Mínimo: R$ 101.400,00.
Lote 030 - Goiânia/GO - Conjunto Vera Cruz - Casa situada na Avenida Alfredo Nasser, Lote n. 1, Quadra CL-1 
- Conunto Vera Cruz Área construída: 148,00m² Área terreno 308,45m². Matrícula nº 114.903 do Registro de 
Imóveis de 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Lance Mínimo: R$ 172.200,00.
Lote 031 - Abadiânia/GO - Prolongamento II - Casa situada na Travessa Manoel Vieira Assunção, antiga Travessa 
2. Lote, nº 10. Quadra 26. Casa sem número- Prolongamento II - Área construída: 97,90m². Área total: 193,70m². 
Matrícula nº 7.505 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 66.600,00.
Lote 032 - Jaraguá/GO - Loteamento Tanque - Prédio situado na Rua Creso Gomes, S/N, lote 2 da quadra 12. 
Loteamento Tanque. Área terreno: 475,19m². Área construída: 170,14m². Matrícula 11.606 do CRI local. Lance 
Mínimo: R$ 165.700,00.
Lote 033 - Cuiabá/MT - Morada da Serra - Casa situada na Rua 06, (lot CPA III), 11, Qd. 02, Lt. 25 - Morada da 
Serra. Área construída: 119,39m². Área terreno: 250m². Matrícula nº 60.676 do 6º CRI local. Lance Mínimo: R$ 
140.900,00.
Lote 034 - Cuiabá/MT - Barra do Pari - Casa nº 09, situada na Rua José Luiz Borges, nº 271 - Loteamento Jardim 
Araçá - lote 09, quadra 09 - Barra do Pari. Área construída: 125,45m². Área terreno: 250,00m². Matrícula nº 
15.263 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 176.300,00.
Lote 035 - Correntina/BA – Dourado - Casa situada na Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - 
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m². Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI. Lance 
Mínimo: R$ 253.300,00.
Lote 036 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento nº 303, situado na Avenida Ulisses 

Montarroyos, 6.337, integrante do EDIFÍCIO GREEN VILLE RESIDENCE, localizado no 3º Pavimento tipo elevado, 
apt. 303, bloco B, Bairro de Candeias. Vaga de garagem nas pranchas do térreo ou 1º vazado, descritos no 
Projeto de Arquitetura pela Prefeitura podendo ser coberta ou descoberta, e umas com acesso pior do que 
outras, conforme descrito na Escritura Pública de Permuta de Imóvel lavrada no 8º Ofício de Notas do Recife/
PE, livro 1351-E, fl. 137, de 22/03/2011, com a instituição de condomínio, protocolada sob nº 116.572, fls. 11, 
do livro 1-BE e registrado no livro nº 2 LT-2, fls. 60 sob nº R.3 na matrícula 55.862, e convenção de condomínio, 
registrada livro nº 3,BO, fls. 81,sob nº 7891 no Registro de Imóveis de Jaboatão/PE, em 31 de março de 2011. 
Área privativa: 65,58m². Área total: 103,52m². Matr. 64.820 do 1º Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes/
PE. Lance Mínimo: R$ 170.200,00.
Lote 037 - Ponta Grossa/PR – Chapada – RETIRADO.
Lote 038 - Itanhaém/SP - Jardim Itanhaém - Casa situada na Rua Hermes Abreu Ferreira, n.º 232, lote 8, quadra 
F., Jardim Itanhaém. Área construída de 213,06m². Área total: 350,00m². Matrícula nº 62.841 do CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 249.800,00.
Lote 039 - Osasco/SP - Jardim Roberto – RETIRADO.
Lote 040 - Parnamirim/RN - Nova Parnamirim - Terreno à Av. Luzinete Meira Cavalcanti, antiga Rua Projetada, 
lado impar, designado pelo Lote G. Loteamento Parque das Árvores, Bairro de Nova Parnamirim. Área de 
Terreno: 200,00m2, desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matr. 59.596 do 1º Ofício de Notas, Privativo 
do Registro de Imóveis de Parnamirim/RN. Lance Mínimo: R$ 25.700,00.
Lote 041 - São João da Boa Vista/SP - Parque das Bromélias - Terreno à Rua Carmela Liberali, Lote 16 da Quadra 
D., Parque das Bromélias, Área de Terreno: 270,71 m², desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matrícula 
64.588 - Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP. Lance Mínimo: R$ 50.400,00.
Lote 042 - Santa Maria/DF - Setor Meireles - Casa à Rua 400, s/nº, Lote 403, casa nº 11, empreendimento 
denominado Setor Total Ville - Condomínio 05, RESIDENCIAL PORTO PILAR - SETOR MEIRELES - RA XIII - DF. Área 
total: 97,87m², área privativa: 75,79m². Matr. 35.859 do 5º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 
Lance Mínimo: R$ 86.900,00.
Lote 043 - Dias Dávila/BA - Garcia Dávila - Casa à Avenida Aurea Seixas, n° 247, Garcia DÁvila, terreno designado 
de área B; Área terreno: 322,02m², área construída: 154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Dias DÁvila, Bahia. Lance Mínimo: R$ 128.800,00.
Lote 044 - São Paulo/SP - Vila das Mercês - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Leo de Moraes, n.º 231 
e Rua Padre Arlindo Vieira, apt. 114. Ed. Ana Thereza. CONDOMINIO BOSQUE DA IMPERATRIZ, Área privativa: 
46,29m², área total: 78,48m²; Matrs. 97.906 e 97.907 - 14.º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 
Lance Mínimo: R$ 142.800,00.
Lote 045 - Campo Limpo de Goiás/GO - João Caetano - Casa à Avenida Prof. Bartolomeu Nunes de Oliveira, 
Quadra 08, Lote 22. Residencial Campos Belos, Área terreno: 324,00m², área construção: 100,00m²; Matr. n. 
1.718 - do Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Campo Limpo de Goiás -GO. Lance Mínimo: R$ 35.600,00.
Lote 046 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento n° 507, à Rua Comendador Sá Barreto nº 
4702, tipo B, Bairro de Candeias, Loteamento Forte Primeiro, EDIFÍCIO PARC DEL MAR, Vaga de garagem nº 
136, coberta, localizada no Pavimento vazado 2, Área total construída: 80,00m², área privativa: 46,44m². Matr. 
64.165 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Lance Mínimo: R$ 
97.200,00.
Lote 047 - Palhoça/SC – Pagani - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Joci José Martins, nº 515, apt. 902. 
Torre B. Edifício Vivare Grand Club. PARQUE RESIDENCIAL PAGANI, Matrícula nº 56.602 do Registro de Imóveis 
de Palhoça/SC. Área privativa: 70,06 m² / área de uso comum: 18,35 m² / área total: 88,41 m² / fração ideal: 
0,005440%.Vaga de Garagem nº 156. Matrícula nº 56.788. Área privativa: 12,00 m² / área de uso comum: 0,48 
m² / área total: 12,48 m² / fração ideal: 0,000143%. Lance Mínimo: R$ 196.900,00.
Lote 048 - Rio Verde/GO - Gameleira I - Casa à Rua do Amarelinho, Lote 1228, Quadra 52, Área terreno: 
360,00m². área construída: 69,75m². Matr. 38.760 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 173.600,00.
Lote 049 - Mauá/SP - Jardim Pilar – RETIRADO.
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL. Processo: nº 1007886-
65.2015.8.26.0565. Executados: TRANSPORTADORA RELUX LTDA, MARLI PAIVA LOPES, ROSEMEIRE LORENTE SILVA - PARTE IDEAL (7,14%) - Um prédio e seu respectivo 
terreno com área total de 132,40m2. Rua Evaristo de Morais, nº 481, Santo André/SP - Contribuinte nº 19.257.043. Descrição completa na Matrícula nº 82.108 do 01ª 
CRI de Santo André/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 20.637,79 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 12.382,67 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 02/09/2022 às 11h20min, e termina em 06/09/2022 às 11h20min; 2ª Praça começa em 06/09/2022 às 11h21min, e termina em 
27/09/2022 às 11h20min.      

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

 

 

EDITAL DE LEILÃO – CONGLOMERADO ITAÚ UNIBANCO - 1. DISPOSIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - 1.1. Os imóveis do Conglomerado Itaú 
Unibanco e de suas coligadas serão vendidos um a um, por meio de leilão presencial, on line ou presencial e on line, por valor igual ou superior ao valor de lance mínimo 
estipulado para cada imóvel. Será considerado vencedor o proponente que oferecer o maior lance, assim considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao lance 
mínimo. O proponente passará, a partir de então, a ser designado COMPRADOR. 1.2. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar, 
desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. O VENDEDOR se reserva, ainda, a faculdade de cancelar a 
qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou 
compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação, 
habilitação e leilão on line 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente, 
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o 
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 27/03/2020. O VENDEDOR não 
responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados 
deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no 
referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o 
cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes 
deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento 
dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão 
apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro 
ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões 
e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até 
05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física: 
(a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento 
e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se 
estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato 
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado 
pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento 
do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações 
emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro 
de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se 
ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou 
normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal, 
assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original 
ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral 
adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas 
para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A 
venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do 
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou 
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência 
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará 
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel 
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará 
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de 
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo 
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos 
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que 
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos 
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese 
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto 
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo 2.5. No 
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual 
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública 
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não 
pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral 
de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. 2.7. 
Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051 (Capitais e Grande SP) / 0300 789 
7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para solicitação de boletos não 
recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de 15 (quinze) dias regularize 
os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada. Nesse caso, o COMPRADOR 
perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento da multa, de acordo com a 
variação do IGPM-FGV; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou qualquer outra medida, seja de 
que natureza for, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro não será devolvida. 2.9. O valor 
remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, na forma indicada no 
item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO 
DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir 
do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito 
de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses 
nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas 
condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos 
catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento 
de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/
convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não 
averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de 
imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do 
registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por todas as providências e custos necessários para 
regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 
certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo 
levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações 
atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou 
autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se 
existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente 
em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que 
anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos 
respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e 
Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota 
única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) 
do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na 
data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial 
referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do 
imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo 
VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência 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 IGPM-FGV, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis 
ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) 
na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese 
de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura 
da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido 
instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública 
de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará 
facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, 
a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição 
expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes 
previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento 
das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na 
matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do Imóvel em nome do VENDEDOR, 
o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 
3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do sinal ou 
quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do 
VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, impostos, taxas e 
a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. Caso, contudo, o COMPRADOR tenha 
arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente mencionada, descontando-se 30% (trinta por cento) do valor 
pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por 
exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação 
disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 
3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se 
limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer 
natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 3.20. Outorgada 
a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações 
autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo 
imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve ser apresentado 
ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura, sob pena de o contrato ser terminado, 
observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou 
arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o 
COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas condições do leilão), ou e) nos casos 
previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento 
(incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a qualquer outra 
restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do VENDEDOR (tais como 
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com exceção dos imóveis em cuja descrição, 
constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em que o COMPRADOR automaticamente 
assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor relativo ao sinal e parcelas do 
preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo 
COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas 
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os valores serão atualizados entre o 
dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas) 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de 
descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada 
sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento 
da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a 
variação do IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV. 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 IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas) 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 IGPM-
FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento 
relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do 
leiloeiro, cuja responsabilidade de pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a 
lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito 
o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10% e 15% SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(somente para imóveis com valor de 

venda a partir de R$ 20.000,00)

SINAL MÍNIMO (%)² SALDO (%) Nº PARCELAS³ JUROS ANUAIS 
(TABELA PRICE)

CORREÇÃO
MONETÁRIA

20 80 8 ...
...

25 75
12

12

24

IGPM ANUAL
30 70

36

48

78

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

Comitente: Itaú Unibanco S/A - Leilão único - 27/03/2020
LEILÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DE AL, BA, GO, MG, MT, PE, PR, RJ, RS, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Sales/SP - Jardim Planalto - Casa situada na Rua Carlos Campos, nº 225, Jardim Planalto Área 
construída: 180,01m². Área terreno: 275,00m². Matrícula nº 4.067 do CRI de Urupês/SP. Lance Mínimo: R$ 
106.500,00.
Lote 002 - Araras/SP - Chácara Boa Vista - Casa situada na Rua Americana, nº 320. Chácara Boa Vista, Área 
construída: 141,34m², conforme matrícula. Área terreno: 150,00m². Matrícula nº 35.960 do Oficial de Registro 
de Imóveis de Araras/SP. Lance Mínimo: R$ 146.800,00.
Lote 003 - Guarujá/SP – Enseada - Apartamento nº 31, situado na Rua Eduardo Risk, 168 - Edifício Enseada das 
Gaivotas. Balneário Cidade Atlântica - 02 vagas de garagem - Área privativa: 136,26m². Área total: 218,74m². 
Matrícula nº 108.025 do 2º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 507.300,00.
Lote 004 - São José dos Campos/SP - Palmeiras de São José - Casa situada na Rua Cidade de Bagé, nº 284 - Bairro 
Palmeiras de São José. Área construída: 195,11m². Área terreno: 211,60m². Matrícula nº 187.790 do 1º do CRI 
local. Lance Mínimo: R$ 353.800,00.
Lote 005 - Salvador/BA – Pituba - Apartamento Duplex nº 502, situado na Rua Pará, 187, apartamento duplex 
nº 502. Edifício Ilha de Marajó, com 02 vagas de garagem. Área total: 106,13420m². Área privativa: 67,57500m². 
Matrícula nº 46.227 do 6º CRI de Salvador/BA. Lance Mínimo: R$ 496.500,00.
Lote 006 - São Paulo/SP - Vila Prudente - Casa situada na Rua Antonio Fontoura Xavier, nº 731, esquina com a 
Rua Roberto Ferreira Chagas, Vila Prudente. Área de terreno: 137,00m². Área construída: 176,00m². Matrícula 
nº 189.977 do 6° CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 299.400,00.
Lote 007 - São Paulo/SP - Vila Andrade - Apartamento nº 81, situado na Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 
1.930, Edifício Brisa do Morumbi, com 03 vagas de garagem, na Vila Andrade. Área privativa: 172,33m². Área 
total: 279,70m². Matrícula nº 194.200 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 565.700,00.
Lote 008 - São Paulo/SP - Jardim Egle - Casa situada na Rua Estado do Piauí, nº292, Jardim Egle - Área construída: 
121,50m² (consta no IPTU 143,00m²). Área de terreno: 172,00m². Matrícula nº 239.181 do 9.º CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 209.200,00.
Lote 009 - Arapiraca/AL - Santa Esmeralda - Casa à Avenida Rua Professora Terezinha Amorim de Oliveira, lote n. 
23 da quadra A, N. 364 (Matrícula e IPTU) ou 384 (in loco). Lance Mínimo: R$ 118.400,00.
Lote 010 - Barueri/SP - Sítio Tamboré - Apartamento à Av. Sagitário nºs. 138,198 e 278, Apartamento Nº 21D - 
Cond. ALPHA SQUARE - Quinhão II do Sítio Tamboré. Lance Mínimo: R$ 475.300,00.
Lote 011 - Itatiba/SP - Cachoeiras do Imaratá - Casa à Rua José Nondas Piovani (antiga Rua Treze), nº 61 - 
Condomínio Cachoeiras do Imaratá (Quadra: I Lote: 02). Lance Mínimo: R$ 228.800,00.
Lote 012 - Santo André/SP - Vila Vitória - Apartamento à Rua Francisco Inácio, n.º 104 - APTO N.º 09, Residencial 
Panorama - VILA VITÓRIA. Lance Mínimo: R$ 315.900,00.
Lote 013 - Carlos Barbosa/RS – Aurora - Apartamento com 02 vagas à Rua Humberto Arccorsi, nº 49, Apartamento 
nº 201, Vaga 22 e 23 - Ed. Residencial Rei Humberto. Lance Mínimo: R$ 380.400,00.
Lote 014 - Campinas/SP - Jardim dos Oliveiras - Apartamento à Rua Agnaldo Macedo nº 400, apartamento nº 54, 
Bloco A, Condomínio Casa Grande do Ypê. Vaga nº 25, descoberta, posição 5A, Área total: 82,382m² e privativa: 
65,100m². Matr. 189.173 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 235.800,00.
Lote 015 - Monte Mor/SP - Chácara Primavera - Apartamento à Rua Mário Sproesser, 181, APARTAMENTO N. 
02, BLOCO R. Conjunto Residencial Francisco Pontin. Vaga descoberta não determinada. Área total: 109,73m² e 
privativa: 53,84m². Matr. 10.849 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 127.800,00.
Lote 016 - Taubaté/SP – Independência - Apartamento à Avenida Haroldo Mattos, Nº 295, apartamento 52, 
vagas 13 e 14, Cond. Residencial Independência, Bairro da Independência, Área total: 172,38m² e privativa: 
90,22m². Matr. 127.565 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 269.200,00.
Lote 017 - Votorantim/SP - Jardim Antônio Cassillo - Apartamento nº 23, situado na Avenida Jaziel de Azeredo 
Ribeiro, nº 255 - Edifício Leme - Condomínio Gran Ville Guanabara - Jardim Ana Claudia - 01 vaga de garagem. 
Área privativa: 50,85m². Área total: 69,20m². Matr. 6.331 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 126.700,00.
Lote 018 - Contagem/MG – Cabral – RETIRADO.
Lote 019 - São Paulo/SP - Vila Cruzeiro - Casa situada na Rua Pero Peres, nº 144 e nº 146. Vila São Francisco. 
Área construída: 144,00m². Área total: 245,50m². Matrícula nº 168.113 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 

257.000,00.
Lote 020 - Jundiaí/SP – Centro - Sala Comercial nº 31, situada na R. Vigário João José Rodrigues, nº 694, Edifício 
A.C.M.C.J.- Centro - 01 vaga de garagem - Área privativa: 39,175m². Área total: 63,493m². Matrícula 77.938 do 
1º CRI. Lance Mínimo: R$ 135.700,00.
Lote 021 - São Paulo/SP - Jardim Dom Bosco - Conjunto comercial nº 703, localizado no 7º pavimento da Tower 
Park, integrante do empreendimento denominado Novamérica Office Park, com direito ao uso de 01 vaga 
indeterminada na garagem, localizada nos subsolos, e 01 vaga autônoma nº 524, tamanho M, localizada no 2º 
subsolo - piso Nações Unidas, situado na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801 e Avenida Mário Lopes Leão, nº 
1.500, Jardim Dom Bosco - SÃO PAULO, SP. Áreas privativas: 45,06m2 (conj.) e 11,28m2 (vaga autônoma). Área 
total: 124,16m2 (incluindo vaga autônoma). Matrículas nºs 388.365 e 388.810 do 11º CRI SÃO PAULO/SP. Lance 
Mínimo: R$ 276.700,00.
Lote 022 - São Paulo/SP - Jardim Princesa - Casa situada na Rua Geraldo Marino, nº 59. Jardim Princesa. Área 
construída: 168,30m². Área total: 150,00m². Matrícula nº 20.287 do 18º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 245.000,00.
Lote 023 - Diadema/SP - Vila Élida - Casa nº 202, situada na Rua da Constituição, Lote 30, Quadra 3, Centro/Vila 
Élida, Área construída: 224,77m². Área de terreno: 160,87m². Matr. 8.121 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Diadema/SP. Lance Mínimo: R$ 354.600,00.
Lote 024 - São Paulo/SP - Vila Suzana - Apartamento n° 71 com 2 vagas, localizado à Rua Doutor José de Andrade 
Figueira, nº 385 - Condomínio Edifício Saint Germain com Área privativa: 109,14m². Área total: 227,73m². Matr. 
189.400 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 373.500,00.
Lote 025 - São Paulo/SP – Jaraguá - Prédio situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 265, Jaraguá. Área 
construída: 100,00m² (PMSP). Área terreno: 130,70m². Matrícula nº 218.140 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. Lance Mínimo: R$ 230.400,00.
Lote 026 - Macaé/RJ – Glória - Casa no Condomínio Village Buritis (Bosque dos Cavaleiros), sito à Estrada Heroína 
Lima Vieira Azevedo, 903 - Casa n° 47, Área Privativa: 111,20 m². Fração ideal: 0,021555%. Matr. 25.613 do 2º 
CRI Local. Lance Mínimo: R$ 283.900,00.
Lote 027 - Itaboraí/RJ – Centro - Sala Comercial nº 503, situada na Av. 22 de Maio, 6.453, Condomínio Comercial 
Van Gogh Corporate - Centro, Área privativa: 20,05m². Área total: 30,30m². Matrícula nº 2.670 do 2º CRI Local. 
Lance Mínimo: R$ 43.500,00.
Lote 028 - Rio Verde/GO - Residencial Arco Iris - Casa situada na Rua Peroba, Quadra 36, Lote 834, casa sem 
número. Bairro Gameleira. Área construída: 226,09m2. Área terreno: 360,00m2. Matrícula nº 37.880 do CRI de 
Rio Verde/GO. Lance Mínimo: R$ 244.200,00.
Lote 029 - Jaraguá/GO - Jardim Aeroporto II - Casa situada na Rua Agnésio Carvalho de Souza, Lote 11 da Quadra 
07, Jardim Aeroporto II Área terreno: 300,00m². Área construída: 140,00m². Matrícula 20.932 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Jaraguá/GO. Lance Mínimo: R$ 101.400,00.
Lote 030 - Goiânia/GO - Conjunto Vera Cruz - Casa situada na Avenida Alfredo Nasser, Lote n. 1, Quadra CL-1 
- Conunto Vera Cruz Área construída: 148,00m² Área terreno 308,45m². Matrícula nº 114.903 do Registro de 
Imóveis de 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Lance Mínimo: R$ 172.200,00.
Lote 031 - Abadiânia/GO - Prolongamento II - Casa situada na Travessa Manoel Vieira Assunção, antiga Travessa 
2. Lote, nº 10. Quadra 26. Casa sem número- Prolongamento II - Área construída: 97,90m². Área total: 193,70m². 
Matrícula nº 7.505 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 66.600,00.
Lote 032 - Jaraguá/GO - Loteamento Tanque - Prédio situado na Rua Creso Gomes, S/N, lote 2 da quadra 12. 
Loteamento Tanque. Área terreno: 475,19m². Área construída: 170,14m². Matrícula 11.606 do CRI local. Lance 
Mínimo: R$ 165.700,00.
Lote 033 - Cuiabá/MT - Morada da Serra - Casa situada na Rua 06, (lot CPA III), 11, Qd. 02, Lt. 25 - Morada da 
Serra. Área construída: 119,39m². Área terreno: 250m². Matrícula nº 60.676 do 6º CRI local. Lance Mínimo: R$ 
140.900,00.
Lote 034 - Cuiabá/MT - Barra do Pari - Casa nº 09, situada na Rua José Luiz Borges, nº 271 - Loteamento Jardim 
Araçá - lote 09, quadra 09 - Barra do Pari. Área construída: 125,45m². Área terreno: 250,00m². Matrícula nº 
15.263 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 176.300,00.
Lote 035 - Correntina/BA – Dourado - Casa situada na Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - 
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m². Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI. Lance 
Mínimo: R$ 253.300,00.
Lote 036 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento nº 303, situado na Avenida Ulisses 

Montarroyos, 6.337, integrante do EDIFÍCIO GREEN VILLE RESIDENCE, localizado no 3º Pavimento tipo elevado, 
apt. 303, bloco B, Bairro de Candeias. Vaga de garagem nas pranchas do térreo ou 1º vazado, descritos no 
Projeto de Arquitetura pela Prefeitura podendo ser coberta ou descoberta, e umas com acesso pior do que 
outras, conforme descrito na Escritura Pública de Permuta de Imóvel lavrada no 8º Ofício de Notas do Recife/
PE, livro 1351-E, fl. 137, de 22/03/2011, com a instituição de condomínio, protocolada sob nº 116.572, fls. 11, 
do livro 1-BE e registrado no livro nº 2 LT-2, fls. 60 sob nº R.3 na matrícula 55.862, e convenção de condomínio, 
registrada livro nº 3,BO, fls. 81,sob nº 7891 no Registro de Imóveis de Jaboatão/PE, em 31 de março de 2011. 
Área privativa: 65,58m². Área total: 103,52m². Matr. 64.820 do 1º Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes/
PE. Lance Mínimo: R$ 170.200,00.
Lote 037 - Ponta Grossa/PR – Chapada – RETIRADO.
Lote 038 - Itanhaém/SP - Jardim Itanhaém - Casa situada na Rua Hermes Abreu Ferreira, n.º 232, lote 8, quadra 
F., Jardim Itanhaém. Área construída de 213,06m². Área total: 350,00m². Matrícula nº 62.841 do CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 249.800,00.
Lote 039 - Osasco/SP - Jardim Roberto – RETIRADO.
Lote 040 - Parnamirim/RN - Nova Parnamirim - Terreno à Av. Luzinete Meira Cavalcanti, antiga Rua Projetada, 
lado impar, designado pelo Lote G. Loteamento Parque das Árvores, Bairro de Nova Parnamirim. Área de 
Terreno: 200,00m2, desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matr. 59.596 do 1º Ofício de Notas, Privativo 
do Registro de Imóveis de Parnamirim/RN. Lance Mínimo: R$ 25.700,00.
Lote 041 - São João da Boa Vista/SP - Parque das Bromélias - Terreno à Rua Carmela Liberali, Lote 16 da Quadra 
D., Parque das Bromélias, Área de Terreno: 270,71 m², desmembrado dos lotes 19 e 20 da quadra 1-L; Matrícula 
64.588 - Registro de Imóveis de São João da Boa Vista/SP. Lance Mínimo: R$ 50.400,00.
Lote 042 - Santa Maria/DF - Setor Meireles - Casa à Rua 400, s/nº, Lote 403, casa nº 11, empreendimento 
denominado Setor Total Ville - Condomínio 05, RESIDENCIAL PORTO PILAR - SETOR MEIRELES - RA XIII - DF. Área 
total: 97,87m², área privativa: 75,79m². Matr. 35.859 do 5º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 
Lance Mínimo: R$ 86.900,00.
Lote 043 - Dias Dávila/BA - Garcia Dávila - Casa à Avenida Aurea Seixas, n° 247, Garcia DÁvila, terreno designado 
de área B; Área terreno: 322,02m², área construída: 154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Dias DÁvila, Bahia. Lance Mínimo: R$ 128.800,00.
Lote 044 - São Paulo/SP - Vila das Mercês - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Leo de Moraes, n.º 231 
e Rua Padre Arlindo Vieira, apt. 114. Ed. Ana Thereza. CONDOMINIO BOSQUE DA IMPERATRIZ, Área privativa: 
46,29m², área total: 78,48m²; Matrs. 97.906 e 97.907 - 14.º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 
Lance Mínimo: R$ 142.800,00.
Lote 045 - Campo Limpo de Goiás/GO - João Caetano - Casa à Avenida Prof. Bartolomeu Nunes de Oliveira, 
Quadra 08, Lote 22. Residencial Campos Belos, Área terreno: 324,00m², área construção: 100,00m²; Matr. n. 
1.718 - do Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Campo Limpo de Goiás -GO. Lance Mínimo: R$ 35.600,00.
Lote 046 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento n° 507, à Rua Comendador Sá Barreto nº 
4702, tipo B, Bairro de Candeias, Loteamento Forte Primeiro, EDIFÍCIO PARC DEL MAR, Vaga de garagem nº 
136, coberta, localizada no Pavimento vazado 2, Área total construída: 80,00m², área privativa: 46,44m². Matr. 
64.165 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Lance Mínimo: R$ 
97.200,00.
Lote 047 - Palhoça/SC – Pagani - Apartamento com 1 vaga de garagem à Rua Joci José Martins, nº 515, apt. 902. 
Torre B. Edifício Vivare Grand Club. PARQUE RESIDENCIAL PAGANI, Matrícula nº 56.602 do Registro de Imóveis 
de Palhoça/SC. Área privativa: 70,06 m² / área de uso comum: 18,35 m² / área total: 88,41 m² / fração ideal: 
0,005440%.Vaga de Garagem nº 156. Matrícula nº 56.788. Área privativa: 12,00 m² / área de uso comum: 0,48 
m² / área total: 12,48 m² / fração ideal: 0,000143%. Lance Mínimo: R$ 196.900,00.
Lote 048 - Rio Verde/GO - Gameleira I - Casa à Rua do Amarelinho, Lote 1228, Quadra 52, Área terreno: 
360,00m². área construída: 69,75m². Matr. 38.760 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 173.600,00.
Lote 049 - Mauá/SP - Jardim Pilar – RETIRADO.
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2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VALENTIM GENTIL SPE - LTDA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RODRIGO FERREIRA ROCHA da 
2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento 
de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro ajuizada por RENATA FABIANA DE LIMA BAPTISTA GALERANI contra EUROPA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VALENTIM GENTIL SPE - LTDA - Processo nº 0005319-62.2021.8.26.0664 (Nº de Ordem 463/2020) e que 
foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 16/08/2022, a partir das 15:00 horas, encerrando-se 
em 19/08/2022, às 15:00 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 15:00 horas do dia 12/09/2022 - 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 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 e condições do Leilão 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. DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Um terreno medindo 10,00 metros de frente, igual dimensão nos fundos, por 20,50 metros de cada 
lado, correspondentes 205,00 metros quadrados, constituído do lote 18 (dezoito), da quadra “K”, situado na Rua Lázaro Mendes Ortiz, 
lado par, no loteamento denominado “Jardim Europa”, no município de Valentim Gentil, comarca de Votuporanga, confrontando pela frente 
com a Rua Lázaro Mendes Ortiz, pelo lado direito com o lote 17, pelo lado esquerdo com o lote 19 e nos fundos com o lote 08; imóvel esse 
distante 20,70 metros em reta, mais 17,90 metros em curva do alinhamento da Rua João Gomes; estando objeto da matrícula R.7-42.196 
(RIeA loca). Valor da Avaliação em 04/02/2022: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Depositário: Leandro da Silva Pereira Neves. Local do bem: 
Rua Lázaro Mendes Ortiz, Lote 18, Quadra K, Jardim Europa, Valentim Gentil/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso 
pendente de julgamento. Votuporanga, 30 de junho de 2022. RODRIGO FERREIRA ROCHA Juiz(a) de Direito.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

B5gazetasp.com.br
SÁBADO, 23 A SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2022 

LEILÃO PÚBLICO Nº 2022/000040 - SUMÁRIO DO EDITAL PARA VENDA DE IMÓVEL - 1. OBJETO: Alienação dos 
bem(ns) imóvel(is) descritos no anexo 05 do presente edital. 2. SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO/ INÍCIO DA DISPUTA 
DE LANCES - Data: 27/07/2022 Hora: 15:00 Modalidade: (X) online: https://www.zukerman.com.br/. Modo de 
Disputa (X) Aberto. Tipo: Maior Oferta de Preço (Lance). 3. LEILOEIRO(A) OFICIAL [“LEILOEIRO”] - Nome: Dora Plat 
CPF: 070.809.068-06. Inscrição na Junta Comercial (UF): SP, Nº da Inscrição: 744. Telefone: (11) 30030-677 E-mail: 
dplat@zukerman.com.br. Endereço: Avenida Angélica, 1996, Higienópolis. Cidade/UF: São Paulo/SP. CEP: 01228-
200. 4. PORTAL EMGEA [“Portal”] - a) Portal de imóveis disponíveis para venda, desenvolvido e mantido por Resale 
Tecnologia e Serviços S/A: www.resale.com.br. b) Portal da Emgea: www.emgeaimoveis.com.br. 5. FORMALIZAÇÃO 
DE COMPRA/ARREMATAÇÃO - a) Plataforma PAGIMOVEL (CNPJ: 21.129.873/0001-79) [“Pagimovel®”]. b) Site: 
www.pagimovel.com.br. c) Email: leiloes@resale.com.br. d) Telefone: (19) 3422.6222. 6. FORMA DE PAGAMENTO 
- (X) À Vista 100% do pagamento na emissão do CCV (Contrato de Compra e Venda) - (X) À vista com prazo de 
pagamento de até 90 dias. À Vista com prazo de 90 dias para pagamento (30/60/90) e entrada de 30%. 7.TAXA DE 
SERVIÇO PAGIMOVEL - 1.5% sobre o valor do lance vencedor. 8. ELEIÇÃO DO FORO - Fica eleito o foro da cidade 
de São Paulo/SP para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Edital. São Paulo/SP, 18 de Julho de 2022.

E D I T A L 
A EMGEA S.A. – Empresa Gestora de Ativos S.A. (“EMGEA S.A”), empresa pública vinculada ao Ministério da 
Economia, criada pelo Decreto nº 3.848, de 26 de junho de 2001, conforme autorização prevista no art. 7º da 
Medida Provisória nº 2.155, de 22 de junho de 2001, atual Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, 
regendo-se pelo Estatuto Social aprovado pela Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária, de 29 de abril de 2022, 
publicado no Diário Oficial da União de 03 de maio de 2022, regendo-se pelo Estatuto vigente na data de 
publicação deste Edital, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Lote 18, 1ª Subloja, Ed. São Marcus, Brasília/
DF, CEP 70070-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.527.335/0001-13, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, admitindo exclusivamente lances eletrônicos, torna público que realiza 
este processo de alienação na forma abaixo, utilizando-se do critério de julgamento de maior oferta de preço, 
para venda dos imóveis relacionados no Anexo 05, parte integrante deste Edital, a ser conduzido pelo LEILOEIRO 
por meio do Pagimovel®, de acordo com os termos deste Edital. 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 1.1 O Leilão 
será realizado em sessão pública, admitindo-se exclusivamente lances via INTERNET, mediante condições de 
segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases conforme previsto no item 11 deste Edital. A sessão 
pública para a disputa dos lances, dirigida pelo LEILOEIRO indicado no sumário deste edital, será realizada de 
acordo com as regras do presente Edital e seus Anexos, data e hora descritos no Sumário do Edital. 1.2 Os 
trabalhos serão conduzidos pelo LEILOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados/transferidos 
para o aplicativo constante da página do leiloeiro ou realizados diretamente no Portal. 1.3 As informações acerca 
dos imóveis disponíveis para lances estarão disponíveis para consulta no website do LEILOEIRO e também no 
Portal (24x7). 1.4 Quando estiverem desocupados, os imóveis, sem prejuízo da exposição virtual poderão ser 
vistoriados pelos interessados, que, para esse fim, deverão entrar em contato com o LEILOEIRO para agendamento 
de visita ao bem interessado. 2. MODO DE DISPUTA - 2.1 Conforme descrito no Sumário do Edital. 3. TIPO - 3.1 
Conforme descrito no Sumário do Edital. 4. OBJETO - 4.1 O objeto do presente Edital é o procedimento para 
alienação de Bens Imóveis não de uso (ad corpus) de propriedade ou gestão da cobrança da EMGEA S.A. 
relacionados e descritos no Anexo 5 deste Edital. 4.2 Os imóveis relacionados e descritos no Anexo 5 do presente 
Edital possuem matrícula registrada em nome da EMGEA S.A. ou possuem matrícula registrada em nome de 
agentes financeiros, dos quais a EMGEA S.A. possui o direito de créditos por instrumentos contratuais. 4.3 Os 
imóveis relacionados e descritos no Anexo 5 do presente Edital serão ofertados na situação jurídico/processual 
em que se encontram, assumindo, o ARREMATANTE, de modo expresso, os riscos correspondentes a todas as 
pendências judiciais e/ou administrativas incidentes sobre os bens imóveis, respondendo a EMGEA S.A. pela 
evicção de direito na forma da lei. 4.4 O ARREMATANTE ficará responsável pelas providências judiciais e 
administrativas referentes ao imóvel, ficando, também, sob sua responsabilidade a regularização do bem perante 
os órgãos competentes, tais como, Cartório de Registro de Imóveis, Prefeitura, INCRA, Receita Federal, entre 
outros, bem como adoção de medidas para desocupação do imóvel, se for o caso, eximindo a EMGEA S.A. de 
quaisquer ônus e providências para a regularização. 5. PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços mínimos dos bens 
encontram-se discriminados no Anexo 5. Os bens serão leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer MAIOR 
LANCE, igual ou superior ao lance mínimo, conforme item 6 do Sumário deste Edital e conforme contido no 
subitem 11.1 do corpo do Edital., sempre condicionado à aprovação pela EMGEA S.A. do lance vencedor após o 
leilão. 5.2 A EMGEA S.A. não está obrigada a aceitar o valor do lance vencedor e poderá recusá- lo a seu exclusivo 
critério e independentemente de justificativa. 6. COMISSÃO DO LEILOEIRO - 6.1 O ARREMATANTE pagará a 
importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor ao leiloeiro oficial, a título de 
comissão. 6.1.1 No presente leilão, o ARREMATANTE deverá efetuar o respectivo pagamento em conta corrente a 
ser informada pelo leiloeiro, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários, sob pena de ser considerado 
desistente conforme item 16 deste Edital. 6.2 O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance 
ofertado. 7. TAXA DE SERVIÇO (Pós-Vendas) - 7.1 O ARREMATANTE pagará a importância correspondente a taxa 
informada no Sumário do Edital que incidirá sobre o valor do lance vencedor. 7.1.1 A RESALE é a empresa que 
oferece soluções tecnológicas que permite a gestão eletrônica do procedimento de alienação da qual participa o 
ARREMATANTE VENCEDOR, conforme Contrato de Prestação de Serviços, Contrato n. 00013/2021, assinado em 
26.11.2021. 7.1.2 A Pagimovel® é unidade de negócios da empresa Resale Tecnologia e Serviços SA, responsável 
pela prestação de serviços financeiros, documentais, de formalização e registros necessários pelo aperfeiçoamento 
do processo de compra. 7.2 A gestão do envio e controle de assinaturas da ata de arrematação, do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, do pagamento correspondente ao valor 
integral do lance vencedor, da lavratura da Escritura Pública Venda e Compra e do registro no Cartório de Registro 
de Imóveis competente será promovida de forma centralizada pela Pagimovel®, conforme contido nos itens 14.2 
e 15.1 deste Edital. 7.3 Para a execução das atividades realizadas pela Pagimovel®, o ARREMATANTE deverá 
assinar o Contrato de Prestação de Serviços, minuta anexa (Anexo 03), via plataforma de assinatura eletrônica, em 
até 02 (dois) dias úteis a partir da data do leilão. 7.3.1 Após a aprovação da proposta comercial pela EMGEA S.A., 
o ARREMATANTE terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para promover o pagamento da importância 
determinada no item 7.1, sob pena de ser considerado desistente conforme item 16 deste Edital. 7.4 O valor da 
taxa de Serviço da Pagimovel® não compõe o valor do lance ofertado. 8. REFERÊNCIA DE TEMPO - 8.1 Todas as 
referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de 
Brasília – DF, sendo que nas localidades onde houver diferença de fuso horário, o horário adotado será o do local 
da realização do leilão, dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 9. HABILITAÇÃO - 9.1 A habilitação dar-se-á pelo pagamento das quantias descritas nos itens 6 e 7 deste 
Edital. 10. PROPOSTA - 10.1 A forma de pagamento seguirá a descrita no item 6 do Sumário do Edital. 10.2 A 
apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos termos do presente Edital e de seus anexos. 
10.3 O ARREMATANTE vencedor deverá encaminhar ao e-mail do LEILOEIRO, descrito no Sumário deste Edital, os 
documentos que constam do Anexo 01, em até 02 (dois) dias úteis a partir da data do leilão, sob pena de ser 
considerado desistente conforme item 16 deste Edital. 10.3.1 Apresentação da proposta constando o valor do 
lance ofertado e declaração expressa de que tem conhecimento das condições que deverá satisfazer para 
obtenção do financiamento imobiliário, se for o caso, conforme Anexo 01; 10.3.2 Apresentação de documento de 
instituição financeira comprovando que possui linha de crédito pré-aprovada, quando optante de financiamento 
imobiliário; 10.3.3 Apresentação dos documentos que constam do Anexo 01. 10.3.4 Quando ocorrer alteração da 
proposta inicial, em virtude de modificações nos valores financiados, da linha de crédito, o ARREMATANTE deverá 
assinar aditivo de sua proposta com as devidas atualizações. 10.4 O ARREMATANTE vencedor deverá assinar 
Contrato de Prestação de Serviços, conforme item 7.3 e Ata de Arrematação, conforme item 15.1.1 deste Edital, 
via plataforma de assinatura eletrônica, em até 02 (dois) dias úteis a partir da data do leilão, sob pena de ser 
considerado desistente conforme item 16 deste Edital. 11. LANCES VIA INTERNET - 11.1 Por questões de 
compliance e controle, somente serão aceitos lances prévios ao Leilão realizados no site do LEILOEIRO. 11.1.1 
Ficam expressamente vedados lances prévios realizados por e-mail, correio ou pessoalmente no escritório do 
LEILOEIRO. 11.2 O ARREMATANTE que tiver seu lance declarado vencedor, deverá depositar o valor referente à 
comissão do leiloeiro em conta corrente a ser informada pelo LEILOEIRO, até o primeiro dia útil após o envio dos 
dados bancários. 11.2.1 A não realização do pagamento da comissão do LEILOEIRO ou pagamento da taxa de 
serviço à Pagimovel® nos prazos estabelecidos neste Edital serão considerados como desistência, conforme item 
16 deste Edital, e o ARREMATANTE será responsabilizado pela não concretização do negócio. 11.2.2 Independente 
do prazo do depósito citado no caput deste item, o ARREMATANTE deve cumprir o prazo estabelecido nos itens 
10.3 e 10.4 deste Edital para encaminhamento e assinatura dos documentos. 11.2.3 Em nenhuma hipótese, a 
EMGEA S.A. se responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de operacionalização do equipamento de 
telefone ou computador, etc., de quaisquer dos interessados/arrematantes. 12. REGULAMENTO OPERACIONAL 
DO CERTAME - 12.1 O certame será conduzido pelo LEILOEIRO indicado no Sumário do Edital, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; b) responder as questões 
formuladas pelos ofertantes durante o certame; c) conduzir os procedimentos relativos aos lances; d) declarar o 
vencedor; e) elaborar a ata da sessão. 12.2 Os lances deverão ser ofertados pelos interessados ou seus legítimos 
representantes. 12.3 Considerar-se-á legítimo representante do ARREMATANTE, nos leilões e nas demais ocasiões 
relativas a este processo, aquele que detiver amplos poderes para tomar quaisquer decisões relativamente a 
todas as fases, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade com fé pública, acompanhado de 
instrumento particular de procuração, assinado pelo outorgante, com firma reconhecida em Cartório ou 
instrumento público de procuração. 12.3.1 No caso de pessoas jurídicas, o instrumento público ou particular de 
procuração deverá ser acompanhado de cópia do estatuto ou contrato social em vigor comprovando a capacidade 
de o signatário nomear procurador, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário. 
12.3.2 Sendo o representante da pessoa jurídica proponente o seu sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado), 
este deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 12.4 O credenciamento do 
proponente e de seu representante legal implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade para realização das transações inerentes ao Leilão. - Credenciamento para Efetuar Lances na 
INTERNET - 12.5 Para efetuar lances, os interessados devem dispor de chave de identificação e senha pessoal 
(intransferíveis), obtidas após credenciamento, que deverá ser efetuado até 01 (um) dia antes da realização do 
Leilão no site do LEILOEIRO. 12.6 A chave de identificação e a senha terão validade somente para o presente 
Leilão, sendo canceladas após o evento. 12.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem 
como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à EMGEA S.A. 
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. - 
Participação – 12.8 A participação na sessão pública do Leilão dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente oferta de lances, via Internet, no site do LEILOEIRO ou 
do Portal. 12.9 A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de todos 
os termos do presente Edital e seus Anexos, sendo o ofertante responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas, dos documentos e propostas apresentados e transações que forem efetuadas em seu 
nome em qualquer fase da alienação, por seu(s) representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como 
firmes e verdadeiras. 12.10 A validade da proposta será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias corridos, contados 

a partir da data da sessão pública do Leilão. 12.11 Caberá ao ofertante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante a sessão pública do Leilão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. - Abertura - 12.12 
A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do Leilão, passando o leiloeiro a aceitar lances 
a partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso. 12.13 Aberta a etapa competitiva, os 
ofertantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. 12.14 Será considerado 
vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que igual ou superior ao preço mínimo. 12.15 A 
cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo valor. 12.16 
Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente ofertado, 
observado o incremento mínimo fixado para o lote. 12.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos 
valores, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 12.18 Durante o transcurso da 
sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do lance. O sistema não identificará o 
autor dos lances aos demais participantes. 12.19 O leiloeiro encerrará a sessão mediante encaminhamento de 
aviso de fechamento iminente dos lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances. 12.20 O 
acompanhamento do evento será feito exclusivamente pela Internet. 12.21 O sistema informará a melhor 
proposta imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 13.1 No 
julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo 
considerada vencedora a proposta que cotar o MAIOR PREÇO. 13.2 Fica estabelecido que os lances vencedores 
ofertados não caracterizam direito adquirido do ARREMATANTE, em nenhuma hipótese, mas estão sempre 
condicionados à prévia análise e expressa aprovação, comercial e jurídica, pela EMGEA S.A. após o Leilão. A 
negativa de venda pela EMGEA S.A. não implica em pagamento de nenhuma indenização, valor e/ou reembolso a 
que título for, exceto os indicados no item 6.4. e 7.5 acima. 13.3 Serão desclassificadas as propostas que: a) não 
atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem condições; b) apresentarem o valor total da 
proposta inferior ao preço mínimo constante do Anexo 05 deste Edital, para o imóvel pretendido; c) não estiverem 
acompanhadas de procuração, se for o caso; d) não estiverem acompanhadas dos documentos citados no Anexo 
01; e) não foram formalizadas pela assinatura da Ata de Arrematação, conforme item 15.1.1 deste Edital. 14. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 14.1 Os pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos em moeda 
corrente no País, conforme item 6 do Sumário do Edital. 14.2 O ARREMATANTE vencedor pagará 5% (cinco por 
cento) do valor do lance vencedor a título de comissão do leiloeiro, sendo que o pagamento da comissão deverá 
seguir o contido no item 6 deste edital e a taxa descrita no Sumário deste Edital sobre o valor do lance vencedor 
à Pagimovel®, a título de taxa de serviço, sendo que o pagamento da taxa de serviço deverá seguir o contido no 
item 7 deste Edital. - PAGAMENTO INTEGRAL POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS - 14.3 O ARREMATANTE 
vencedor pagará à EMGEA S.A, por meio de recursos próprios, a importância correspondente ao valor do lance 
vencedor, que deverá ser realizado no prazo de 48 horas contados a partir o envio do Contrato Particular de 
Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, Anexo 4A, B e C, nos termos do item 15.1.2 deste 
Edital. - PAGAMENTO COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - 14.4 Mediante o recolhimento do valor 
correspondente à parcela de recursos próprios, na proporção indicada no item 6 do Sumário do Edital, no prazo 
de 48 horas contados a partir o envio do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras 
Avenças, Anexo 4A, B e C, nos termos do item 15.1.2 deste Edital. 14.5 O saldo do preço do imóvel, a ser pago por 
meio do Financiamento Imobiliário, deverá ser creditado à EMGEA S.A em até 135 (cento e trinta cinco) dias 
corridos, após a assinatura do contrato descrito no item 15.1.2 deste edital. 14.6 No pagamento por meio de 
financiamento imobiliário será de responsabilidade do proponente providenciar toda a documentação necessária 
à realização do negócio, bem como apresentar proposta, contendo declaração expressa de que tem conhecimento 
das condições que deverá satisfazer para obtenção do financiamento imobiliário, conforme Anexo 01. 14.7 No 
caso de financiamento imobiliário, o prazo, as modalidades, as condições do interessado, as condições de 
ocupação do imóvel e os valores deverão enquadrar-se nas exigências legais e normativas da instituição financeira 
escolhida para a concessão do financiamento imobiliário. 14.8 Aqueles interessados que desejarem contar com 
financiamento imobiliário deverão dirigir-se às instituições financeiras, em tempo hábil para inteirar-se das 
condições gerais e habilitar-se ao crédito, antes do prazo estipulado para realização do leilão, além de verificar o 
limite de crédito disponibilizado para o financiamento. 14.9 No caso de financiamento imobiliário os interessados, 
obrigatoriamente, deverão ter que comprovar a aprovação prévia do crédito, conforme item 10.3.2 deste Edital, 
para apresentação da proposta. 14.10 Para fins de obtenção de financiamento imobiliário, será de responsabilidade 
do ARREMATANTE providenciar toda a documentação necessária à realização do negócio, tanto documentos do 
comprador, do vendedor, como do imóvel. 14.11 No caso de eventual documento do vendedor ou do imóvel que 
não possa ser produzido por iniciativa própria do ARREMATANTE, este poderá solicitar formalmente ao vendedor. 
14.12 Os documentos listados a seguir são os normalmente solicitados pelas instituições financeiras para a análise 
de concessão de financiamento imobiliário. Os proponentes deverão verificar junto à instituição financeira 
escolhida para a concessão do crédito, antes do prazo estipulado para a realização do Leilão, se haverá 
necessidade de documentação não listada nos itens a seguir e que não possa ser produzido por iniciativa própria 
do ARREMATANTE, em caso positivo o interessado deverá verificar junto ao vendedor sobre a possibilidade de sua 
emissão, mediante solicitação formal da instituição financeira concessora do crédito. 14.12.1 Documentos do 
vendedor: 14.12.1.1 CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; 14.12.1.2 Certidão negativa de débitos junto ao 
INSS; 14.12.1.3 Certidão Negativa de débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 14.12.1.4 Certidão 
Negativa de débitos relativos a tributos estaduais; 14.12.1.5 Certidão Negativa de débitos relativos a tributos 
municipais; 14.12.1.6 CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 14.12.1.7 Ata da Assembleia que elegeu a 
Diretoria. 14.12.2 Documentos do imóvel: 14.12.2.1 Certidão Negativa de Ônus Reais e Ações Reipersecutórias, 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis; 14.12.2.2 Certidão Vintenária do Imóvel; 14.12.2.3 Certidão 
Negativa de Tributos Municipais; 14.12.2.4 Declaração de Inexistência de Débito Condominial, assinada pelo 
síndico, acompanhada de Ata de Assembleia que o elegeu ou cópia do contato com a Administradora do 
Condomínio, acompanhada de Ata da Assembleia que aprovou a referida empresa. 14.13 Os interessados que 
desejarem contar com financiamento imobiliário deverão verificar junto à instituição financeira escolhida para 
concessão do crédito, antes do prazo estipulado para a realização do Leilão, se a documentação citada no item 
14.12 é suficiente. Havendo necessidade de documentação complementar, o interessado deverá verificar junto ao 
vendedor sobre a possibilidade de sua emissão, mediante solicitação formal da instituição financeira concessora 
do crédito. 14.14 Na existência de algum apontamento em um dos documentos relacionados no item 14.12, que 
venha a ser indicado pela instituição financeira como impeditiva da concessão do financiamento imobiliário à 
EMGEA S.A prestará os devidos esclarecimentos à respectiva instituição, caso solicitado formalmente, e em casos 
de esclarecimentos ou documentos complementares que não possam ser produzidos por iniciativa própria do 
proponente. 14.15 O ARREMATANTE deverá verificar se o vendedor e imóvel, incluindo as condições de ocupação 
do imóvel, atendem às condições e exigências para obtenção de crédito junto à instituição financeira escolhida, 
sendo de sua inteira responsabilidade caso o crédito não seja liberado no prazo previsto neste Edital, 
caracterizando sua desistência nos termos do item 19. 14.16 O ARREMATANTE também deverá atentar-se para os 
casos de imóveis ocupados, quanto à viabilidade de realização de vistoria no imóvel, item exigido para liberação 
do financiamento imobiliário, caracterizando em caso de inviabilidade vistoria e, por consequência, não liberação 
do crédito no prazo previsto neste Edital, sua desistência nos termos do item 16 deste Edital. O ARREMATANTE 
fica ciente que é sua responsabilidade verificar a viabilidade da realização da vistoria do imóvel antes da 
apresentação de sua proposta/lance. 14.17 A desistência será caracterizada, no caso de proposta para pagamento 
por meio de financiamento imobiliário quando: a. o valor correspondente não seja creditado à EMGEA S.A, por 
qualquer motivo, pela instituição financeira escolhida pelo proponente; b. tendo o proponente o financiamento 
imobiliário cancelado ou não apresentando as condições exigidas para sua obtenção; c. quando o proponente não 
efetuar, no prazo previsto, o pagamento do valor total da proposta com recursos próprios. 14.18 As tratativas de 
qualquer assunto referente ao financiamento imobiliário deverão ser negociadas diretamente com a agência da 
instituição financeira responsável pela operação. 14.19 O ARREMATANTE vencedor pagará 5% (cinco por cento) 
do valor do lance vencedor a título de comissão do leiloeiro, sendo que o pagamento da comissão deverá seguir 
o contido no item 6 deste edital e o valor correspondente à taxa de serviço da Pagimovel®, sendo que o pagamento 
da taxa de serviço deverá seguir o contido no item 7 deste Edital. 15. DA FORMALIZAÇÃO - 15.1 A alienação do 
imóvel relacionado no Anexo 05 será formalizada mediante: 15.1.1 A assinatura da Ata de Arrematação que será 
assinada eletronicamente pelo ARREMATANTE vencedor em até 2 (dois) dias úteis a partir da data do leilão; 15.1.2 
A assinatura do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças que será 
assinado eletronicamente pelo ARREMATANTE, Anexo 4A e 4B deste Edital; 15.1.3 lavratura de Escritura Definitiva 
de Venda e Compra que deverá ser realizada em até 180 (cento e oitenta) dias, após a assinatura do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças e a quitação do preço do imóvel, podendo 
ser prorrogada caso ocorra alguma exigência cartorária adicional ou dificuldade na formalização das assinaturas 
necessárias. 15.1.4 Na hipótese do pagamento ser efetuado por meio de recursos próprios e financiamento 
imobiliário, será adotado, na formalização do negócio, o instrumento utilizado pela instituição financeira que 
conceder o financiamento imobiliário, Instrumento este que deverá ser registrado em até 90 (noventa) dias 
corridos da assinatura da data do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras 
Avenças, sob pena, de não cumprido este prazo, o ARREMATANTE ser considerado desistente, conforme item 16 
deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 30 dias, quando solicitado pelo ARREMATANTE 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela EMGEA S.A. 15.2 A gestão do envio e 
controle de assinaturas da Ata de Arrematação, do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel 
e Outras Avenças, do pagamento correspondente ao valor integral do lance vencedor, da lavratura da Escritura 
Pública Venda e Compra e do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente será promovida de forma 
centralizada pela Pagimovel®, unidade de negócios da RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. que promove a 
prestação de serviços financeiros, documentais, de formalização e registros necessários pelo aperfeiçoamento do 
processo de compra, conforme contido nos itens 7.1 e 7.2 deste Edital. 15.3 A Escritura Definitiva de Venda e 
Compra será lavrada no Tabelião de Notas de preferência da EMGEA S.A., seguido pelo registro no Cartório de 
Registro de Imóveis competente. 15.3.1 Todos os impostos, taxas e despesas, inclusive cartorárias, incluindo 
certidões atualizadas da matrícula do imóvel e outras necessárias para o registro ficarão a cargo do ARREMATANTE. 
15.3.2 O ARREMATANTE realizará o pagamento das despesas para a lavratura da Escritura Pública Venda e Compra 
no Tabelião de Notas e do registro no Cartório de Registro Competente por meio de guias, TED ou boleto bancário, 
conforme exigências do Tabelião de Notas e do Cartório de Registro Competente. Referidas guias e instruções 
para pagamento serão enviados pela Pagimovel®, em tempo hábil para pagamento. 15.4 O ARREMATANTE terá o 
prazo de 8 (oito) dias úteis, contado a partir da convocação da Pagimovel®, para apresentar toda a documentação 
exigida pelo Tabelionato para formalização da Escritura Pública Venda e Compra e pelo Cartório de Registro 
Competente para o devido registro, sob pena de não o fazendo ser considerado como desistente conforme item 
16 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
ARREMATANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Pagimovel®. 15.5 A 
Pagimovel® adotará as ações necessárias para o registro da Escritura Pública de Venda e Compra no competente 
Cartório de Registro de Imóveis, correndo todos os impostos, taxas e despesas, inclusive as cartorárias, incluindo 
certidões atualizadas da matrícula do imóvel (tanto para confecção da Escritura Pública de Venda e Compra como 
a certidão após o registro da venda) e outras necessárias para o registro, por conta do adquirente. 15.5.1 Em caso 
de pagamento por meio de financiamento imobiliário, as ações para o registro poderão ser adotadas pela EMGEA 

S.A ou pela instituição financeira que estiver concedendo o crédito. 15.6 Tratando-se de imóvel que necessite de 
desmembramento, remembramento, averbação de construção, regularização de área e alteração de sua 
descrição na matrícula do imóvel, do estado de uso e ocupação do solo ou outras descritas no Anexo 05, todas as 
despesas decorrentes da sua regularização junto ao cartório imobiliário e órgãos competentes (Prefeitura, INCRA, 
Receita Federal e outros) correrão por conta do adquirente. 15.7 Existindo pendência judicial sobre o imóvel, o 
adquirente se declara informado da demanda, assumindo de modo expresso os riscos correspondentes, 
respondendo a EMGEA S.A. pela evicção de direito na forma da lei. 15.8 Existindo valores não quitados de IPTU e 
condomínio, a EMGEA S.A. ficará responsável pela quitação dos valores devidos, quando aplicável: 15.8.1 Para 
pagamento à vista ou até em 3 parcelas, até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao ARREMATANTE 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, desde que estas não estejam mencionadas especificamente 
no lote do bem como de responsabilidade do ARREMATANTE; 15.8.2 Para financiamento imobiliário, a 
responsabilidade pela quitação é até a efetivação do registro do Instrumento de Financiamento junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis competente, desde que estas não estejam mencionadas especificamente no lote do bem 
como de responsabilidade do ARREMATANTE. 15.9 Tratando-se de imóvel ocupado por terceiros, o adquirente se 
declarará informado do fato, assumindo expressamente todos os ônus decorrentes da desocupação. 15.10 
Registrada a Escritura Pública de Venda e Compra, todos os direitos e obrigações pertinentes ao imóvel, inclusive 
as descritas no Anexo 05, serão atribuídos ao ARREMATANTE. 15.10.1 O ARREMATANTE somente receberá os 
direitos de posse exercidos pela EMGEA S.A. sobre o imóvel, após o recebimento do valor total ofertado no lance 
e o devido registro da Escritura Pública Venda e Compra ou do registro do Instrumento de Financiamento, nos 
casos de financiamento imobiliário, no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. 15.11 Não ocorrendo a 
formalização da venda ao primeiro colocado, após a habilitação deste conforme item 9.1 deste Edital, seja por 
desistência expressa ou por desclassificação, a EMGEA S.A. se reserva o direito de realizar nova alienação ou 
consultar os demais colocados, na ordem de classificação, sobre o seu interesse em adquirir o imóvel nas mesmas 
condições de preço do primeiro colocado, no prazo referente à forma de pagamento escolhida, mantendo os 
demais termos deste Edital. 15.12 Não ocorrendo o pagamento da quantia correspondente à comissão do 
leiloeiro ou a quantia, correspondente à taxa de serviço à Pagimovel®, conforme itens 6.1 e 7.1 deste Edital, a 
EMGEA S.A. se reserva o direito de realizar nova alienação ou consultar os demais colocados, na ordem de 
classificação, sobre o seu interesse em adquirir o imóvel, sendo considerado como lance vencedor o valor de 
oferta do próximo colocado, mantendo os demais termos deste Edital. 15.13 Não serão aceitos documentos com 
rasuras ou emendas que comprometam a sua autenticidade. 15.14 Caso não haja o registro da Escritura Pública 
Venda e Compra no Cartório de Registro de imóveis, a venda será desfeita, os valores pagos pelo arrematante a 
título de comissão do leiloeiro, a taxa de serviço à Pagimovel® e o valor correspondente a 10% (dez) por cento 
sobre valor integral do lance vencedor pago à EMGEA S.A serão convertidos em multa. O valor do saldo da 
diferença que foi pago à EMGEA S.A. será devolvido ao arrematante vencedor sem incidência de juros e correção 
monetária, nos termos do item 17 deste Edital. 16. DESISTÊNCIA - 16.1 O ARREMATANTE vencedor poderá ser 
considerado desistente se: 16.1.1 não celebrar a Escritura Pública Venda e Compra conforme item 15 e subitens, 
especificados neste edital; 16.1.2 não efetuar os pagamentos nos prazos e forma definida neste Edital; 16.1.3 não 
satisfizer as condições previstas neste Edital para celebração dos contratos; 16.1.4 manifestar-se expressamente 
nesse sentido, por meio do Termo de Desistência, Anexo 02. 16.1.5 deixar de apresentar os documentos 
solicitados nos subitens 10.3.1 a 10.3.3 e prazo estipulado nos itens 10.3 e 10.4 deste Edital. 17. MULTA - 17.1 
Caracterizada a desistência nos termos do item 16 deste Edital, o ARREMATANTE vencedor perde, a título de 
multa: 17.1.1 após a habilitação descrita no item 9 deste Edital, os valores equivalentes à comissão do leiloeiro e 
a taxa de serviço da Pagimovel®; 17.1.2 após o pagamento descrito no item 14 e subitens deste Edital, o valor 
correspondente a 10% (dez) por cento sobre valor integral do lance vencedor, que reverterá em benefício da 
EMGEA S.A., devendo à EMGEA S.A. depositar o valor do saldo da diferença que lhe foi pago, sem incidência de 
juros e correção monetária, na conta indicada pelo arrematante, conforme disposto no Contrato Particular de 
Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças. 18. OUTRAS CONDIÇÕES - 18.1 A EMGEA S.A. reserva-
se o direito de presentes razões de ordem administrativa, comercial ou operacional, revogar em defesa do 
interesse público ou anular esta alienação, total ou parcialmente, em qualquer fase, com a devolução de todos os 
pagamentos realizados, mesmo depois de julgadas as propostas, sem que caiba aos ARREMATANTES, em qualquer 
das hipóteses, o direito à atualização monetária, indenização, ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie. 
18.2 O ARREMATANTE vencedor que deixar de firmar a Escritura Pública de Venda e Compra e/ou em caso de sua 
posterior desclassificação, por não preencher os requisitos para assumir os compromissos a que se propôs, ficará 
sujeito ao pagamento de multa do item 17 deste Edital. 18.3 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal do EMGEA S.A., subsequente às ora 
fixados. 18.4 Os objetos desta alienação serão vendidos no estado de ocupação e conservação em que se 
encontram.  ANEXO 01 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARREMATANTE - • Pessoa Física: a. Documento de 
Identidade ou CNH (válida) com informação do CPF do ARREMATANTE; b. Certidão de Nascimento, se solteiro; c. 
Certidão de Casamento com regime de bens, se casado; d. Certidão de Casamento com averbação de divórcio, se 
divorciado; e. Certidão de Casamento com averbação de óbito, se viúvo; f. Certidão de registro do pacto 
Antenupcial, se o ARREMATANTE for casado após 1977 em regime diverso da comunhão parcial de bens; g. 
Comprovante de residência do ARREMATANTE expedido há menos de 90 (noventa) dias da entrega; h. Documento 
de Identidade ou CNH (válida) com informação do CPF do cônjuge ARREMATANTE, se for o caso; i. Instrumento de 
mandato/procurações, quando o ARREMATANTE for representado; j. Carta de crédito aprovada (se forma de 
pagamento for financiamento, prazo de validade superior a 20 dias da data de avaliação) • Pessoa Jurídica: a. Ato 
de Constituição da Sociedade da ARREMATANTE; b. Última Alteração Contratual Consolidada ou Estatutária da 
Sociedade da ARREMATANTE; c. Documentos de Identidade ou CNH (válida) com informação do CPF dos 
representantes legais da ARREMATANTE; d. Comprovante de residência da ARREMATANTE expedido há menos de 
90 (noventa) dias da entrega; e. Instrumento de mandato/procurações, quando a ARREMATANTE for representada; 
f. Carta de crédito aprovada (se forma de pagamento for financiamento, prazo de validade superior a 20 dias da 
data de avaliação). ANEXO 05 - RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS - 1. DISPOSIÇÕES GERAIS - 1.1 Além dos 
dados constantes da descrição do imóvel, serão de responsabilidade do ARREMATANTE, solucionar as seguintes 
pendências, caso existam, arcando com todos os custos e providências eventualmente necessárias: a) multas, 
pendências judiciais, débitos, inclusive de concessionárias de água, luz e gás, e demais encargos incidentes sobre 
o imóvel, independentemente da data do fato gerador, mesmo lançados ou cobrados futuramente, em nome da 
EMGEA S.A., de seus antecessores ou de terceiros; b) regularização do imóvel perante os entes e órgãos 
competentes, tais como o município onde se encontra situado, os cartórios de registro de imóveis, o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a Receita Federal, entre outros; c) adaptação das condições 
de fornecimento de água e luz; d) adaptação das condições de uso e ocupação do solo e o estado da construção; 
necessidade de desocupação do imóvel; e) verificação do enquadramento da construção em relação à lei de 
zoneamento municipal. 1.2 A EMGEA S.A. exime-se de toda e qualquer responsabilidade quanto aos casos e 
situações acima citados, assumindo apenas as situações descritas no item 15.8 e subitens deste Edital, desde que 
estas não estejam mencionadas especificamente no lote do bem como de responsabilidade do ARREMATANTE. 
1.3 Para os imóveis com pendência judicial (Ex. Penhora, Hipoteca, Arresto, etc.) os compradores se declaram 
informados da demanda, assumindo de modo expresso os riscos correspondentes, respondendo a EMGEA S.A. 
pela evicção de direito na forma da lei, conforme item 4.3 deste Edital. 1.4 Para os imóveis ocupados o 
ARREMATANTE se declara informado da demanda, assumindo de modo expresso todos os riscos correspondentes, 
caracterizando sua desistência nos termos do item 16 deste Edital e a perda, a título de multa, item 17 do Edital. 

LEILÃO PÚBLICO Nº 2022/000040 
Relação e Descrição dos Imóveis 

Nº do Lote: 1 - ID: 818880000025 - Descrição legal: Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na 
matrícula nº 2.244, 5° Zona de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE. Rua Visconde de Cairu, Nº 200, Apartamento 
601, Edifício Riviera I, Bairro Praia do Futuro, Fortaleza/CE, CEP: 60182-130. Considerações importantes: Sobre o 
valor arrematado e/ou lance vencedor, o comprador deverá pagar 5,0 % de comissão de leilão ao leiloeiro, além 
da taxa da Pagimovel 1,5 %, informada no sumário do Edital, ou valor de R$ 0,00, o que for maior. Ficará a cargo 
do COMPRADOR: 1) O Imóvel encontra-se ocupado por terceiro, assumindo o Comprador a responsabilidade 
exclusiva dos riscos, providências e custas necessárias à desocupação, bem como todos e quaisquer débitos 
pendentes de tarifas públicas, e tarifas privadas, quando houver, sem prejuízo das medidas judiciais, 
extrajudiciais e eventuais despesas para a desocupação e regularização do imóvel; 2) A escritura será lavrada 
apenas no Tabelião de Notas de escolha exclusiva do Vendedor, após a quitação integral do imóvel nos casos de 
parcelamento da compra, sendo que as despesas necessárias com a celebração da lavratura da escritura e seu 
registro no Cartório de Imóveis competente, o respectivo imposto de transmissão, taxas, custas e emolumentos 
em cartório, incluindo despesas relativas a certidões e/ou procurações necessárias para a formalização da 
venda, correrão sob a responsabilidade do Comprador. Ainda, nos casos de imóveis oriundos de leilão de 
alienação fiduciária, a lavratura da Escritura Definitiva de Venda e Compra ficará condicionada à averbação 
dos Leilões Negativos e do Termo de Quitação na matrícula do imóvel pelo Vendedor, conforme estabelecido 
na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. O Comprador fica desde já cientificado de que o prazo contratual 
da Emgea para a lavratura da escritura é de até 180 dias; 3) A transmissão dos direitos da posse do imóvel está 
condicionada à quitação integral do preço do bem e a comprovação do registro da escritura na matrícula do 
imóvel; 4) As reformas e os reparos de qualquer origem, incluindo as benfeitorias necessárias e a regularização 
de quaisquer delas perante os órgãos públicos como Prefeitura, Registro de Imóveis ou INSS, ficarão à cargo do 
Comprador, uma vez que o imóvel é adquirido no estado em que se encontra; 5) A análise jurídica e completa 
do Imóvel e de dívidas relacionadas é de responsabilidade exclusiva do Comprador, conforme sua conveniência 
e avaliação do negócio para tomada de decisão de compra. Eventuais informações de ações judiciais e 
pendências informadas pelo Vendedor desde já, bem como outras informadas no curso da negociação, terão 
função colaborativa uma vez que a responsabilidade de análise e diligência é do Comprador e tal risco compõe 
a base da contratação e a formação do preço do bem; 6) O comprador que seja ex-mutuário ou ocupante, 
além de pagar o valor de venda do imóvel, deverá assumir também os valores relativos aos débitos do imóvel, 
obrigações de natureza propter rem, e as despesas relativas à sua retomada, quando houver. 7) O Comprador 
assume 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. Ficará a cargo do VENDEDOR: 1) 
A quitação do IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio, até a efetivação do registro da transferência do imóvel 
ao Comprador junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, desde que estas não estejam mencionadas 
especificamente como de responsabilidade do Comprador. Honorários: 1) Os honorários indicados no contrato 
de prestação de serviços deverão ser pagos diretamente na plataforma Pagimovel®, após a aprovação da 
proposta de compra pelo Vendedor. Lance mínimo: R$ 111.600,00.

MAIS INFORMAÇÕES:
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Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433

www.glleiloes.com.br
Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP.
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de Leilão de BEM IMÓVEL e para intimação do executado SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ, CNPJ N° 
72.189.582/0001-07; TERCEIRA INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, CNPJ nº 46.634.564.0001-87 e demais interessados, expedido 
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Títulos de Crédito, ora em fase de Execução,  Processo nº 1000193- 
13.2016.8.26.0624, fi gurando como exequente, FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI ME, CNPJ nº 07.249.087/0001-84. O Dr. Rubens Petersen 
Neto, Juíz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do CPC e Prov. 
CSM 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de leilões on-line ( www.glleiloes.com.br ), levará a público pregão de 
venda e arrematação do(s) bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 02 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, e com término no dia 05 
de Agosto de 2022 às 10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para 
a 2ª Praça com início no dia 05 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, e com término no dia 25 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, caso não haja lici-
tantes na 1ª, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atua-
lizada (Parágrafo único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital. DO BEM 
IMÓVEL: 01 (UMA) CASA com 213 m2 de Área Edifi cada – Centro – Tatuí SP, e seu respectivo quintal, sob nº 694, localizado à Rua 11 de Agos-
to, nesta cidade de Tatuí/SP, casa está para dentro do alinhamento, construída de tijolos, tendo na frente três claros e entrada por um portãozinho ao 
lado e que atualmente se divide:- pela frente tem 11,15m mais ou menos, com a rua 11 de Agosto, por dois lados em 39,50m, mais ou menos, cada lado 
com sucessores de Manoel Ferreira de Albuquerque, e nos fundos, em 11,15m, mais ou menos com os mesmos sucessores de Manoel Ferreira de Albu-
querque. Imóvel matriculado sob nº 66.267 perante o Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca Tatuí. Inscrição Municipal: 0217.0150-ZN:02. Há débitos 
de IPTU/ITR. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários 
conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. DEPO-
SITÁRIO FIEL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ, CNPJ n° 72.189.582/0001-07. Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, 
portanto, o pretendente a sua arrematação deverá diligenciar até o local onde encontra-se o bem penhorado, para certifi car-se de seu estado 
físico (tamanho construção e terreno). O bem será vendido em caráter “ad corpus” no estado de conservação em que se encontra, sem garan-
tia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Fica sob res-
ponsabilidade do arrematante a imissão na posse do imóvel, na eventualidade do mesmo encontrar-se ocupado. ÔNUS: Consta na Av.7/66.267 
averbação de penhora extraída da Execução Trabalhista nº 0011018-60.2016.5.15.0116 perante a Vara do Trabalho de Tatuí; Av.9/66.267 averbação de 
penhora extraída da Execução Civil nº 1005129-47.2017.8.26.0624 perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí; Av.11/66.267 averbação de penhora 
extraída da Execução Civil nº 1009030-86.2018 perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tatuí; Av.12/66.267 averbação da penhora Execução Cível nº 
1000193-13.2016.8.26.0624 perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí “exequenda”, conforme consulta na ARISP “Central Registradores de Imóveis” 
em 05/05/2022. Conforme despacho da Juíza do Trabalho da Vara de Tatuí/SP – TRT 15 - Processo no. 0144300-78.2008.5.15.0116, acostado aos 
autos sob Fls. 461 a 462, solicitou a penhora no rosto dos autos Processo nº 1000193-13.2016.8.26.0624 “exequenda”. Observações: Conforme Cer-
tidão de valor venal emitida pela Prefeitura Municipal de Tatuí/SP, o referido imóvel tem Área de Terreno 434 m2, e Área edifi cada 213,00 m2., pairando 
por regularização perante a municipalidade e Ofi cial de Registro de Imóveis. AVALIAÇÃO: R$ 1.848.493,01 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Oito 
Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Um Centavo), realizada em Maio de 2.018 ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 2.408.049,93 (Dois Mi-
lhões, Quatrocentos e Oito Mil, Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos), atualizada em Maio/2.022, que será atualizada até o início do 
praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 145.778,56 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Se-
tenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos), atualizada até Março de 2022. CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Provimentos CSM 
(Conselho Superior da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. 
LEILOEIRO: O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO – ARREMATAÇÃO: À VISTA 
– Os preços do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas 
agências) ou através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como de-
verá ser depositada a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser depositada 
nos autos do processo, mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização do leilão, conforme preceitua o parágrafo único do 
artigo 884 do CPC, e ato contínuo, ser requerido seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria – TOMO. Em até 5 
horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento 
deste e-mail. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha pago as guias de depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente 
para a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo 
arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo 
único e artigo 895, inciso I e parágrafos do NCPC, CASO NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas es-
critas de arrematação parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial 
do Banco do Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de corre-
ção monetária apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do 
MM. Juízo para validação. A proposta deve ser apresentada com antecedência mínima de 24h do início do leilão em que se pretende apresentar a 
proposta, seja ele 1ª ou 2ª Praça. O lance parcelado deverá ser ofertado diretamente no site do Leiloeiro. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) execu-
tada(o)(s), após a publicação do edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código 
de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição 
fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) exe-
cutada(o) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). ACORDO: Sendo fi rmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de 
divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do 
bem pelo exequente, este fi cará responsável pela comissão devida, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo exe-
cutado. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado 
na Rua Armando Arruda, nº 253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos – SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) 
executado(s), TERCEIRA INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, CNPJ nº 46.634.564.0001-87 e demais interessados INTIMADOS 
das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Consta dos 
autos haver recurso ou causa pendente de julgamento, Processos nº(s) 1002512-80.2018.8.26.0624 e 1003101-72.2018.8.26.0624. “Eventuais ônus 
sobre o imóvel, correrá por conta do arrematante”, exceto os decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. A venda será efetuada em caráter “ad 
corpus” e no estado de conservação em que os bens penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob sua respon-
sabilidade. A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual insucesso nas 
notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Registre-se que, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos 
seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital 
de leilão. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã (o), subscrevi. DR. RUBENS PETERSEN NETO JUIZ DE DIREITO
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3ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
RODOVALE TRANSPORTES OLIMPIA LTDA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARIA HELOISA NOGUEIRA RIBEIRO MACHADO SOARES da 
3ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de 
Sentença - Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO BRADESCO SA contra RODOVALE TRANSPORTES OLIMPIA LTDA - Processo nº 0002115-
65.2017.8.26.0400 (Nº de Ordem 462/2010) 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 
15/08/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 18/08/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não 
atinjam o valor da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 08/09/2022 - 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. Fica decidido que o 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) bem(ns). 
Todas as regras e condições do Leilão 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 novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1 - 
Caminhão VOLVO NL 12.360 4X2, ano e modelo 1994, trucado, placas KNF-0882, Renavam final 9, aparentemente em regular estado, não está 
em funcionamento tendo em vista estar sem as duas baterias que segundo o requerido foram roubadas. Valor da avaliação em 08/02/2019 
R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Depositário: Carlos Severino Paschoalete. Local do bem: Sitio Santa Isabel, Tamanduá, Olímpia/SP. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Olímpia/SP, aos 14 de junho de 2022. MARIA HELOISA NOGUEIRA RIBEIRO MACHADO SOARES 
Juiz(a) de Direito.
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1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)
(s) executado(a)(s) DAIRCE NOGUEIRA, ANTONIO MARCOS BRUSCATO, KELLY CRISTINA BRUSCATO, CACILDA APARECIDA BRUSCATO, 
ELISANGELA MADALENA BRUSCATO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARINA SILOS DE ARAUJO da 1ª Vara Judicial da Comarca de Vargem 
Grande do Sul/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - 
Condomínio ajuizada por SILVIA HELENA APARECIDA BRUSCATO MENOSSI, JOSE ANTONIO MENOSSI, GLAUCIA DE FATIMA BRUSCATO, 
ESPÓLIO DE ORDENIO DONIZETE BRUSCATO, JESSICA DE FATIMA BRUSCATO contra DAIRCE NOGUEIRA, ANTONIO MARCOS BRUSCATO, 
KELLY CRISTINA BRUSCATO, CACILDA APARECIDA BRUSCATO, ELISANGELA MADALENA BRUSCATO - Processo nº 0000560-74.2010.8.26.0653 
(Nº de Ordem 329/10) 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 01/08/2022, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 04/08/2022, 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 24/08/2022 - 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, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza 
propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 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 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 - NUA PROPRIEDADE DO IMÓVEL 
URBANO (DIREITO REAL DE HABITAÇÃO IMÓVEL) - Um terreno, situado nos subúrbios desta cidade de Vargem Grande do Sul, no lugar 
atualmente denominado Vila Aparecida, com frente para a rua Elizabeth, esquina da rua São José. Cadastro Municipal: 01.02.110.0071.002.002. 
Matriculado sob no 932 do CRI de Vargem Grande do Sul/SP. Atenção: será alienada, por ora, a nua propriedade, e o arrematante somente 
terá consolidada a propriedade plena quando da extinção do direito real de habitação, se for este reconhecido por sentença em ação 
autônoma pendente de julgamento. Autos n. 1001091-65.2018.8.26.0653 em tramite perante à Comarca de Vargem Grande do Sul/SP. 
Observação: Em virtude do Falecimento do Sr. Alvize Bruscato Sobrinho e ausência de registros da matrícula em relação à partilha do imóvel 
e respectivo óbito, ficará o arrematante responsável por tal regularização matricial e registral do imóvel. Valor da Avaliação em 01/11/2016: 
R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). Valor da avaliação atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo em maio/2022: R$ 328.703,23 (trezentos e vinte e oito mil, setecentos e três reais e vinte e três centavos). Depositário: NI. Local do 
bem: Rua São José no 307 e Rua Elizabeth no 85, Vila Santa Terezinha, Vargem Grande do Sul/ SP.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA/
SP. Processo: nº 0016684-57.2011.8.26.0602. Executado: SIDNEY BORTOLUCCI. METADE IDEAL (50%) DOS DIREITOS DO
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR que recaem sobre o Terreno e benfeitorias (Casa e Barracão Comercial), situado na Rua
Trovador Candini, s/n, Lote 6, Quadra A-14, Jardim Santo André I, Sorocaba/SP. Contribuinte nº 46.63.52.0200.00.000. Descrição
completa na Matrícula nº 87.772 do 1ª CRI de Sorocaba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 74.439,16 - Lance mínimo na 2ª praça:
R$ 37.219,58 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/09/2022
às 15h20min, e termina em 12/09/2022 às 15h20min; 2ª Praça começa em 12/09/2022 às 15h21min, e termina em 03/
10/2022 às 15h20min.  Ficam o executado SIDNEY BORTOLUCCI, seu cônjuge e coproprietária MÉRCIA APARECIDA LORATO
BORTOLUCCI (ou MÉRCIA APARECIDA LORATO), os promitentes vendedores HÉLIO TANCREDO LORATO, seu cônjuge
MARLENE DE MORAES LORATO, bem como a credora PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada
em 30/05/2018.

Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO 
FORO DA COMARCA DE MAUÁ/SP. Processo nº 0001471-45.2021.8.26.0348 – Partes: PABLO 
AUGUSTO CUSTÓDIO PORTILLO X  ANTENOR FIGUEIREDO NET E JOSÉ LOPES. 1º LEILÃO: 
28/07/22 às 10h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação 
atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 17/08/22 às 10h30, não 
sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo 
TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 40.011,54 e 2ª data Lance Inicial: R$ 24.006,92 valores sujeitos a atua-
lizações. Lote único de bem móvel: FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, 2015/2016, BRANCO, ALCOOL/
GASOLINA, CHASSI: 9BD195A4ZG0705016. Venda no estado em que se encontra. Pagamento a 
vista ou a prazo vide edital. Comissão devida ao leiloeiro: 5% do valor da arrematação. Visitação: 
Agendamento junto ao Leiloeiro Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064. 
Leiloeiro Oficial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763.

Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - 3ª VARA CÍVEL DO 
FORO DA COMARCA DE MAUÁ/SP. Processo nº. 0019945-55.2007.8.26.0348 – Partes: BRASTER-
RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E PERALTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
EMPRESARIAIS LTDA  X  LILIANE BELLO FERRAZ BITTENCOURT E VOLNEI BITTENCOURT. 1º 
LEILÃO: 03/08/22 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da ava-
liação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 23/08/22 às 13h30, 
não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados 
pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 771.080,91 e 2ª data Lance Inicial: R$ 462.648,55, valores sujeitos 
a atualizações. Lote único de bem imóvel: TERRENO C/ DOIS IMÓVEIS NA RUA BRÁS CUBAS, NºS 
981 E 1001, VILA BOCAINA, MAUÁ/SP - 204 m² A.T. E 512 m² A.C. Matrícula nº 27.403 do O.R.I. de 
Mauá/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide 
edital. Comissão devida ao leiloeiro: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto ao 
Leiloeiro Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064. 
Leiloeiro Oficial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763

Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO 
FORO DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP. Processo nº. 1000369-10.2019.8.26.0099 – 
Partes: VILMA DE FÁTIMA MOREIRA BORGES, EDMARA BORGES MORAIS  x  JOSE GERALDO 
PEREIRA e ROSANA FERREIRA PEREIRA. 1º LEILÃO: 02/08/22 às 11h30 oportunidade em que o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem 
interrupção - 2º LEILÃO: 22/08/22 às 11h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da 
avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 30.244,36 e 2ª data 
Lance Inicial: R$ 15.122,18 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: VEÍCULO DE 
MARCA/MODELO: FIAT/STRADA TREK FLEX, 2007/2008, CINZA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI: 
9BD27802A87032852. Localização: Pátio da Polícia Rodoviária Federal em Atibaia-SP- BR 381, KM 
47, sentido MGxSP, Bairro do Rosário. Venda no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a 
prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento 
junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

Edital de Leilão Público Judicial Online e Presencial nos termos da Legislação em Vigor - 1ª VARA 
CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA COMARCA DE SÃO PAULO/SP. Processo nº. 1001071-
23.2014.8.26.0004 – Partes: JOSIENO DE SOUSA VIEIRA x SERGIO MITSUO OKITA  e ERIKA 
YUMIKO OKITA. 1º LEILÃO: 29/07/22 às 14h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendi-
do(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 
17/08/22 às 14h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos 
índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 390.235,45 e 2ª data Lance Inicial: R$ 234.141,27, 
valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem imóvel: CASA COM 101 M² A.T. E 74,49 m² A.C. 
localizada na RUA MANUEL FRANCISCO PACHECO, Nº. 25, Jd. HUMAITÁ, 14º SUBDISTRITO, 
LAPA, SÃO PAULO/SP. MATRÍCULA: nº 112.672, do 10º O.R.I. da Comarca de São Paulo/SP. Local 
do leilão: Rua Laura, 138 - Centro - Santo André/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se 
encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arre-
matação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) LIVING , torna público a oferta, em leilão ONLINE BENS DE APARTAMENTO 
DECORADO LEILÃO BLEND CAMPINAS - LIVING (ref. 09)– extrajudicial, a venda dos bens mó-
veis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 11h00 do dia 26/07/2022, 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 responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser exa-
minados pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO conforme as datas e 
horários abaixo: Do dia 15 ao dia 26/07/2022 - das 09h00 às 16h00 Av. Governador Pedro de Toledo, 
334 Bonfim, Campinas – SP, 13070-752. Retirada dos bens: 03 de Agosto de 2022 (Quarta-feira), 
das 10hs às 14hs Av. Governador Pedro de Toledo, 334 Bonfim, Campinas - SP, 13070-752. A venda 
será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) GAFISA CONSTRUTORA , torna público a oferta, em leilão ONLINE EXCLUSIVO 
PARA FUNCIONÁRIOS BENS DE APARTAMENTO DECORADO LEILÃO - LORIAN (ref 27)  - extra-
judicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 17h00 
do dia 28/07/2022, 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 responsabilidade quanto ao estado de conservação. 
Os bens poderão ser examinados pelos interessados MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO en-
viando NOME, CPF e TELEFONE DE CONTATO através do e-mail: atendimento@lancetotal.com.br. 
Retirada dos bens: 05 de Agosto de 2022 (sexta-feira), das 10hs às 14hs. A venda será realizada à 
vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, 
que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.
lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) LIVING , torna público a oferta, em leilão ONLINE BENS DE APARTAMENTO 
DECORADO LEILÃO LIVING VILLAGGIO TATUAPÉ (REF.10)extrajudicial, a venda dos bens mó-
veis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 14h00 do dia 26/07/2022, 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 responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser exa-
minados pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO conforme as datas e 
horários abaixo: Do dia 14/07/2022 ao dia 26/07/2022 - das 09h00 às 16h00 Rua Cantagalo, 2167 
Tatuapé, São Paulo, 03319-002. Retirada dos bens: 02 de Agosto de 2022 (Terça-feira), das 10hs 
às 14hs Rua Cantagalo, 2167 Tatuapé, São Paulo, 03319-002. 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.

Editais de Leilões Públicos Judiciais Online nos termos da Legislação em Vigor - 1ª VARA 
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/SP.
Processo nº. 0016809-14.2012.8.26.00777 – Partes: SPERTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 
NACIONAL LTDA  X  RENATO BALIEIRO PEREIRA. 1º LEILÃO: 29/07/22 às 10h30 oportunidade em 
que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, se-
guirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 18/08/22 às 10h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% 
do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 5.968,65 e 
2ª data Lance Inicial: R$ 3.581,19 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: MOTO-
CICLETA MARCA HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO/MODELO: 2009/2009, COR: Preta, Gasolina, 
CHASSI: 9C2KC15309R022424. 

Processo nº 0002451- 97.2019.8.26.0077 – Partes: IRANI RODRIGUES TRINDADE TRAVAIN, VA-
LÉRIO RODRIGUES TRAVAIN, VITOR RODRIGUES TRAVAIN, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN  x  
JOAQUIM PACCA JÚNIOR, REGINA MARIA MOREIRA PACCA. 1º LEILÃO: 29/07/22 às 12h30 opor-
tunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo 
licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 18/08/22 às 12h30, não sendo admitidos lanços infe-
riores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: 
R$ 2.793.014,35 e 2ª data Lance Inicial: R$ 1.396.507,18 valores sujeitos a atualizações. Lote único 
de bem imóvel: Parte ideal (50%) do Imóvel Rural, da Fazenda Santo Alberto em Serranópolis/GO 
com área total de 160 alqueires. Matrícula nº 54 do CRI da Comarca de Serranópolis/GO.
Vendas “AD CORPUS” e no estado em que se encontram. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. 
Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira 
Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de brinquedos antigos EM PROL “TOI TOI BRINQUEDOS ANTIGOS”. Dia 27/07/22 às 19:30hs . 
EXPOSIÇÃO: De 21/07/22 à 27/07/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.toitoi.com.br

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC

Edital de Praça Judicial On-line. Dora Plat - Leiloeira Oficial - Jucesp 744. Vara Única do Foro da Comarca de
Itaquirai. Processo: nº 0800116-19.2014.8.12.0051. Executada: Liliane Severo - DIREITOS DO
FIDUCIANTE - VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, PLACAS NRF-3219. Avenida Industrial, nºs 739 ou 729,
Itaquiraí/MS. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 33.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 19.800,00 (60% do
valor de avaliação-sujeitos à atualização). Datas dos Leilões - 1º Leilão começa em 05/08/2022, às 11h30min,
e termina em 08/08/2022, às 11h30min; 2º Leilão começa em 08/08/2022, às 11h31min, e termina em
29/08/2022, às 11h30min. Fica a executada Liliane Severo, bem como seu cônjuge, se casada for, credor
fiduciário Banco do Brasil S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 21/03/2017.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW. .COM.BR

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW. .COM.BR

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ. 
Processo: nº 1003261-39.2017.8.26.0008. Executados: ITALO COM DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS 
LTDA. EPP - RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESPOLIO DE ITALO MARCELINO RENDA - Terreno c/ 145,20m2. Rua 
Edmundo Placido Chiavegato, nº09, São Paulo/SP - Contribuinte nº 11041700171. Descrição completa na Matrícula nº 
9.074 do 17º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 654.526,90 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 327.263,45 
(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/08/2022 às 
14h10min, e termina em 17/08/2022 às 14h10min; 2ª Praça começa em 17/08/2022 às 14h11min, e termina em 
08/09/2022 às 14h10min. Ficam os executados ITALO COM DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS LTDA. 
EPP - RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESPOLIO DE ITALO MARCELINO RENDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), , bem como os credores BONS DIAS IMOBILIÁRIA LTDA, BANCO SAFRA S/A, BANCO DAYCOVAL S/A., 
terceiro(a) interessado BRUNO DA ROCHA RENDA, MARIA ÂNGELA DA ROCHA RENDA, CAMILA DA ROCHA RENDA, 
CARLA DA ROCHA RENDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/12/2018. 

 

SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará 
leilão de antiguidades EM PROL DE “ARCO DA VELHA LEILÕES”. Dia 28/07/22 às 19:30hs. EX-
POSIÇÃO: De 22/07/22 à 28/07/22 SOMENTE ONLINE no site: www.arcodavelhaleiloes.com.br

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de antiguidades EM PROL “PEÇA ÚNICA COLECIONISMO”. Dias 28/07/22 e 29/07/22 às 15:00hs. EX-
POSIÇÃO: De 22/07/22 à 28/07/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.pecaunicacolecionismo.com.br.

RETIFICAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE LEILÃO PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELE-
TRÔNICO DIA 13/07/22, CADERNO EDITAIS E LEILÕES, FOLHAS 120 A 122 - FALÊNCIA DE 
MMLB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA., PROCESSO Nº 0003264-
19.2015.8.26.0125 - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAPIVARI. ONDE SE LÊ “admitindo-se lan-
ces a partir de 50% (sessenta por cento) “, LEIA-SE “admitindo-se lances a partir de 50% (cinquenta 
por cento) “. LEILÃO DATAS: 1ª CHAMADA: 04/08/22, 2ª CHAMADA: 18/08/22 E 3ª CHAMADA: 
01/09/22. Horários: 13h30. Considerar horário Brasília. LEILOEIRA OFICIAL: CRISTIANE B. M. LO-
PES – JUCESP 661. WWW.LANCEJA.COM.BR  TEL:  11 4426-5064

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

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) CONSTRUTORA PATRIANI, torna público a oferta, em leilão ONLINE -   LEILÃO 
PATRIANI -  MIRAI SUZANO (ref.1) - extrajudicial, a venda dos bens móveis, com encerramento a 
partir das 11h00 do dia 29/07/2022, 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 responsabilidade quanto ao 
estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem a necessidade 
de AGENDAMENTO PRÉVIO do dia 25/07 ao dia 29/07/2022 - De segunda a sexta das 09h00 às 
16h00 – Rua Nove de Julho, 1400 – Centro Novo -  Suzano - SP, 08674-230 .  Retirada dos bens:  
05 de Agosto de 2022 (Sexta-feira), das 10hs às 14hs - Rua Nove de Julho, 1400 – Centro Novo 
-  Suzano - SP, 08674-230. 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.



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA/
SP. Processo: nº 0016684-57.2011.8.26.0602. Executado: SIDNEY BORTOLUCCI. METADE IDEAL (50%) DOS DIREITOS DO
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR que recaem sobre o Terreno e benfeitorias (Casa e Barracão Comercial), situado na Rua
Trovador Candini, s/n, Lote 6, Quadra A-14, Jardim Santo André I, Sorocaba/SP. Contribuinte nº 46.63.52.0200.00.000. Descrição
completa na Matrícula nº 87.772 do 1ª CRI de Sorocaba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 74.439,16 - Lance mínimo na 2ª praça:
R$ 37.219,58 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/09/2022
às 15h20min, e termina em 12/09/2022 às 15h20min; 2ª Praça começa em 12/09/2022 às 15h21min, e termina em 03/
10/2022 às 15h20min.  Ficam o executado SIDNEY BORTOLUCCI, seu cônjuge e coproprietária MÉRCIA APARECIDA LORATO
BORTOLUCCI (ou MÉRCIA APARECIDA LORATO), os promitentes vendedores HÉLIO TANCREDO LORATO, seu cônjuge
MARLENE DE MORAES LORATO, bem como a credora PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada
em 30/05/2018.

Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO 
FORO DA COMARCA DE MAUÁ/SP. Processo nº 0001471-45.2021.8.26.0348 – Partes: PABLO 
AUGUSTO CUSTÓDIO PORTILLO X  ANTENOR FIGUEIREDO NET E JOSÉ LOPES. 1º LEILÃO: 
28/07/22 às 10h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação 
atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 17/08/22 às 10h30, não 
sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo 
TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 40.011,54 e 2ª data Lance Inicial: R$ 24.006,92 valores sujeitos a atua-
lizações. Lote único de bem móvel: FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, 2015/2016, BRANCO, ALCOOL/
GASOLINA, CHASSI: 9BD195A4ZG0705016. Venda no estado em que se encontra. Pagamento a 
vista ou a prazo vide edital. Comissão devida ao leiloeiro: 5% do valor da arrematação. Visitação: 
Agendamento junto ao Leiloeiro Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064. 
Leiloeiro Oficial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763.

Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - 3ª VARA CÍVEL DO 
FORO DA COMARCA DE MAUÁ/SP. Processo nº. 0019945-55.2007.8.26.0348 – Partes: BRASTER-
RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E PERALTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
EMPRESARIAIS LTDA  X  LILIANE BELLO FERRAZ BITTENCOURT E VOLNEI BITTENCOURT. 1º 
LEILÃO: 03/08/22 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da ava-
liação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 23/08/22 às 13h30, 
não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados 
pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 771.080,91 e 2ª data Lance Inicial: R$ 462.648,55, valores sujeitos 
a atualizações. Lote único de bem imóvel: TERRENO C/ DOIS IMÓVEIS NA RUA BRÁS CUBAS, NºS 
981 E 1001, VILA BOCAINA, MAUÁ/SP - 204 m² A.T. E 512 m² A.C. Matrícula nº 27.403 do O.R.I. de 
Mauá/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide 
edital. Comissão devida ao leiloeiro: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto ao 
Leiloeiro Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064. 
Leiloeiro Oficial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763

Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO 
FORO DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP. Processo nº. 1000369-10.2019.8.26.0099 – 
Partes: VILMA DE FÁTIMA MOREIRA BORGES, EDMARA BORGES MORAIS  x  JOSE GERALDO 
PEREIRA e ROSANA FERREIRA PEREIRA. 1º LEILÃO: 02/08/22 às 11h30 oportunidade em que o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem 
interrupção - 2º LEILÃO: 22/08/22 às 11h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da 
avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 30.244,36 e 2ª data 
Lance Inicial: R$ 15.122,18 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: VEÍCULO DE 
MARCA/MODELO: FIAT/STRADA TREK FLEX, 2007/2008, CINZA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI: 
9BD27802A87032852. Localização: Pátio da Polícia Rodoviária Federal em Atibaia-SP- BR 381, KM 
47, sentido MGxSP, Bairro do Rosário. Venda no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a 
prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento 
junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

Edital de Leilão Público Judicial Online e Presencial nos termos da Legislação em Vigor - 1ª VARA 
CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA COMARCA DE SÃO PAULO/SP. Processo nº. 1001071-
23.2014.8.26.0004 – Partes: JOSIENO DE SOUSA VIEIRA x SERGIO MITSUO OKITA  e ERIKA 
YUMIKO OKITA. 1º LEILÃO: 29/07/22 às 14h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendi-
do(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 
17/08/22 às 14h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos 
índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 390.235,45 e 2ª data Lance Inicial: R$ 234.141,27, 
valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem imóvel: CASA COM 101 M² A.T. E 74,49 m² A.C. 
localizada na RUA MANUEL FRANCISCO PACHECO, Nº. 25, Jd. HUMAITÁ, 14º SUBDISTRITO, 
LAPA, SÃO PAULO/SP. MATRÍCULA: nº 112.672, do 10º O.R.I. da Comarca de São Paulo/SP. Local 
do leilão: Rua Laura, 138 - Centro - Santo André/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se 
encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arre-
matação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) LIVING , torna público a oferta, em leilão ONLINE BENS DE APARTAMENTO 
DECORADO LEILÃO BLEND CAMPINAS - LIVING (ref. 09)– extrajudicial, a venda dos bens mó-
veis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 11h00 do dia 26/07/2022, 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 responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser exa-
minados pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO conforme as datas e 
horários abaixo: Do dia 15 ao dia 26/07/2022 - das 09h00 às 16h00 Av. Governador Pedro de Toledo, 
334 Bonfim, Campinas – SP, 13070-752. Retirada dos bens: 03 de Agosto de 2022 (Quarta-feira), 
das 10hs às 14hs Av. Governador Pedro de Toledo, 334 Bonfim, Campinas - SP, 13070-752. A venda 
será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) GAFISA CONSTRUTORA , torna público a oferta, em leilão ONLINE EXCLUSIVO 
PARA FUNCIONÁRIOS BENS DE APARTAMENTO DECORADO LEILÃO - LORIAN (ref 27)  - extra-
judicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 17h00 
do dia 28/07/2022, 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 responsabilidade quanto ao estado de conservação. 
Os bens poderão ser examinados pelos interessados MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO en-
viando NOME, CPF e TELEFONE DE CONTATO através do e-mail: atendimento@lancetotal.com.br. 
Retirada dos bens: 05 de Agosto de 2022 (sexta-feira), das 10hs às 14hs. A venda será realizada à 
vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, 
que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.
lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) LIVING , torna público a oferta, em leilão ONLINE BENS DE APARTAMENTO 
DECORADO LEILÃO LIVING VILLAGGIO TATUAPÉ (REF.10)extrajudicial, a venda dos bens mó-
veis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 14h00 do dia 26/07/2022, 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 responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser exa-
minados pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO conforme as datas e 
horários abaixo: Do dia 14/07/2022 ao dia 26/07/2022 - das 09h00 às 16h00 Rua Cantagalo, 2167 
Tatuapé, São Paulo, 03319-002. Retirada dos bens: 02 de Agosto de 2022 (Terça-feira), das 10hs 
às 14hs Rua Cantagalo, 2167 Tatuapé, São Paulo, 03319-002. 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.

Editais de Leilões Públicos Judiciais Online nos termos da Legislação em Vigor - 1ª VARA 
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/SP.
Processo nº. 0016809-14.2012.8.26.00777 – Partes: SPERTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 
NACIONAL LTDA  X  RENATO BALIEIRO PEREIRA. 1º LEILÃO: 29/07/22 às 10h30 oportunidade em 
que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, se-
guirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 18/08/22 às 10h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% 
do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 5.968,65 e 
2ª data Lance Inicial: R$ 3.581,19 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: MOTO-
CICLETA MARCA HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO/MODELO: 2009/2009, COR: Preta, Gasolina, 
CHASSI: 9C2KC15309R022424. 

Processo nº 0002451- 97.2019.8.26.0077 – Partes: IRANI RODRIGUES TRINDADE TRAVAIN, VA-
LÉRIO RODRIGUES TRAVAIN, VITOR RODRIGUES TRAVAIN, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN  x  
JOAQUIM PACCA JÚNIOR, REGINA MARIA MOREIRA PACCA. 1º LEILÃO: 29/07/22 às 12h30 opor-
tunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo 
licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 18/08/22 às 12h30, não sendo admitidos lanços infe-
riores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: 
R$ 2.793.014,35 e 2ª data Lance Inicial: R$ 1.396.507,18 valores sujeitos a atualizações. Lote único 
de bem imóvel: Parte ideal (50%) do Imóvel Rural, da Fazenda Santo Alberto em Serranópolis/GO 
com área total de 160 alqueires. Matrícula nº 54 do CRI da Comarca de Serranópolis/GO.
Vendas “AD CORPUS” e no estado em que se encontram. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. 
Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira 
Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de brinquedos antigos EM PROL “TOI TOI BRINQUEDOS ANTIGOS”. Dia 27/07/22 às 19:30hs . 
EXPOSIÇÃO: De 21/07/22 à 27/07/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.toitoi.com.br

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC

Edital de Praça Judicial On-line. Dora Plat - Leiloeira Oficial - Jucesp 744. Vara Única do Foro da Comarca de
Itaquirai. Processo: nº 0800116-19.2014.8.12.0051. Executada: Liliane Severo - DIREITOS DO
FIDUCIANTE - VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, PLACAS NRF-3219. Avenida Industrial, nºs 739 ou 729,
Itaquiraí/MS. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 33.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 19.800,00 (60% do
valor de avaliação-sujeitos à atualização). Datas dos Leilões - 1º Leilão começa em 05/08/2022, às 11h30min,
e termina em 08/08/2022, às 11h30min; 2º Leilão começa em 08/08/2022, às 11h31min, e termina em
29/08/2022, às 11h30min. Fica a executada Liliane Severo, bem como seu cônjuge, se casada for, credor
fiduciário Banco do Brasil S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 21/03/2017.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW. .COM.BR

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW. .COM.BR

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ. 
Processo: nº 1003261-39.2017.8.26.0008. Executados: ITALO COM DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS 
LTDA. EPP - RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESPOLIO DE ITALO MARCELINO RENDA - Terreno c/ 145,20m2. Rua 
Edmundo Placido Chiavegato, nº09, São Paulo/SP - Contribuinte nº 11041700171. Descrição completa na Matrícula nº 
9.074 do 17º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 654.526,90 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 327.263,45 
(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/08/2022 às 
14h10min, e termina em 17/08/2022 às 14h10min; 2ª Praça começa em 17/08/2022 às 14h11min, e termina em 
08/09/2022 às 14h10min. Ficam os executados ITALO COM DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS LTDA. 
EPP - RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESPOLIO DE ITALO MARCELINO RENDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), , bem como os credores BONS DIAS IMOBILIÁRIA LTDA, BANCO SAFRA S/A, BANCO DAYCOVAL S/A., 
terceiro(a) interessado BRUNO DA ROCHA RENDA, MARIA ÂNGELA DA ROCHA RENDA, CAMILA DA ROCHA RENDA, 
CARLA DA ROCHA RENDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/12/2018. 

 

SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará 
leilão de antiguidades EM PROL DE “ARCO DA VELHA LEILÕES”. Dia 28/07/22 às 19:30hs. EX-
POSIÇÃO: De 22/07/22 à 28/07/22 SOMENTE ONLINE no site: www.arcodavelhaleiloes.com.br

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de antiguidades EM PROL “PEÇA ÚNICA COLECIONISMO”. Dias 28/07/22 e 29/07/22 às 15:00hs. EX-
POSIÇÃO: De 22/07/22 à 28/07/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.pecaunicacolecionismo.com.br.

RETIFICAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE LEILÃO PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELE-
TRÔNICO DIA 13/07/22, CADERNO EDITAIS E LEILÕES, FOLHAS 120 A 122 - FALÊNCIA DE 
MMLB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA., PROCESSO Nº 0003264-
19.2015.8.26.0125 - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAPIVARI. ONDE SE LÊ “admitindo-se lan-
ces a partir de 50% (sessenta por cento) “, LEIA-SE “admitindo-se lances a partir de 50% (cinquenta 
por cento) “. LEILÃO DATAS: 1ª CHAMADA: 04/08/22, 2ª CHAMADA: 18/08/22 E 3ª CHAMADA: 
01/09/22. Horários: 13h30. Considerar horário Brasília. LEILOEIRA OFICIAL: CRISTIANE B. M. LO-
PES – JUCESP 661. WWW.LANCEJA.COM.BR  TEL:  11 4426-5064

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

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) CONSTRUTORA PATRIANI, torna público a oferta, em leilão ONLINE -   LEILÃO 
PATRIANI -  MIRAI SUZANO (ref.1) - extrajudicial, a venda dos bens móveis, com encerramento a 
partir das 11h00 do dia 29/07/2022, 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 responsabilidade quanto ao 
estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem a necessidade 
de AGENDAMENTO PRÉVIO do dia 25/07 ao dia 29/07/2022 - De segunda a sexta das 09h00 às 
16h00 – Rua Nove de Julho, 1400 – Centro Novo -  Suzano - SP, 08674-230 .  Retirada dos bens:  
05 de Agosto de 2022 (Sexta-feira), das 10hs às 14hs - Rua Nove de Julho, 1400 – Centro Novo 
-  Suzano - SP, 08674-230. 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.

B7gazetasp.com.br
SÁBADO, 23 A SEGUNDA-FEIRA, 25 DE jUlhO DE 2022 

EDITAL DE LEILÃO Nº 04/2022 - HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

A Excelentíssima Senhora Doutora ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN, Juíza Coordenadora da Divisão de Execução de São José do Rio Preto, na forma da lei e nos termos do Provimento GP-CR nº. 004/2019, alterado pelo Provimento GP-CR nº. 002/2020, faz saber, a quantos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que no dia 20/09/2022 será 
realizado o LEILÃO na modalidade EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA, pelo Leiloeiro Oficial responsável, ERWIN DELANO FRANCI DI BROTTO, JUCESP n° 793, sendo certo que os lances dos bens penhorados nas execuções dos autos abaixo discriminadas, serão recepcionados a partir da publicação através do site http://www.delanoleiloes.com.br, até o dia 20/09/2022, 
a partir das 13h00, horário que inicia seu encerramento. Observação: Os lotes serão encerrados de modo escalonado, a cada 2 minutos, sendo o encerramento do lote 01 às 13h00 min, o encerramento do lote 02 às 13h02 min, e assim sucessivamente até o último lote. Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão, haverá 
prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de outros eventuais licitantes. 1- Processo: 0003400-88.2008.5.15.0037 - VARA DO TRABALHO DE FERNANDÓPOLIS Exequente: SINDICATO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO DA NOROESTE PAULISTA-SINPRO/NOROESTE PAULISTA – CNPJ: 63.893.838/0001-71, FABIANA VILLA 
ASSUNCAO TOLEDO SEQUINI – CPF:  121.670.598-41, FABIANE CRISTINA LOPES DE LIMA PANSANI - CPF: 159.256.158-67, FATIMA REGINA RAMOS LODETTI - CPF: 113.949.258-67, NELCIDES BENATO - CPF: 040.516.568-45, MARCIA DOS SANTOS GOMES TEIXEIRA - CPF: 070.560.928-61, MARTA REGINA CARRARETTO ARAUJO - CPF: 076.472.728-10, RUTE DE 
OLIVEIRA - CPF: 733.811.368-87, SILVIA MILENA LODETE BATISTA - CPF: 181.486.848-80, MARCIA TERUMI CUNITA LOURENCO - CPF: 154.295.038-43, MARINA MILENA CATELANI CATOZI - CPF: 282.807.878-79, NEUSA APARECIDA ROSINE BOSCHILIA - CPF: 736.640.578-72, DORIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 073.493.978-79, MARIA IZABEL MAGNOLER - CPF: 
040.845.858-58, INAIA CRISTINA CAPARROZ - CPF: 347.839.578-00, VAGNER VANI SIQUEIRA - CPF: 293.119.658-47, PRISCILA GARAVELLO PEREIRA BISSOLI - CPF: 224.385.498-82. Executado: CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA - ME - CPJ: 00.739.908/0001-11, ALESSANDRA VILLA ASSUNCAO TOLEDO LOPES - CPF: 070.456.328-27, DANIELE 
NOGUEIRA DE PAULA - CPF: 233.396.648-38, SILVIA LUCIA DE CASTRO - CPF: 063.102.008-01. Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 22539 - 2º Cartório - PRESIDENTE PRUDENTE/SP. Descrição: Um terreno sem benfeitorias, composto pelo lote 19 (dezenove) da quadra "N", do bairro denominado "Jardim Monte Alto", da cidade de Presidente Prudente/SP, 
medindo 10,00 metros de frente por 25,00 metros da frente aos fundos, ou sejam 250 m², com as divisas confrontações constantes da matrícula nº 22.539 do 2º CRI de Presidente Prudente. Imóvel cadastrado sob o nº 00452100. Conforme Av3-22.539, foi construído no referido terreno um imóvel residencial de alvenaria com área 50,00 metros quadrados, que 
recebeu o nº 314 da Rua Antonio Boscoli. Cadastro Municipal nº 26.3.5.0307.00194.0102. Proprietários: Alessandra Villa Assunção Toledo Lopes - CPF: 070.456.328-27. Removido: Não. Localização: Rua Antonio Boscoli, nº 314, Jardim Monte Alto - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19067-030. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% 
Penhorado): R$ 170.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Data da Avaliação: 30/03/2022 Data Penhora: 18/10/2013 Ordem da Penhora: 1 1.2 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 7246 - 1º Cartório - ESTRELA D'OESTE/SP. Descrição: 50% de uma casa 
residencial, construída de tijolos e coberta com telhas do tipo francesa, contendo seis cômodos e duas áreas, situada em Estrela D'Oeste/SP, com frente para a rua Paraná, s/n, e seu respectivo terreno que mede onze metros (11,00m) de frente e fundos, por vinte e dois metros e cinquenta centímetros (22,50m) ditos da frente aos fundos, ou seja, 247,50 metros 
quadrados, constante de parte da data um (1), da quadra número dezoito (18), confrontando pela frente com a rua Paraná, pelo lado direito com a Rua Rio de Janeiro, com a qual faz esquina; pelo lado esquerdo, com Waldemar Bossolani e finalmente pelos fundos com José Beran. Av. 1 - O terreno constante desta matrícula passou a ser denominado parte da data 
um (1), da quadra 71/18 com as seguintes confrontações: pela frente com a mencionada Rua Paraná; pelo lado direito com a Rua Rio de Janeiro, com a qual faz esquina; pelo lado esquerdo, com parte da mesma data um, pertencente a Benedito Bento das Chagas, sucessor de Waldemar Bossolani; e, finalmente nos fundos, com parte da mesma data um, pertencente 
a Egidio Jorge dos Santos, sucessor de José Beran; que, conforme projeto para regularização e ampliação residencial nº 48/77, o requerente fez uma ampliação na casa residencial desta matrícula de mais 16,14 metros quadrados, que teve início no dia 06 de dezembro de 1977, conforme Alvará de Construção nº 48/77 e seu término em 25 de julho de 1997, conforme 
habite-se n. 14/97 - proj. 48/77, sendo que a casa residencial acima mencionada foi edificada anteriormente ao ano de 1.966 (mil novecentos e sessenta e seis) e possuía uma área de 135,97 metros quadrados, e, conforme o projeto para regularização de ampliação residencial nº 20/97, o requerente fez outra ampliação de mais 42,75 metros quadrados, que teve início 
no dia 17 de julho de 1997, conforme Alvará de Construção nº 20/97, e seu término no dia 25 de julho de 1997, conforme habite-se nº 15/97-PROJ. 20/97, com a área existente, com ampliações constantes do projeto 48/77 e 20/97, a casa residencial fica constituída do seguinte: Uma casa residencial, construída de tijolos e coberta com telhas do tipo francesa, contendo 
um dormitório com BWC., dois dormitórios, uma sala de estar, uma copa, uma cozinha, um BWC., uma varanda nos fundos, um depósito, um pequeno corredor interno, e uma varanda na frente, correspondentes a 194,86 metros quadrados. Ônus/Observação: 50% do imóvel pertence à terceira Fabiana Villa Assunção Toledo Sequini - CPF 121.670.598-41, casada 
com Osvaldo José Sequini - CPF 018.979.578-66. (AV. R.3). Pedro Assunção Toledo - CPF 364.031.728-91 e sua mulher Darcy Villa Assuncao - CPF 043.331.278-58 reservaram o usufruto do imóvel. (AV. R.4). Proprietários: Alessandra Villa Assunção Toledo Lopes - CPF: 070.456.328-27. Removido: Não. Localização: Rua Paraná, nº 884 - ESTRELA D'OESTE/SP - CEP: 
15650-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 50,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 206.419,95 Valor Total Penhorado: R$ 206.419,95 (duzentos e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 123.851,97 (cento e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos). Data da 
Avaliação: 19/05/2022 Data Penhora: 12/09/20 1.3 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 2632 - 1º Cartório - ESTRELA D'OESTE/SP. Descrição: Um terreno situado em Estrela D’Oeste, com frente para a Rua Alagoas, antiga Vitória Brasil, lado ímpar, medindo dez metros e cinquenta centímetros (10,50m) de frente, por quarenta e dois (42,00m) metros ditos da 
frente aos fundos, encerrando uma área de 441,00 metros quadrados, denominado parte da data quatro (4), do quarteirão quatro (4), confrontando-se pela frente com a mencionada via pública; pelo lado direito com o remanescente da mesma data número quatro; pelo lado esquerdo com a data número cinco e finalmente pelos fundos com a data número sete de 
Atílio Pinotti. Imóvel este distante 31,50 metros da esquina com a Rua Pernambuco e está cadastrado sob nº 05.012 na prefeitura local. Av. 5 De acordo com o projeto de construção residencial nº 08/95, foi construída no terreno desta matrícula “uma casa residencial, construída de tijolos e coberta de telhas tipo cerâmica, com os seguintes cômodos: uma sala, uma 
cozinha, dois dormitórios, um WC, um pequeno corredor interno e um alpendre, correspondentes a 69,65 metros quadrados.” Av. 8 - O terreno desta matrícula passou a denominar parte da data três (3), da quadra 20/80, com as seguintes metragens e confrontações: pela frente mede dez metros e cinquenta centímetros (10,50m), confrontando com a mencionada 
Rua Alagoas; pelo lado direito mede quarenta e dois (42,00m) metros, confrontado com parte da mesma data três; pelo lado esquerdo mede quarenta e dois (42,00m) metros, confrontando com a data dois; e, finalmente pelos fundos mede dez metros e cinquenta centímetros (10,50m.), confrontando com a data sete; totalizando uma área de 441,00 metros quadrados, 
localizado do lado par da Rua Alagoas, distante 31,50 metros da esquina com a Rua Pernambuco. Conforme substituição de projeto de regularização residencial, houve uma ampliação de 96,60 metros quadrados na casa constante da Av. 5, passando a constituir de: uma casa residencial, construída de tijolos e coberta de telhas tipo cerâmica, sobre estrutura de 
madeira, com os seguintes cômodos: duas cozinhas, três dormitórios, duas salas TV, dois WCs, uma área de serviço, um pequeno corredor interno, uma varanda e um alpendre, totalizando uma área de 166,25 metros quadrados de construção. Proprietários: Alessandra Villa Assunção Toledo Lopes - CPF: 070.456.328-27. Removido: Não. Localização: Rua Alagoas, nº 
354 - ESTRELA D'OESTE/SP - CEP: 15650-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 277.311,65 Valor Total Penhorado: R$ 277.311,65 (duzentos e setenta e sete mil, trezentos e onze reais e sessenta e cinco centavos). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 166.386,99 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais 
e noventa e nove centavos).  Data da Avaliação: 19/05/2022 Data Penhora: 05/09/2017 Ordem da Penhora: 1  Valor Total Penhorado: R$ 653.731,60 (seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos).  Valor Total Lance Mínimo: R$ 392.238,96 (trezentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos). 
2- Processo: 0000934-84.2011.5.15.0080 - VARA DO TRABALHO DE JALES Exequente: WILMAR SOARES DA SILVA - CPF: 287.356.419-91, JAIR DE SOUZA - CPF: 974.279.188-00, NELSON NUNES DE SA - CPF: 041.114.598-38. Executado: ENTRE RIOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CPJ: 01.649.575/0001-00, LENI BENEVENUTO MATTA - CPF: 064.189.648-45, 
SERGIO BENEVENUTO DA MATTA - CPF: 075.815.198-56. 2.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 11018 - 1º Cartório - PEREIRA BARRETO/SP. Descrição: Parte ideal correspondente a 50% do imóvel localizado na Rua Cyro Maia, 780 – Pereira Barreto/SP: um terreno urbano, com as seguintes medidas e confrontações: 10 metros de frente para a Rua Cyro 
Maia; do lado direito de quem olha o terreno de frente, medindo 24,00 metros, com a Rua Alcester Bazan ou sucessores; do lado esquerdo, na mesma distância de 24,00 metros, com a Rua Alcester Bazan e sucessores, e finalmente com os fundos medindo 10,00 metros, com os vendedores (Alcester Bazan) e sucessores. (Av. 2/11018) sobre o terreno foi construído 
um prédio residencial de alvenaria, coberto com telhas do tipo francesa, com área construída de 90,20 metros quadrados. Proprietários da parte ideal penhorada: Leni Benevenuto Matta - CPF: 064.189.648-45 e Sergio Benevenuto da Matta - CPF: 075.815.198-56. Proprietários: Leni Benevenuto Matta - CPF: 064.189.648-45 e Sérgio Benevenuto da Matta - CPF: 
075.815.198-56. Removido: Não. Localização: Rua Cyro Maia, nº 780 - PEREIRA BARRETO/SP. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 50,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 90.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Data da Avaliação: 16/02/2017 Data Penhora: 
13/05/2016 Ordem da Penhora: 1 3- Processo: 0011428-62.2016.5.15.0070 - 2ª VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA Exequente: JOSE GILVAN DE LIMA - CPF: 660.794.034-04. Executado: ANTONIO MARCOS DOMINGUES - CPF: 106.434.778-96, ANTONIO MARCOS DOMINGUES CONSTRUTORA - CPJ: 10.510.547/0001-90. 3.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: 
Placa: EIQ-2718; Renavam: 181167190; Chassi: 9BWAA05ZXA4060019. Descrição: Veículo VW/FOX 1.0; Ano/Modelo: 2009/2010, Placa: EIQ2718; cor: prata; Renavam: 00181167190, Chassi nº 9BWAA05ZXA4060019; estofamento em bom estado, lataria em bom estado, pneus em regular estado, hodômetro marcando 97.726km. Ônus/Observação: Alienado ao Banco 
Bradesco conforme CLRV (2013). Proprietários: Antonio Marcos Domingues Construtora ME - CNPJ: 10.510.547/0001-90. Removido: Não. Localização: Rua Rodolfo Baldi, nº 554, Centro – TABAPUÃ/SP - CEP: 15880-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 20.397,38 Valor Total Penhorado: R$ 20.397,38 (vinte mil, trezentos 
e noventa e sete reais e trinta e oito centavos). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 12.238,43 (doze mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos). Data da Avaliação: 07/12/2016 Data Penhora: 07/12/2016 Ordem da Penhora: 1  4- Processo: 0131100-46.1996.5.15.0044 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: HEMENEGILDO 
MARTINS - CPF: 070.686.198-19 Executado: ATENDE CONSTRUTORA LTDA. - ME - CPJ: 65.610.115/0001-43, ANTONIO STERNIERI - CPF: 141.743.248-91, CRISTIANE STERNIERI - CPF: 102.919.518-80. 4.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 50576 - 1º Cartório - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP. Descrição: Uma casa construída de tijolos e coberta de telhas, 
com 8 cômodos internos, com todas as suas dependências e instalações, sito à Rua Coronel Spinola, 1620, e o seu respectivo terreno, constituído de parte da data e do quarteirão nº 71, foreiro ao patrimônio municipal, medindo 11m de frente, igual dimensão nos fundos, por 44m de cada lado (11,00X44,00) situado no 1º subdistrito desta cidade, distrito, município 
e comarca de São José do Rio Preto/SP, de um lado com Marcos Berger, de outro lado com Joaquim Batista de Souza e outros, pelos fundos com Floriano Longo. Conf. AV.002, o imóvel teve a numeração mudada para 3234 da Rua Cel. Spinola e na fachada da casa consta 3232. Cadastrado na PM local sob nº 1013588000. O imóvel referido encontra-se em estado 
razoável de conservação, apresentando várias infiltrações, piso desgastado e paredes necessitando de manutenção. A construção de cerca de cinquenta anos de idade é constituída de quatro quartos, três banheiros, cozinha, copa, sala de estar, área de serviço, corredores de circulação e garagem; tudo com 361 m² de área construída. O imóvel encontra-se cadastrado 
na PM Local sob nº 101358000 na PM Local e possui atualmente a numeração 3232 (número este que se encontra na fachada do imóvel). Ônus/Observação: tem penhora no rosto dos autos para os autos do processo 0191800-68.1996-5.15.0082 - 3ª VT R$ 73.202,17 em 31/08/2017. Co-Proprietário do imóvel: Antônio Sternieri: Possui 1/12 Avos - 4,16%; Cristiane 
Sternieri Possui 1/36 Avos - 1,3888%; Lance deverá ser de 100%. Proprietários: Antonio Sternieri - CPF: 141.743.248-916. Removido: Não. Localização: Rua Cel. Spinola, nº 3232, Centro - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15025-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% alor Unitário (% Penhorado): R$ 1.014.032,00 Valor Total Penhorado: R$ 1.014.032,00 
(um milhão, quatorze mil e trinta e dois reais). Valor Total Lance Mínimo (100%): R$ 1.014.032,00 (um milhão, quatorze mil e trinta e dois reais).  Data da Avaliação: 01/02/2021 Data Penhora: 04/08/2017 Ordem da Penhora: 1  5- Processo: 0010848-08.2014.5.15.0133 - 4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: SANDRO ROGERIO CASTRO 
MIRANDA - CPF: 098.099.908-12. Executado: SALENAVE CIA LTDA - ME - CPJ: 48.307.920/0001-83, SALENAVE RIO PRETO ELETROTECNICA LTDA - ME - CPJ: 12.336.183/0001-08, EDMUNDO SALENAVE - CPF: 210.990.658-87, FERNANDO SALENAVE JUNIOR - CPF: 928.473.748-68, JULIO CESAR SALENAVE - CPF: 044.623.898-83, LARA PINTO SALENAVE - CPF: 
399.295.868-06, BRUNO PINTO SALENAVE - CPF: 416.512.638-17, MARIA NISMA JAMIL SALENAVE - CPF: 025.896.498-78, MARISA SALENAVE - CPF: 002.535.268-76.  5.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 169007 - 1º Cartório - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP. Descrição: Imóvel medindo 22,00 metros de frente e 10,00 metros de fundos, perfazendo uma 
área de 220,00 metros quadrados. Ônus/Observação: Av.002 - 1/6 do imóvel penhorado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de São José do Rio Preto - Ação Monitória - Processo 110/02; Av.003 - 22,22% do imóvel penhorado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São José do Rio Preto - Ação de Prestação de Contas - Processo 156/03; Av.004 - usufruto vitalício 
sobre a fração ideal correspondente a quarta parte de 1/3 em favor de Fatima de Lourdes Meneno; Av.005 - 16,66% do imóvel penhorado pela 3ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto – Processo 152100-02.2007; Av.006 - 5,00% do imóvel penhorado pelo Juiz de Direito do 1º Ofício Cível de São José do Rio Preto - Execução Cível - Processo 1027877-91.2015; 
R010 - Coproprietária de 31,09% - Juliana Salenave. Proprietários: Maria Nisma Jamil Salenave - CPF: 025.896.498-78 e Marisa Salenave - CPF: 002.535.268-76. Removido: Não. Localização: Rua Coronel Spínola de Castro, nº 3247, Loja, Centro - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 2.200.000,00 
Valor Total Penhorado: R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 1.320.000,00 (um milhão e trezentos e vinte mil reais). Data da Avaliação: 27/09/2017 Data Penhora: 27/12/2017 Ordem da Penhora: 1 6- Processo: 0011760-91.2016.5.15.0017 - 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: KLEBSON 
DOMINGOS REIS SILVA - CPF: 050.328.233-25, JOSE CARLOS GIROTTO - CPF: 048.889.458-10, DANILO PIRES DA COSTA - CPF: 231.877.128-60, PEDRO HENRIQUE ALBERTINO - CPF: 440.666.898-50. Executado: HEBERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES EIRELI - CPJ: 48.311.047/0001-00, JOSE CARLOS HEBELER - CPF: 300.615.398-72. 6.1 Tipo do 
Bem: Máquina/Equipamento Descrição: 5 Tornos revólver marca Iran, manual, sem barramento, passagem de 1 e ½, com motor de rotação alta e baixa, com fricção, sem número aparente, em regular estado de conservação e funcionamento. Proprietários: Jose Carlos Hebeler - CPF: 300.615.398-72 e Heberflex Industria e Comercio de Conexões Eireli - CNPJ: 
48.311.047/0001-00. Removido: Não. Localização: Rua Jose Rossi, nº 521 - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP. Quantidade: 5 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 10.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Data da Avaliação: 14/05/2021 Data Penhora: 
15/01/2018 Ordem da Penhora: 1 7- Processo: 0000621-84.2012.5.15.0017 - 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: GIOVANE MATHEUS DA SILVA - CPF: 406.473.938-83, LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 452.841.288-85.  Executado: LUIZ GONZAGA CAROTTI - CPF: 721.726.498-72, SILVIA MARIA BARDUCHI CAROTTI - CPF: 778.325.668-68, 
LUCAS BARDUCHI CAROTTI - CPF: 316.337.188-40, BRUNO BARDUCHI CAROTTI - CPF: 223.655.658-67, INDAFARMA INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI - EPP - CPJ: 46.315.057/0001-80.  7.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 9651 - 1º Cartório - PAULO DE FARIA/SP. Descrição: Terreno constituído pelo lote 16, da quadra 30, do loteamento Chácara 
Bela Vista, medindo 200 m², conforme matrícula. Benfeitorias não averbadas: sobre o terreno foi construída casa de alvenaria e coberta de telhas, contendo sala, cozinha, banheiro, 3 quartos, sendo um tipo apartamento, forrada com PVC, área de serviço nos fundos coberta de telhas, garagem para dois carros. Proprietários: Luiz Gonzaga Carotti - CPF: 721.726.498-72 
e Silvia Maria Barduchi Carotti - CPF: 778.325.668-68. Removido: Não. Localização: Rua Luiz Souza de Lima, nº 210, Bairro Patrimônio Novo - PAULO DE FARIA/SP. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 180.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 108.000,00 
(cento e oito mil reais). Data da Avaliação: 28/04/2021 Data Penhora: 15/03/2018 Ordem da Penhora: 1  8- Processo: 0011798-70.2015.5.15.0104 - VARA DO TRABALHO DE TANABI Exequente: JUTAY SILVA VIANA - CPF: 010.795.835-05. Executado: AGROFOX LOGISTICA LTDA - EPP - CPJ: 07.482.788/0001-69, VALMIRA MARANGON DE CAMARGO - CPF: 
615.880.759-15. 8.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: ALH-8352; Renavam: 815309490; Chassi: 9BM3840733B346925. Descrição: Veículo Ônibus marca M.Benz Ciferal Citmax U, cor prata, ano e modelo 2003, combustível: Diesel, placa ALH-8352 de Monte Aprazível - SP, chassi nº 9BM3840733B346925, em bom estado de conservação e regular estado de 
funcionamento, com dois pneus bem usados e quatro em regular estado de conservação (meia vida). Proprietários: Agrofox Logística Ltda – EPP - CNPJ: 07.482.788/0001-69. Removido: Não. Localização: Rua Pedro Monteleone, nº 50 - MONTE APRAZIVEL/SP - CEP: 15150-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 
30.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Data da Avaliação: 11/10/2018 Data Penhora: 11/10/2018 Ordem da Penhora: 1 9- Processo: 0011352-36.2017.5.15.0027 - VARA DO TRABALHO DE VOTUPORANGA Exequente: CARLOS ROBERTO DA SILVA FILHO - CPF: 189.114.868-09. 
Executado: GABRIEL MORADO REGUEIRO GALERA 22242927833 - CPJ: 24.769.282/0001-54, GABRIEL MORADO REGUEIRO GALERA - CPF: 222.429.278-33. 9.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 17958 - 1º Cartório - VOTUPORANGA/SP. Descrição: 12,50% de um imóvel urbano localizado na Rua Amazonas, Patrimônio Velho nº 3951 e 3955, cujo terreno 
com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, medindo 15,10 m, com a Rua Amazonas; pelo lado direito, medindo 40,00 m, com parte do lote 4; pelo lado esquerdo, também 40,00 m, com parte do lote 3; e, pelos fundos, medindo 15,10 m, com a data 12, com área de 604,00 m². Cadastro municipal: 11 13 01 07-B. Nele foram edificados dois prédios, um 
com área construída de 252,20 m² e subordinado ao número 3951, locado pela empresa Sapataria Bom Preço, e o outro com 34,70 m² e subordinado ao número 3955, locado pela empresa “Faça Diferença”, ambos, atualmente, utilizados apenas com propósito comercial; são edificações antigas, cobertas de telha comum, piso de cerâmica, forro de PVC, pintura 
recente. Ônus/Observação: 1 - contém cláusula de Usufruto Vitalício em favor de José Galera Sanches e sua esposa Marlene Aparecida Mantovani Galera; 2 - O número 3951 estava locado pela empresa Apataria Bom Preço na data da penhora; 3 - O número 3955 estava locado pela empresa Faça Diferença na data da penhora; 4 - Ambos os números 3951 e 3955 
estão utilizados apenas com propósito comercial; são edificações antigas, cobertas de telha comum, piso de cerâmica, forro de PVC, pintura recente. 5 - Lance mínimo: 80% do valor da avaliação. Proprietários: Gabriel Morado Regueiro Galera - CPF: 222.429.278-33. Removido: Não. Localização: Rua Amazonas, nº 3951 e 3955, Patrimônio Velho – VOTUPORANGA/SP 
- CEP: 15505-208. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 12,50% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 105.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Valor Total Lance Mínimo (80%): R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Data da Avaliação:  27/11/2018 Data Penhora: 27/11/2018 Ordem da Penhora: 1   10- Processo: 0011341-04.2016.5.15.0104 
- VARA DO TRABALHO DE TANABI Exequente: ISRAEL ANTONIO DA CRUZ - CPF: 084.205.768-40, GISELE DA SILVEIRA TARDOQUE - CPF: 323.253.908-45, LILIANE CRISTINA SIVETI PRESOTO - CPF: 346.967.828-67, UNIÃO FEDERAL (PGF) - CPJ: 05.489.410/0001-61. Executado: CAUTEX FLORESTAL LTDA. - CPJ: 08.288.376/0001-55, GETULIO FERREIRA JUNIOR - 
CPF: 276.600.938-86, MARIA APARECIDA POLTRONIERI MACHADO - CPF: 018.751.128-47. 10.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 24922 - 1º Cartório - MONTE APRAZÍVEL/SP. Descrição: Um terreno na cidade de Macaubal, distrito e município do mesmo nome, comarca de Monte Aprazível, situado com frente para a Rua 7 de Setembro, cadastrado na 
municipalidade sob nº 3113/012283100, medindo doze mil, seiscentos e dezoito metros e treze centímetros (12,618,13) quadrados, sem benfeitorias, dentro das seguintes metragens e confrontações: inicia-se no vértice 1, cravado na divisa da Rua 7 de Setembro com a propriedade de José Benedito de Deus Correa cadastro municipal nº 42/001779.0-00; do vértice 
1 segue até o vértice 2 no rumo 66º30'02'' SE, na distância de 31,26 metros; do vértice 2 segue até o vértice 3 no rumo de 26º20'28'' NE, na extensão de 22,26 metros, confrontando de ''1 até 3'' com a propriedade de José Benedito de Deus Correa cadastro municipal nº 42/001779.0-00; do vértice 3 segue até o vértice 4 no rumo de 82º58'58'' SE, na extensão de 
50,65 metros, confrontando com a propriedade de Vera Pereira da Silva Simon e seu marido Pedro Simon Terrible - cadastro municipal nº 42/1763.0-00; do vértice 4 segue até o vértice 5 no rumo 00º37155'' SW, na extensão de 136,96 metros, confrontando com a propriedade de Jamil Mugayar Júnior e sua mulher Mirian Montoro Mugayar, representando o condomínio 
da Matrícula nº 5.147, juntamente com Rosa Nimer Mugayar (usufrutuária), Patricia Mugayar Campanholo e seu marido Basílio Antonio Campanholo, Silvio Gattaz Mugayar e sua mulher Silvia Regina Marinhyo Mugayar; do vértice 5 até o vértice 6 no rumo de 00º37'55'' SW, na extensão 42,29 metros; do vértice 6 até o vértice 7 no rumo de 64º28'52'' NW, na extensão 
de 61,40 metros, confrontando de ''5 até 7'' com a propriedade de Arnaldo Gualdi e sua mulher Clair Ferreira Gualdi - cadastro municipal nº 28/001484.0-00, Matrícula nº 12.088; do vértice 7 segue até o vértice 8 no rumo 32º09'35'' NE, na extensão de 5,25 metros, confrontando com a Rua João de Freitas Caires; do vértice 8 até o vértice 8A no rumo 57º27'48'' NW, 
na extensão de 12,76 metros, confrontando com a Rua Martins Flores; do vértice 8A segue até o vértice 8B no rumo 31º33'03'' NE, na extensão de 47,50 metros, confrontando com Getúlio Joaquim Ferreira e sua mulher Ivanilde Dezan Ferreira; do vértice 8B segue até o vértice 9A no rumo 57º27'48'' NW, na extensão de 46,00 metros; do vértice 9A segue até o vértice 
10A no rumo 57º05'45'' NW, na extensão de 47,04 metros, confrontando de ''8B até 10A'' com Getúlio Joaquim Ferreira e sua mulher Ivanilde Dezan Ferreira, do vértice 10A segue até o vértice 1, (início da descrição), no rumo de 31º33'03'' NE, na extensão de 57,97 metros, confrontando com a Rua 7 de Setembro. Benfeitorias: A) Um Prédio comercial de dois andares: 
Primeiro andar: sala de recepção, duas salas escritórios, dois banheiros e uma sala de reunião. Segundo andar: sala de recepção, uma sala ampla com armários embutidos e um banheiro. Escada revestida de granito com corrimão em alumínio. B) Um Barracão fechado, medindo aproximadamente 507,00 m², com porta de correr de cinco metros de largura por seis 
de altura, feito de blocos de cimento, cobertura em estrutura metálica com telhas de brasilite, forrado em PVC e piso concreto, contendo duas salas escritórios, um almoxarifado, uma cozinha, dois alojamentos e dois banheiros. C) Um Galpão aberto, medindo aproximadamente 750,00 m², feito de estrutura metálica, coberto com telhas de alumínio e piso concreto. 
D) Um Barracão Oficina, medindo aproximadamente 120,00 m², feito de tijolos e coberta com telhas cerâmica e piso concreto. Ônus/Observação: R - 3/24.922 Hipoteca Cedular de 1º Grau Cédula de Crédito Bancário Credor - Banco Santander (Brasil) S/A. R - 4/24.922 Hipoteca Cedular de 2º Grau Cédula de Crédito Bancário Devedor - Banco Santander (Brasil) S/A. 
Av. 5/24.922 Penhora em 100% - Ação de Execução Cível, da 2ª Vara Cível de São José do Rio Preto/Sp. Av. 06/24.922 Distribuição de Ação Cartório da Vara Única de Macaubal/SP Ação de Execução de Título Extrajudicial (0001264-67.2014.8.26.0334). Av. 07/24.922 Penhora em 100% - Vara do Trabalho de Tanabi/SP - Processo 0011341-04.2016.5.15.0104. Av. 
08/24.922 - Indisponibilidade Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Monte Aprazível - Foro Distrital - Juizado Especial Cível Criminal e da Fazenda Pública. Av. 09/24.922 Indisponibilidade Vara do Trabalho de Tanabi - Processo 0011131-50.2016.5.15.0104. Av. 10/24.922 Indisponibilidade Vara do Trabalho de Tanabi - Processo 0011341-04.2016.5.15.0104. 
Proprietários: Getulio Ferreira Junior - CPF: 276.600.938-86. Removido: Não. Localização: Rua 7 de Setembro, nº 0 - MONTE APRAZÍVEL/SP - CEP: 15150-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 3.800.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): 
R$ 2.280.000,00 (dois milhões e duzentos e oitenta mil reais). Data da Avaliação: 02/06/2022 Data Penhora: 18/03/2019 Ordem da Penhora: 1  11- Processo: 0010031-12.2017.5.15.0044 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: SABRINA AISSA - CPF: 401.397.638-21. Executado: WRGX TATTERSALL LTDA - ME - CPJ: 10.728.503/0001-31, 
CRISTIANE DE CASSIA MACHADO - CPF: 264.341.148-00, SIMONE CARARA GIMENEZ - CPF: 215.297.388-73, PAULO VINICIUS GIMENEZ - CPF: 087.987.828-27. 11.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 1862 - 1º Cartório - PENÁPOLIS/SP. Descrição: Imóvel localizado não Rua Primeiro de Maio n° 876, Jardim Ipiranga, na cidade de Penápolis/SP. Terreno 
medindo 14 metros de frente, igual metragem nos fundos, por 13,50 metros de cada lado, totalizando 189 m². No local, foi construída uma residência de baixo padrão, com 82,83 m² de construção (metragem informada pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Penápolis). Ônus/Observação: R.005/1.862: Por Mandado de Usucapião expedido nos autos, 
Wilson Francelino Alves (brasileiro, solteiro, maior, aposentado); Geraldo Francelino Alves (brasileiro, divorciado, lavrador); José Francisco Alves Neto (brasileiro, separado judicialmente, aposentado); Iraci Francelino Alves Pacheco (brasileira, viúva, aposentada); Octavio Francelino Alves e sua mulher, Eurides De Oliveira Alves (domestica); Hilda Alves Pinheiro (brasileira, 
viúva, do lar); herdeiros de Fátima Maria Alves: Álvaro Carara Junior (Brasileiro, solteiro), Simone Carara (brasileira, solteira), e Cintia Carara (brasileira, solteira), sentença declaratória de Usucapião, em favor dos requerentes do imóvel objeto desta matrícula. AV.006/1.862: Penhorado 11,111% - a executada Simone Carara Gimenez é proprietária de 11,111% do imóvel. O 
lance deverá ser de 100% da avaliação. Proprietários: Simone Carara Gimenez - CPF: 215.297.388-73. Removido: Não. Localização: Rua Primeiro de Maio, n. 876, Jardim Ipiranga – PENÁPOLIS/SP. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 140.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Valor Total 
Lance Mínimo (100%): R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Data da Avaliação: 03/03/2022 Data Penhora: 19/07/2019 Ordem da Penhora: 1 12- Processo: 0011285-68.2019.5.15.0070 - 2ª VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA Exequente: RODRIGO RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 306.549.458-29. Executado: CRISTIANE MUNIZ DE PADUA - CPF: 
093.603.228-65. 12.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 37124 - 1º Cartório - CATANDUVA/SP. Descrição: Lote 25 da Quadra G do Loteamento Jardim Imperial, com área superficial de 250 m². Proprietários: Cristiane Muniz de Pádua - CPF: 093.603.228-65. Removido: Não. Localização: Lote 25 da quadra G do Loteamento Jardim Imperial – CATANDUVA/SP 
- CEP: 15800-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 50.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Data da Avaliação: 03/09/2019 Data Penhora: 03/09/2019 Ordem da Penhora: 1 13- Processo: 0010611-27.2016.5.15.0028 - 1ª VARA 
DO TRABALHO DE CATANDUVA Exequente: LAURENILDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 282.483.478-18. Executado: A. M. AURUBAS - ME - CPJ: 15.554.993/0001-10, ANTONIO MARCOS AURUBAS - CPF: 102.804.148-97. 13.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: LCD-8089; Renavam: 693077450; Chassi: 9BM384073WB153242. Descrição: Veículo ônibus Mercedes 
Benz Ciferal PCID U ano/mod 1998, cor branca, diesel, funcionando, lataria e pneus em regular estado, hodômetro marcando 409.700 km. Hodômetro marcando 424.887 km em 30/11/2020. Proprietários: Antonio Marcos Aurubas - CPF: 102.804.148-97. Removido: Não. Localização: Av. José Esteves Carramenha, nº 567 – TABAPUÃ/SP - CEP: 15880-000. Quantidade: 
1  Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 25.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Data da Avaliação: 04/11/2019 Data Penhora: 04/11/2019 Ordem da Penhora: 1  14- Processo: 0010263-87.2018.5.15.0044 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 070.492.578-85. Executado: SONEGOBRAS MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CPJ: 02.588.125/0001-00, LIDEBRAS RIO PRETO FABRICACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CPJ: 00.172.416/0001-97, FLAUZINA BALDUINA SEVERINO SONEGO - CPF: 735.260.618-15, LUIZ CARLOS 
SONEGO - CPF: 735.168.218-68. 14.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 28574 - 2º Cartório - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP. Descrição: Parte ideal correspondente a 4,28571% (ou 900 metros quadrados), onde foi construído barracão industrial rústico com paredes de alvenaria, chão de concreto, com cobertura metálica com cerca de 900 m² de área 
construída, em boas condições de uso e conservação, mas necessitando de pequenas manutenções. Parte ideal correspondente a 900 m² ou 4,28571 % do imóvel objeto da matrícula 28574 do 2º CRI de São José do Rio Preto, conforme R2, pertencente a Luiz Carlos Sônego e esposa. Conforme constatado em vistoria, o referido imóvel consiste de barracão industrial 
rústico, cuja construção simples e rústica, sofreu depreciação em seu estado desde que foi penhorado, com paredes de alvenaria, chão de concreto, cobertura metálica com cerca de 900 m² de área construída, cercado e individualizado, embora esteja registrado no comum de uma área maior. Está localizado na via sem asfalto e em condições ruins de tráfego, Rua 
Benvindo Mariano Mendes, 59, Estância Jockey Clube, São José do Rio Preto. Ônus/Observação: Informo que a parte ideal referida encontra-se onerada pelas seguintes penhoras anteriores: - R10/28574 de 15/03/2003, penhora de 10% havida no proc. nº 2000.61.06.004171-8 da 5ª Vara da Justiça Federal de São José do Rio Preto; - R11/28574, de 12/12/2003, 
penhora de 50% havida nos proc. nº 1999.61.06.007971-7 e nº 1999.61.06.008867-6 da 5ª Vara Federal de São José do Rio Preto; - Av.12/28574, de 12/12/2003, penhora de 100% havida no proc. nº 1999.61.07.004827-7 da 6ª Vara da Justiça Federal de São José do Rio Preto; - Av. 13/28574, de 30/06/2008, penhora de 100% havida no proc. nº 2007.61.06.002984 da 
5ª Vara de Justiça Federal de São José do Rio Preto; - Av. 15/28574, de 27/03/2018, penhora de 50% havida no proc. nº 0000888220104036106 da 5ª Vara da Justiça Federal de São José do Rio Preto; Proprietários: Luiz Carlos Sonego - CPF: 735.168.218-68 e Flauzina Balduina Severino Sonego - CPF: 735.260.618-15.1 Removido: Não. Localização: Rua Benvindo 
Mariano Mendes, nº 59, Estância Jockei Club - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15081-518. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 4,28% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 680.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais). Data da Avaliação: 01/04/2022 
Data Penhora: 12/11/2019 Ordem da Penhora: 1 15- Processo: 0011898-40.2017.5.15.0044 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: GILBERTO APARECIDO CUSTODIO ALMEIDA - CPF: 292.547.858-14, ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CPJ: 22.159.674/0001-76.  Executado: METALURGICA GIRASSOL EIRELI - CPJ: 
01.210.847/0001-63, ROGERIO GEROTTO - CPF: 017.397.999-84. 15.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 44392 - 1º Cartório - TAUBATÉ/SP. Descrição: Lote de terreno, a na frente 22,24m para a rua Viena em reta; nos fundos 22,24m recreio; do Lado esquerdo 45,00m com o lote 19, com área total de 1.000m², no bairro de Alpes de São Gotardo, pertencendo 
ao munícipio de Monteiro Lobato, jurisdição de São José dos Campos/SP. Ônus/Observação: Av.- 06 Penhora - Processo 0011815-92.2015.5.15.0044 2° Vara do Trabalho de São José do Rio Preto; Av. -07 Ação de execução de Título Extrajudicial processo n° 1001233-18.2017.8.26.0358 da 2° Vara judicial da comarca de Mirassol/SP; Av. -08 Penhora - Ação de execução 
de Título Extrajudicial processo n° 1001233-18.2017.8.26.0358 da 2° Vara judicial da comarca de Mirassol/SP. Proprietários: Rogerio Gerotto - CPF: 017.397.999-84. Removido: Não. Localização: Rua H, Terreno 18, Quadra 43, Alpes de São Gotardo - MONTEIRO LOBATO/SP - CEP: 12250-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): 
R$ 26.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).  Data da Avaliação: 07/04/2022 Data Penhora: 18/02/2020 Ordem da Penhora: 1  16- Processo: 0010010-96.2021.5.15.0011 - VARA DO TRABALHO DE BARRETOS Exequente: RODRIGO CARVALHO GARCIA - CPF: 
343.366.678-45. Executado: TOSTI COLOMBIA LTDA - ME - CNPJ: 04.046.771/0001-70, ELIANE MARTINS TOSTI - CPF: 268.277.498-94, LUCIANO MARTINS TOSTI - CPF: 157.832.918 -38. 16.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 22553 - 1º Cartório - BARRETOS/SP. Descrição: 50% de um terreno, destacado da data nº 14, sem benfeitorias, com frente para 
a Rua São Paulo, no distrito e município de Colômbia, desta comarca, medindo onze (11) metros de frente por quarenta e quatro (44) metros de cada lado e da frente aos fundos, ou seja, 484,00 m quadrados, dando sua frente para a rua São Paulo, e confrontando por um lado com Dionizio Rodrigues, por outro lado com o lote nº 13, e pelos fundos com o corredor 
boiadeiro." Imóvel objeto da matrícula nº 22.553 do 1º Cartório de Registro de imóveis de Barretos/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Colômbia sob nº 03045602. Direito sobre as construções não averbadas encravadas no imóvel supramencionado, objeto da matrícula nº 22.553, consistente em uma casa de morada em alvenaria muito simples, com 
aproximadamente 79,56 m². Ônus/Observação: A penhora recai apenas sobre 50,00% do imóvel. Proprietários: Eliane Martins Tosti - CPF: 268.277.498-94. Removido: Não. Localização: Rua São Paulo, nº 914, Centro – COLOMBIA/SP - CEP: 14795-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 50,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 106.000,00 Valor Total Penhorado: 
R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais).  Data da Avaliação: 26/05/2020 Data Penhora: 17/03/2020 Ordem da Penhora: 1 17- Processo: 0012387-95.2016.5.15.0017 - 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: MILTON CESAR DE ARAUJO - CPF: 082.337.498-00. 
Executado: M S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME - CPJ: 69.336.618/0001-23, MARIVALDO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 735.636.848-04, SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 084.582.048-60. 17.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 18044 - 1º Cartório - OLÍMPIA/SP. Descrição: Uma casa de taboas coberta de telhas S/N Rua Jose Americo, esquina Rua 
Antonio Pompeo, medindo 20 metros de frente por 25 metros da frente aos fundos, ou sejam 500 metros quadrados. Uma casa de taboas coberta de telhas, e seu respectivo terreno constituído da metade do lote 01, da quadra 05, situado no Povoado de Suinana, Município de Altair, medindo 20,00 metros de frente por 25,00 metros de fundos, totalizando 500m². 
Ônus/Observação: Coproprietários: Marcos Oliveira dos Santos, CPF: 735.362.458-20, casado sob regime Comunhão parcial de Bens, posteriormente à Lei nº 6.515/77, com Odete Inácio dos Santos. Marlene Oliveira dos Santos Gomes, CPF: 112.890.578-77, casada sob regime Comunhão de Bens, anteriormente à Lei nº 6.515/77, com Manoel Gomes Neto. Tereza 
Canteiro Ribeiro, CPF: 112.890.568-03, casada sob regime Comunhão de Bens, anteriormente à Lei nº 6.515/77, com Arnário Batista Ribeiro. Proprietários: Sueli Ferraz de Oliveira - CPF: 084.582.048-60 e Marivaldo Miguel de Oliveira - CPF: 735.636.848-04. Removido: Não. Localização: Rua Jose Americo, s/n – ALTAIR/SP - CEP: 1543-000. Quantidade: 1 Percentual 
da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 18.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Data da Avaliação: 30/11/2020 Data Penhora: 03/04/2020 Ordem da Penhora: 1  18- Processo: 0010475-33.2016.5.15.0027 - VARA DO TRABALHO DE VOTUPORANGA 
Exequente: JURACI RODRIGUES - CPF: 058.323.368-60. Executado: JOSE CARLOS CONTREIRAS - CPF: 786.808.758-72. 18.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 2.238 - 1º Cartório - VOTUPORANGA/SP. Descrição: Um terreno medindo 11,50 metros de frente, igual dimensão no fundo, por vinte e sete (27) metros de cada lado, correspondentes a 310,50 
metros quadrados, constituído do lote doze (12), da quadra "B", Cadastro Municipal nº SE 11 06 13 12, situado à Rua Frederico Marin nº 4043, bairro Vila Marin, Votuporanga/SP. Área do terreno: 310,50 metros quadrados. Área Edificada (construída) 218,50 metros quadrados. Ônus/Observação: Lance mínimo para hasta pública: 80% da avaliação. Proprietários: Jose 
Carlos Contreiras - CPF: 786.808.758-72. Removido: Não. Localização: Rua Frederico Marin, nº 4043, Vila Marin – VOTUPORANGA/SP - CEP: 15500-076. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 250.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (80%): R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais). Data da Avaliação: 13/04/2021 Data Penhora: 21/07/2020 Ordem da Penhora: 1 19- Processo: 0125300-11.2002.5.15.0017 - 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: RODRIGO ESCOBAR - CPF: 169.860.748-24. Executado: CURIEL COMERCIO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CPJ: 
04.800.327/0001-07, SEBASTIAO CARLOS FUZO - CPF: 862.984.538-49, ROZAMEIRE CURIEL - CPF: 119.404.858-78, ELISABETE CURIEL VIEIRA -CPF: 296.927.948-73. 19.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 127667 - 1º Cartório - RIBEIRÃO PRETO/SP. Descrição: Um prédio situado nesta cidade de Ribeirão Preto, na Rua Martins Penna nº 252, com seu 
respectivo terreno constituído de parte do lote nº 61 da Vila Bandeirantes, medindo 5,00 metros de frente, por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com uma área de 125,00 metros quadrados, confrontando de um lado com o remanescente do citado lote, de outro lado com o lote nº 62, e fundos com o lote nº 56, cadastrado na prefeitura Municipal 
sob nº 25.797. Ônus/Observação: Há co-proprietarios. Proprietários: Sebastião Carlos Fuzo - CPF: 862.984.538-49. Removido: Não. Localização: Rua Marttins Penna, nº 252, 163, Campos Elíseos - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14080-620. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 160.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 160.000,00 
(cento e sessenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Data da Avaliação: 21/10/2020 Data Penhora: 01/09/2020 Ordem da Penhora: 1 20- Processo: 0010219-53.2019.5.15.0070 - 2ª VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA Exequente:  EMERSON RICARDO DE SOUZA - CPF: 226.201.988-60 Executado: FORT-MAX 
COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS EIRELI - EPP - CPJ: 52.824.737/0001-22 20.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 27024 - 1º Cartório - CATANDUVA/SP. Descrição: Um terreno designado como Parte B constituído de parte dos lotes 19,20,21,22 e 23 da Quadra E, da Rua Araguari, lado ímpar, esquina da Rua Colatina, lado par, localizado no Parque 
Industrial Córrego da Mamona, nesta cidade e comarca de Catanduva, com área superficial de 5180,12 m². Cadastrado na Prefeitura sob nº 62.08.70.0765.01.001. No local existe a construção de um barracão de alvenaria e paredes de estrutura metálica. Endereço atualizado: Rua Araguari, 441, Catanduva/SP. Proprietários: Fort-Max Comercio e Serviços de Auto Pecas 
Eireli – EPP - CNPJ: 52.824.737/0001-22. Removido: Não. Localização: Rua Araguari, nº 441, Parque Industrial Córrego da Mamona – CATANDUVA/SP - CEP: 15813-240. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 1.500.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Valor Total Lance Mínimo 
(60%): R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Data da Avaliação: 15/10/2020 Data Penhora: 15/10/2020 Ordem da Penhora: 121- Processo: 0010733-06.2019.5.15.0070 - 2ª VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA Exequente: JUNIO VINICIO TREVELIN - CPF: 400.410.648-60, UNIÃO FEDERAL (PGF) -CNPJ: 05.489.410/0001-61, ANDERSON CANDIDO GONCALVES - 
CPF: 375.230.838-97, RONALDO DE MENEZES - CPF: 133.451.578-61, FABIO JUNIO BRAZ - CPF: 347.935.388-60, ANA CAROLINE ZANELLI - CPF: 407.775.348-19, ANDRE MOREIRA DA SILVA - CPF: 375.322.628-98, BEATRIZ FERRAZ DE PAULA - CPF: 440.062.198-73, MAURICIO HENRIQUE MIGUELAO - CPF: 473.970.678-40, VINICIUS RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 
436.702.038-00, EDER RENATO CALLEGARI - CPF: 038.342.248-55. Executado: BOSELLI & BOSELLI LTDA - EPP - CPJ: 08.037.579/0001-79 21.1 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento Identificação: Nº de Série: 779C340. Descrição: Uma máquina de corte a laser marca Prima Power modelo Platino Fiber, ano 2012, cor azul. Ônus/Observação: Penhorada no dia 
11/11/2020 em mais 5 processos da 2ª Vara do Trabalho: 0011402-59.2019;0010800-68.2019;0010733-06.2019;0011746-40.2019 e 0011381-83.2019. Proprietários: Boselli & Boselli Ltda – EPP - CNPJ: 08.037.579/0001-79. Removido: Não. Localização: Rua Said Tuma, nº 500, CJ. Polo Industrial José Antônio Boso – CATANDUVA/SP - CEP: 15803-150. Quantidade: 
1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 1.000.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Data da Avaliação: 11/11/2020 Data Penhora: 11/11/2020 Ordem da Penhora: 1  22- Processo: 0010618-87.2016.5.15.0070 - 2ª VARA DO TRABALHO DE 
CATANDUVA Exequente: MOACIR JOSE DA SILVA - CPF: 070.441.958-06, UNIÃO FEDERAL (PGF) - CPJ: 05.489.410/0001-61.  Executado: NORTON SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - CPJ: 13.367.692/0001-52, FUNDACAO PADRE ALBINO - CPJ: 47.074.851/0001-42, HERBICAT LTDA - CPJ: 58.613.142/0001-04. 22.1 Tipo do Bem: Outros Descrição: 
(01) uma potra quarto de milha, cor alazão, com um ano e meio de idade. Proprietários: Norton Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda – ME - CNPJ: 13.367.692/0001-52. Removido: Não. Localização: Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/n, Km 7 – CATANDUVA/SP - CEP: 15811-100. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 
5.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 3.000,00 (três mil reais). Data da Avaliação: 16/11/202 Data Penhora:  16/11/2020 Ordem da Penhora: 1 22.2 Tipo do Bem: Outros Descrição: (02) duas vacas mestiças. Proprietários: Norton Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda – ME - CNPJ: 13.367.692/0001-52. 
Removido: Não. Localização: Sítio Nossa Senhora Aparecidea, s/n, Km 7 – CATANDUVA/SP - CEP: 15811-100. Quantidade: 2 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 2.500,00 Valor Total Penhorado: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 3.000,00 (três mil reais). Data da Avaliação: 16/11/2020 Data Penhora: 
16/11/2020 Ordem da Penhora: 1 22.3 Tipo do Bem: Outros Descrição: (02) dois bezerros mestiços. Proprietários: Norton Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda – ME - CNPJ: 13.367.692/0001-52. Removido: Não. Localização: Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/n, Km 7 – CATANDUVA/SP - CEP: 15811-100. Quantidade: 2 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário 
(% Penhorado): R$ 1.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Data da Avaliação: 16/11/2020 Data Penhora: 16/11/2020 Ordem da Penhora: 1 22.4 Tipo do Bem: Outros Descrição: Uma Égua Denominada Trigresa Lily PCF, registrada na Associação Brasileira de Cavalos Quarto de 
Milha, sob nº P078495, Filiação Sierra Cola P024448 e Beka Chicks MW - P 019119, criador Pedro Cavallini Filho, nascimento 05/11/2000, sexo Feminino, Pelagem Castanho, Grau de Sangue Puro de Origem. Proprietários: Norton Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda – ME - CNPJ: 13.367.692/0001-52. Removido: Não. Localização: Sítio Nossa Senhora Aparecida, 
s/n, Km 7 – CATANDUVA/SP - CEP: 15811-100. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 150.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Data da Avaliação: 16/11/2020 Data Penhora: 16/11/2020 Ordem da Penhora: 1  Valor Total 
Penhorado: R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Valor Total Lance Mínimo: R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais). 23- Processo: 0010569-11.2019.5.15.0080 - VARA DO TRABALHO DE JALES Exequente: CRISTIANO BORDIGNON - CPF: 004.413.799-07. Executado: PRISCILA GASPARETI DE FIGUEIREDO 21525235800 - CPJ: 21.777.703/0001-09 
23.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 39168 - 1º Cartório - JALES/SP. Descrição: Terreno, constituído por parte do Lote 31, da Quadra 18, localizado na Marginal do Córrego Tamburi, à 10,025 metros da Rua Julia Pereira de Lima, no Jardim do Bosque, sem benfeitorias, com as seguintes medidas e confrontações: "Medindo 7,78 metros de frente para a 
Marginal do Córrego Tamburi; 7,50 metros nos fundos, confrontando-se com o Lote 30; 43,68 metros na lateral direita, confrontando-se com o remanescente do LOTE 31 (PARTE "B"); 45,73 metros na lateral esquerda, confrontando-se com o Lote 32, perfazendo uma área total de 335,28 metros quadrados. Consta da Av. 04 da matrícula do imóvel, que fora edificado 
um prédio para fins residenciais com área de 88,90 metros quadrados de construção, com cobertura de telhas cerâmica, com as seguintes dependências: 02 quartos, 01 banheiro, 01 sala, 01 cozinha e 01 garagem. Ônus/Observação: O Imóvel encontra-se alugado. Proprietários: Priscila Gaspareti de Figueiredo - CPF: 215.252.358-00. Removido: Não. Localização: 
Marginal do Córrego Tamburi, nº 216 – JALES/SP. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 150.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 90.000,00 (noventa mil reais).  Data da Avaliação: 22/01/2021 Data Penhora: 22/01/2021 Ordem da Penhora: 1 24- 
Processo: 0010578-18.2018.5.15.0044 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: MAXIMINO HERNANDES FILHO - CPF: 046.442.098-99. Executado: C F P LUSVARGHI MOVEIS - ME - CPJ: 02.375.120/0001-07, CELSO FERNANDO PACHELI LUSVARGHI - CPF: 061.833.348-71. 24.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 3321 - 1º 
Cartório - LINS/SP. Descrição: Imóvel residencial térreo com 237,72 m², de área construída e terreno de 260,00 m². O terreno possui testada de 10,00 metros para a Rua José Lins do Rego, igual medida no fundo e 26,00 metros de ambos os lados. A edificação é antiga, em alvenaria, coberta com telhas de barro, piso interno cerâmico, forro da laje, contendo três 
quartos, um deles suíte, um banheiro social, uma cozinha, salas de estar e jantar conjugadas, garagem pra dois veículos, e área de serviço. A edificação apresenta regular estado geral de conservação (pintura e estrutura), porém necessita de reparos importantes, principalmente na parte hidráulica e elétrica. O imóvel é servido por água e esgoto encanados, asfaltamento 
e iluminação pública. Ônus/Observação: Coproprietários: Elide Pacheli Lusvarghi, CPF 327.552.698-71 (50%); Antonio Paulo Pacheli Lusvarghi CPF 797.498.878-91 - 12,5%; Carlos Roberto Pacheli Lusvarghi CPF 267.700.831-91, casado sob o regime da comunhão universal de bens, na vigência da lei 6,515/77 com Marcia Abade da Silva Lusvarghi CPF 107.149.951-34 - 
12,5%; Sergio Augusto Pacheli Lusvarghi CPF 034.418.958-94, casado sob o regime da comunhão universal de bens, na vigência da lei 6.515/77 com  ngela Maria dos Santos Lusvarghi CPF 588.922.308-91 - 12,5%; Celso Fernando Pacheli Lusvarghi CPF 061.833.348-71 - 12,5% O lance deverá ser de 100%. Proprietários: Celso Fernando Pacheli Lusvarghi - CPF: 
061.833.348-71. Removido: Não. Localização: José Lins do Rego, nº 288, Vila Perin – LINS/SP - CEP: 16400-545. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 428.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais). Valor Total Lance Mínimo (100%): R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil 
reais). Data da Avaliação: 28/01/2022 Data Penhora: 05/05/2021 Ordem da Penhora: 1 25- Processo: 0010385-03.2018.5.15.0044 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: FILIPI ALEXANDRE - CPF: 473.388.048-00. Executado: MINI MERCADO OYAMA LTDA - EPP - CPJ: 02.759.126/0001-70, FABIANA GABRIEL MENDONCA - CPF: 
359.430.758-10. 25.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: DNL-4117; Renavam: 863625592; Chassi: 9BGTS48W06B117132. Descrição: Veículo GM/Astra HB 4P Comfort, placas DNL 4117 de São José do Rio Preto, cor preta, hodômetro marcando 201.619 Km, bicombustível, 4 portas, motor 2.0, pneus em regular estado de uso, lataria apresentando amassado 
no para-lamas traseiro, abaixo do porta malas, vidro elétrico, direção hidráulica e CD não original. Proprietários: Fabiana Gabriel Mendonça - CPF: 359.430.758-10. Removido: Não. Localização: Rua Doutor Francisco Castro, nº 195, Bloco B - apartamento 11, São Pedro - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15091-170. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% 
Valor Unitário (% Penhorado): R$ 21.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). Data da Avaliação: 07/05/2021 Data Penhora: 07/05/2021 Ordem da Penhora: 1  26- Processo: 0012495-61.2015.5.15.0017 - 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: 
PAULO SPAGNOL JUNIOR - CPF: 373.752.638-92. Executado: CLINICA DE RECUPERACAO FENIX SOL NASCENTE LTDA - CPJ: 11.233.070/0001-06, ALEXSANDRO DA FONSECA - CPF: 007.086.526-46, GUSTAVO DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 318.810.368-98, TIAGO TADEU DE TOLEDO - CPF: 330.493.308-56, MARIA ALICE DE OLIVEIRA CIRIANI - CPF: 
299.585.048-04, PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMIRES - CPF: 220.757.328-17, CLINICA DE RECUPERACAO NOVA ESPERANCA - EIRELI - ME - CPJ: 24.452.752/0001-51. 26.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 6146 - 1º Cartório - TANABI/SP. Descrição: Um terreno situado à Rua Capitão Daniel da Cunha Morais medindo 11 metros de frente e igual 
dimensão nos fundos por 21 metros de cada lado aos fundos, com a área de 231 metros quadrados, onde fora construído um prédio residencial de tijolos e coberto de telhas, contendo dois dormitórios, banheiro, sala de costura, sala, cozinha-copa, alpendre na frente com abrigo para autos, com área construída de 98,60 metros quadrados. Ônus/Observação: A 
executada é casada, sob o regime da comunhão de bens antes da vigência da Lei 6.515/77, com Carlos Ciriani, CPF 327.519.158-68, AV. 3/6.146 - Patrimônio de Nossa Senhora da Conceição de Tanabi é o proprietário do Domínio Direito do imóvel objeto desta matrícula. Proprietários: Maria Alice de Oliveira Ciriani - CPF: 299.585.048-04. Removido: Não. Localização: 
Rua Capitão Daniel da cunha Morais, nº 55 – TANABI/SP. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 200.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Data da Avaliação: 29/09/2021 Data Penhora: 25/06/2021 Ordem da Penhora: 1 27- 
Processo: 0011161-84.2018.5.15.0017 - 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.593.458-69, AILTON CESAR DOURADO - CPF: 080.759.798-85. Executado: ESQUEMA RIO PRETO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME - CPJ: 57.952.244/0001-91, LEODORA REGINA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 
101.014.198-80. 27.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 43284 - 1º Cartório - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP. Descrição: Parte do lote 04, da quadra M, com frente para a rua Votuporanga onde mede 4,12 metros, mais 15,96 metros em curva na confluência com a Rua Votuporanga e Rua Seis, nos fundos mede 13,00 metros onde faz divisa com parte do lote 
04, e de um lado mede 13,90, onde faz divisa com o lote 03, encerrando uma área de 145,79 metros quadrados. Sobre o terreno foi construído um salão comercial, não averbado na Matrícula, com acabamento simples medindo, conforme Certidão de Valor Venal, 91,80 metros quadrados. Ônus/Observação: Cônjuge da executada: Paulo Ferreira CPF nº 928.195.758-20. 
Proprietários: Leodora Regina de Souza Ferreira - CPF: 101.014.198-80.Removido: Não. Localização: Rua Votuporanga, nº 3646, Eldorado - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15043-040. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 200.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Valor Total Lance Mínimo 
(60%): R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Data da Avaliação: 19/10/2021 Data Penhora: 19/10/2021 Ordem da Penhora: 1 28- Processo: 0001587-14.2011.5.15.0104 - VARA DO TRABALHO DE TANABI Exequente: SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 135.600.468-74, ANTONIO MARCOS FAGUNDES DE JESUS - CPF: 025.003.625-82. Executado: JOSE LUIS 
SANCHES - CPF: 083.863.688-88 28.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 5306 - 1º Cartório - GUARARAPES/SP. Descrição: Um lote de terras sob o nº18, da quadra nº10, do Jardim Continental, nesta cidade e comarca de Guararapes, deste Estado, com área de 360,00 metros quadrados, lado ímpar, com frente para a rua 07 e distante trinta e nove metros 
e cinquenta centímetros (39,50m) da rua 1, mede doze (12) metros, do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel confronta com o lote 17, mede trinta (30) metros, do lado esquerdo confronta com o lote 19, mede trinta (30) metros, e nos fundos confronta com o lote 09, mede doze (12) metros. Av. 12 Averbação para constar que foi construído um prédio 
residencial, que tomou o nº311, da Rua Alescio Zaneratto, ocupando a área construída de 116,60 metros quadrados. Ônus/Observação: Av. 18 Averbação de Indisponibilidade pela Vara do Trabalho de Tanabi, Processo 0001587-14.2011.5.15.0104. Av. 19 Penhora 1ª Vara da Comarca de Monte Aprazível/SP - Execução Fiscal, Processo 74-2010. Av. 22. Averbação de 
Indisponibilidade pela Vara do Trabalho de Guanambi, Processo 0001516-92.2012.5.15.0641. Av. 22. Averbação de Indisponibilidade pela Vara do Trabalho de Guanambi, Processo 0001985-75.2011.5.15.0641. Proprietários: José Luis Sanches - CPF: 083.863.688-88. Removido: Não. Localização: Alescio Zaneratto, nº 311, Jardim Continental – GUARARAPES/SP - CEP: 
16700-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 280.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Data da Avaliação: 17/01/2022 Data Penhora: 05/11/2021 Ordem da Penhora: 1  29- Processo: 
0011141-75.2019.5.15.0044 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: FATIMA APARECIDA TOBIAS - CPF: 062.371.958-40. Executado: ELIANE G.CRISTOVAO DE CAMPOS - CPJ: 69.304.731/0001-27, ELIANE GOLLA CRISTOVAO - CPF: 069.828.558-13. 29.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: EAQ-5192; Chassi: KNAJE552387494655. 
Descrição: Veículo I/Kia Sportage LX 2.0, ano de fabricação/modelo 2.007/2.008, de cor preta, com 04 portas, placas EAQ-5192, de São José do Rio Preto/SP. O veículo possui câmbio automático e encontrasse com pneus em bom estado, lataria em bom estado, apenas com um pequeno amassamento no para-choque traseiro. Proprietários: Eliane Golla Cristóvão 
- CPF: 069.828.558-13. Removido: Não. Localização: Rua Coronel Spínola de Castro, nº 4900, apartamento 64, Vila Imperial - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 31.700,00 Valor Total Penhorado: R$ 31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 19.020,00 
(dezenove mil e vinte reais).Data da Avaliação: 08/11/2021 Data Penhora: 08/11/2021 Ordem da Penhora: 1 30- Processo: 0011424-86.2018.5.15.0027 - VARA DO TRABALHO DE VOTUPORANGA Exequente: LUIZ FERNANDO DA SILVA MIOLA - CPF: 308.124.938-42. Executado: CIMOLAR COMERCIO E REPARACAO DE MOVEIS LTDA - ME - CPJ: 15.079.826/0001-65, 
APARECIDO DONISETE DA SILVA - CPF: 025.793.968-70. 30.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: EWW-8123; Renavam: 526957166; Chassi: 9C2HC1420DR026312. Descrição: Uma Motocicleta Marca Honda/Biz 100 ES, cor preta, ano/modelo: 2013/13, combustível: gasolina, placas eww-8123 - chassi: 9C2HC1420DR026312 - Renavam: 526957166 - estado 
de conservação: lataria - pequenos riscos nas laterais, pneus bem gastos, estofamento: apresenta um rasgo de aproximadamente 30 cm, com motor/ignição funcionando normalmente. Ônus/Observação: Restrições Renajud (Circulação e Transferência) neste Processo e no Processo nº 10023701920198260664 da 4ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP. 
Proprietários: Aparecido Donisete da Silva - CPF: 025.793.968-70. Removido: Não. Localização: Rua Agenor Sagres, nº 2549, Pozzobom – VOTUPORANGA/SP - CEP: 15503- 020. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 7.400,00 Valor Total Penhorado: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): 
R$ 4.440,00 (quatro mil e quatrocentos e quarenta reais). Data da Avaliação: 10/11/2021 Data Penhora: 10/11/2021 Ordem da Penhora: 1 31- Processo: 0011059-63.2019.5.15.0070 - 2ª VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA Exequente: CARLOS SOARES - CPF: 077.487.418-08. Executado: JOSE LUIZ COLOMBO CITRUS EIRELI - CPJ: 11.862.928/0001-00. 31.1 Tipo do 
Bem: Veículo Identificação: Placa: FYE-3764; Renavam: 1268203278; Chassi: 9BWLB45U7FP080123. Descrição: WV/Saveiro CE TL MB, cor branca, placas FYE-3764 - Pindorama/SP, ano de fabricação 2014 e modelo 2015, à álcool/gasolina, Renavam 1268203278, chassi 9BWLB45U7FP080123, motor CCRC28678, pneus em bom estado de conservação, pintura e 
lataria em bom estado de conservação e mecânica em aparente bom estado de funcionamento, hodômetro marcando 212.108. Proprietários: Jose Luiz Colombo Citrus Eireli - CNPJ: 11.862.928/0001-00. Removido: Não. Localização: Rua Treze de Maio, nº 337, Centro – CATANDUVA/SP - CEP: 15800-010. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário 
(% Penhorado): R$ 32.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais). Data da Avaliação: 02/12/2021 Data Penhora: 02/12/2021 Ordem da Penhora: 1 32- Processo: 0011136-48.2014.5.15.0070 - 2ª VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA Exequente: MAIRA FERNANDA 
PIMENTA - CPF: 373.416.338-24, APARECIDA PERPETUA DOS SANTOS - CPF: 251.575.478-38. Executado: JJM DO BRASIL EIRELI - ME - CPJ: 09.334.744/0001-17, ERMINIA LUZIA MENIS - CPF: 190.619.198-00, PEDRO AMAURI DE MELLO JUNIOR - CPF: 389.163.838-89, JESSICA COLOMBO DE MELLO - CPF: 409.570.008-47, METALURGICA VOZ ELETRO ACUSTICA 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CPJ: 12.807.497/0001-33, ERMINIA LUZIA MENIS ELETRODOMESTICOS - EPP - CPJ: 16.964.078/0001-66, T.B.D AUDIO E VIDEO EIRELI - ME - CPJ: 17.249.445/0001-02, IMPACT SOUND - TECNOLOGIA EM ELETRO ELETRONICA LTDA - CPJ: 01.294.515/0001-04, BEAT SOUND - COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP - CPJ: 03.037.641/0001-09, VM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME - CPJ: 10.299.851/0001-30, SANTA GENOVEVA ACESSORIOS DA MUSICA COMERCIAL LTDA -CPJ: 00.233.590/0001-00, PEDRO AMAURI DE MELLO - CPJ: 11.681.445/0001-09, VANDA COLOMBO DE MELLO - ME - CPJ: 
14.842.426/0001-05, PEDRO AMAURI DE MELLO - CPF: 117.531.838-80, VANDA COLOMBO DE MELLO - CPF: 084.351.108-77, MARCELO GUSTAVO DE MELLO - CPF: 269.994.898-58, VANESSA ANDREA DE MELLO - CPF: 288.156.308-21, DERCIO CRIVELARI DE MELLO - CPF: 615.011.408-25, DURVALINA ANTONIA MENIS DE MELLO - CPF: 152.803.488-05, HELENA 
BOLATO COLOMBO - CPF: 084.351.218-01, ANA MARIA PIRACOLI COLOMBO - CPF: 065.891.948-23. 32.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: EPX-3151; Renavam: 323663559; Chassi: 1J4RR5GG2BC548252. Descrição: I/Jeep G Cherokee LTD 3.6L, 4x4 v6 cor Preta, placas EPX-3151 - Pindorama/SP, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, à gasolina, Renavam 
323663559, chassi 1J4RR5GG2BC548252, motor BC548252. O veículo possui pneus em bom estado de conservação, pintura e lataria em bom estado de conservação, com alguns detalhes na pintura, principalmente nos retrovisores e mecânica em aparente bom estado de funcionamento, o veículo está com a bateria descarregada há anos, não sendo possível ver a 
quilometragem do veículo. Proprietários: JJM Industria e Comercio de Eletroeletrônicos Ltda – ME - CNPJ: 09.334.744/0001-17. Removido: Sim. Localização: Rua Tabatinga, nº 830, Jardim Amendola – CATANDUVA/SP - CEP: 15800-370. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 80.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Data da Avaliação: 17/12/2021 Data Penhora:  17/12/2021 Ordem da Penhora: 1 33- Processo: 0011545-81.2017.5.15.0017 - 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: GILMAR ROQUE - CPF: 055.707.048-17. Executado: BERNADETE BUFFET EIRELI - ME 
- CPJ: 69.126.704/0001-01, BERNADETE DE ANDRADE CANDEIRA - CPF: 018.935.408-98. 33.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: CWJ-6589; Chassi: 9BWCA05X15T188555. Descrição: Veículo VW Gol 2005/2005 cor branca, com 4 portas placa CWJ-6589 com câmbio manual, pneus em estado ruim, lataria sem amassamento, com pintura desgastada, painel 
em péssimo estado, estofamento em estado regular, faltando logotipo da marca na grade frontal, faróis amarelados, 1 lanterna traseira avariada e para-choque traseiro avariado. Proprietários: Bernadete de Andrade Candeira - CPF: 018.935.408-98. Removido: Não. Localização: Rua dos Jacarandás, nº 958, Loteamento San Fernando Valley - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP 
- CEP: 15093-689. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 9.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 9.000,00 (nove mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Data da Avaliação: 19/01/2022 Data Penhora: 19/01/2022 Ordem da Penhora: 1 34- Processo: 0010795-32.2019.5.15.0107 - 
VARA DO TRABALHO DE OLÍMPIA Exequente: JOSE ADEILDO CORDEIRO DA SILVA -CPF: 086.303.414-40. Executado: AQUINO & SILVA DE OLIMPIA LTDA – ME - CPJ: 17.892.938/0001-66, SEBASTIAO ROQUE DA SILVA - CPF: 735.563.358-91, REGINA CELIA DE AQUINO - CPF: 114.392.228-00. 34.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 4629 - 1º Cartório - 
OLIMPIA/SP. Descrição: Imóvel: Ruas Quatro e Doze, lote nº 13, quadra nº 34, no Jardim Santa Efigênia, nesta cidade de Olímpia. - Um lote de terreno, sem benfeitorias, medindo e confrontando da seguinte forma: - 4 m de frente para a Rua Quatro; 14,1 m em curva entre as Ruas Quatro e Doze; 21 m do lado esquerdo, confrontando com a Rua 12, e 30 m do lado 
direito, confrontando com o lote nº 12, e 30 m do lado direito, confrontando com o lote nº 14, formando a área de 372 m² - Benfeitorias não averbadas: Não obstante constar do cadastro imobiliário do município uma área edificada de 28m², o terreno encontra-se totalmente baldio, ou seja, sem nenhuma construção. - Desmembramento: Pela averbação nº 8, de 
18.1.1999, constou da matrícula a venda pelos proprietários a um terceiro de uma área total 246,42m², onde criou-se a matrícula 21.783; a restar na matrícula original área de 125,58m², exatamente a mesma constante do cadastro do município. - Cadastro Imobiliário na Prefeitura do Município de Olímpia: 559300 (em nome do executado, Sr. Sebastião Roque da Silva), 
cujo imóvel possui o atual endereço: Avenida Vereador João Eduardo Pereira, 192, Jardim Santa Ifigênia, Olímpia/SP. Ônus/Observação: - Imóvel em copropriedade (50% cada) entre o executado, Sr. Sebastião Roque da Silva, CPF: 735.563.358-91, e sua ex-esposa, Sra. Juraci de Lima, CPF 224.761.278-41. - Averbação de nº 9 à matrícula, de 27.3.2014, indisponibilidade 
de bem, em processo de execução fiscal 0002378-49.2007.8.26.0400, cuja autora é a União Federal. - Arrematação mediante lance no importe de 100% do valor da avaliação.Proprietários: Sebastiao Roque da Silva - CPF: 735.563.358-91. Removido: Não. Localização: Avenida Vereador João Eduardo Pereira, nº 192, Jardim Santa Ifigênia -  OLIMPIA/SP - CEP: 15405-028. 
Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 83.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). Valor Total Lance Mínimo (100%): R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). Data da Avaliação: 16/03/2022 Data Penhora: 16/03/2022 Ordem da Penhora: 1 35- Processo: 0012564-75.2016.5.15.0044 - 2ª VARA DO 
TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: APARECIDO PEDRO DA SILVA - CPF: 019.000.268-99. Executado: MAXXI CORPUS APARELHOS PARA GINASTICA LTDA – ME - CNPJ: 11.308.180/0001-90. 35.1 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento Identificação: Nº de Série: inexistente. Descrição: Uma mesa de solda, importada, marca BuildPro, modelo 
STMDO6291FMN12, ano de fabricação 2015, tendo toda a furação com rosca para fixação de peças e acessórios, cor preta e amarela, em bom estado de uso e conservação. Uma impressora profissional do tipo Plotter, marca HP, modelo Desingnjet 510, com bege e cinza, usada e em bom estado de conservação e em funcionamento. Um compressor marca Wayne, 
modelo 960 11H, vermelho, com cinco pistões, sem número de série visível, em bom estado de uso e conservação. Proprietários: Maxxi Corpus Aparelhos para Ginastica Ltda – ME - CNPJ: 11.308.180/0001-90. Removido: Não. Localização: Rua Luiza Tondim Daneluce, nº 831, Mini Distrito Industrial Adail Vetorasso - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15046-775. 
Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 11.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 11.000,00 (onze mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Data da Avaliação: 18/04/2022 Data Penhora: 18/04/2022 Ordem da Penhora: 1 35.2 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento Identificação: Nº de Série: 
não se aplica. Descrição: Dois aparelhos CROSS OVER CLASS, marca MAXXI CORPUS, novos, sem número de série, e em perfeito estado. Proprietários: Maxxi Corpus Aparelhos para Ginastica Ltda – ME - CNPJ: 11.308.180/0001-90. Removido: Não. Localização: Rua Luiza Tondim Daneluce, nº 831, Mini Distrito Industrial Adail Vetorasso - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP 
- CEP: 15046-775. Quantidade: 2 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 17.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais). Data da Avaliação: 18/04/2022 Data Penhora: 18/04/2022 Ordem da Penhora: 1 35.3 Tipo do Bem: 
Máquina/Equipamento Identificação: Nº de Série: sem número visível. Descrição: Um compressor marca WAYNE, modelo 960 11H, vermelho, com cinco pistões, sem número de série visível, em bom estado de uso e conservação. Proprietários: Maxxi Corpus Aparelhos Para Ginastica Ltda – ME - CNPJ: 11.308.180/0001-90. Removido: Não. Localização: Rua Luiza 
Tondim Daneluce, nº 831, Mini Distrito Industrial Adail Vetorasso - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15046-775. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 11.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 11.000,00 (onze mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Data da Avaliação: 18/04/2022 
Data Penhora: 18/04/2022 Ordem da Penhora: 1 35.4 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento Identificação: Nº de Série: sem número de série. Descrição: Um aparelho para ginástica, modelo ROSCA SCOTT, sem número de série, marca MAXXI CORPUS, novo e em perfeito estado. Proprietários: Maxxi Corpus Aparelhos para Ginastica Ltda – ME - CNPJ: 
11.308.180/0001-90. Removido: Não. Localização: Rua Luiza Tondim Daneluce, nº 831, Mini Distrito Industrial Adail Vetorasso - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15046-775. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 7.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 7.000,00 (sete mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais). Data da Avaliação: 18/04/2022 Data Penhora: 18/04/2022 Ordem da Penhora: 1  Valor Total Penhorado: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). Valor Total Lance Mínimo: R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais). 36- Processo: 0010475-71.2022.5.15.0011 - VARA DO TRABALHO DE BARRETOS Exequente: GENIVALDO DE ASSIS 
BARROS - CPF: 591.712.513-91. Executado: CONSTRUVAS CONSTRUCOES LTDA - ME - CPJ: 09.199.254/0001-55, THIAGO SILVESTRE VASCONCELOS - CPF: 312.444.928-25. 36.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 82949 - 1º Cartório - BARRETOS/SP. Descrição: Prédio residencial térreo, situado na Rua Cecap 8, sob nº 319, Bairro Benedito Realindo 
Correa, nesta cidade de Barretos, e seu respectivo terreno constituído do lote nº 19 (dezenove) da quadra “M”, com a seguinte descrição: inicia-se à 138,52 m (cento e trinta e oito metros e cinquenta e dois centímetros) distante do cruzamento dos alinhamentos da Avenida 3 com a Rua Cecap 8, desse ponto segue 7,36 m (sete metros e trinta e seis centímetros) 
confrontando com a Rua Cecap 8, deflete à esquerda em ângulo de 90º, segue 22,60 m (vinte e dois metros e sessenta centímetros) confrontando com o lote nº 20, deflete à esquerda em ângulo de 90º, segue 7,36 m (sete metros e trinta e seis centímetros) confrontando com os lotes nº 23 e 24 deflete à esquerda em ângulo de 90º, segue 22,60 m (vinte e dois 
metros e sessenta centímetros) em confronto com o lote nº18, até atingir o ponto inicial da descrição, perfazendo a área total de 166,36 m² (cento e sessenta e seis metros quadrados e trinta e seis milímetros quadrados), todos da mesma quadra. Proprietários: Thiago Silvestre Vasconcelos - CPF: 312.444.928-25. Removido: Não. Localização: Rua Cecap 8, nº 319, 
Benedito Realindo Correa – BARRETOS/SP - CEP: 14784-253. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 190.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Valor Total Lance Mínimo (60%): R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).  Data da Avaliação: 20/06/2022 Data Penhora: 20/06/2022 Ordem 
da Penhora: 1 | CADASTRAMENTO PARA PARTICIPAR DO LEILÃO ELETRÔNICO: 1) O interessado deverá se cadastrar no endereço eletrônico www.delanoleiloes.com.br. O referido cadastramento implicará na aceitação da integralidade das disposições do Provimento 004/2019, assim como as demais condições dispostas neste edital. 2) Após o cadastramento, deverá 
ser remetido ao leiloeiro, no e-mail contato@delanoleiloes.com.br, arquivo onde estejam digitalizados, com imagens legíveis, além da via original do Termo de Adesão assinado e com firma reconhecida em cartório, com cláusula específica de que o licitante presta as informações com veracidade, na forma da lei, sob pena de caracterização de crime, valendo o simples 
recebimento do e-mail como prova para este fim, cópias autenticadas dos seguintes documentos: 2.1) carteira de identidade (RG) ou documento equivalente (carteira nacional de habilitação, documento de identidade expedido por entidades de classe ou órgãos públicos); 2.2) cadastro de pessoa física (CPF); 2.3) comprovante de estado civil; 2.4) comprovante de 
residência em nome do interessado e 2.5) contrato social e alterações, na hipótese de se tratar de pessoa jurídica. Alternativamente, os citados documentos, em cópias autenticadas, poderão ser encaminhados via Correios, no endereço Rua Heloísa Pamplona, nº 628, Fundação - São Caetano do Sul/SP – CEP 09520-320. 3) Os documentos referidos no item 2 deverão 
ser recepcionados pelo Leiloeiro, até a data designada para o encerramento do leilão eletrônico, sob pena de não ser efetivada a validação do cadastro efetuado; 4) O cadastro é pessoal e intransferível, sendo o interessado responsável pelo cumprimento dos prazos fixados neste edital, assim como pelos lances realizados com seu login e senha. 5) O cadastramento 
e a participação no leilão eletrônico constituem faculdade dos licitantes, eximindo-se o TRT da 15ª Região de eventuais problemas técnicos ou operacionais que obstem, no todo ou em parte, a efetiva participação do interessado no ato. | DAS RESPONSABILIDADES DOS ARREMATANTES: 6) No ato do acerto de contas da hasta pública, caso pagamento seja à vista, o 
arrematante deverá pagar a parcela correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor do lance, além da comissão do leiloeiro, de 5% (cinco por cento) sobre o mesmo valor, admitindo-se pagamento apenas via transferência online. Quanto ao saldo remanescente, deverá ser pago no primeiro dia útil subsequente à data da realização da hasta, via transferência 
online. 6.1) Caso o pagamento seja parcelado, no ato do acerto de contas da hasta pública, o arrematante deverá pagar a entrada correspondente a, no mínimo 30% (trinta por cento) do valor do lance, além da comissão do(a) leiloeiro(a), de 5% (cinco por cento) sobre o mesmo valor, admitindo-se o pagamento apenas via transferência on-line. 6.2) A realização 
tempestiva dos pagamentos deve ser comprovada na mesma data de sua efetivação, mediante envio de mensagem eletrônica acompanhada dos documentos, para o endereço eletrônico do(a) Leiloeiro(a), que encaminhará à Divisão de Execução e ao Juízo da Execução; 6.3) A não realização dos depósitos dos valores devidos no prazo fixado deverá ser comunicada 
imediatamente pelo(a) Leiloeiro(a) à Divisão de Execução, informando-se, ainda, os lances subsequentes, para que seus ofertantes possam exercer o direito de opção, sem prejuízo do disposto no item abaixo (6.4); 6.4) Ressalvada a hipótese do art. 903, § 5º, do Código de Processo Civil, a desistência da arrematação ou a ausência do depósito do saldo remanescente 
no prazo item 6.1 acarretará a perda, em favor da execução, do valor já pago, além da comissão destinada ao(a) leiloeiro(a). “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do 
executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. §5º O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I – se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II – se, antes de 
expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1º; III – uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação”. 7) Caso o arrematante seja o próprio credor, no prazo do item 6, deverá ser 
efetuado o depósito do valor do lance que superar o seu crédito sob pena de tornar sem efeito a arrematação ou, se for o caso, de atribuí-la ao licitante concorrente na hipótese do item 8. Nesta hipótese, a comissão do(a) leiloeiro(a), calculada sobre o valor do lance, deverá ser paga por ocasião do encerramento da hasta pública. 8) O credor que não adjudicar os 
bens constritos perante o Juízo da Execução antes de designada data para o leilão pela Corregedoria Regional, com sorteio de Leiloeiro e geração de relatório por sistema eletrônico, só poderá adquiri-los em hasta pública na condição de arrematante, com preferência na hipótese de igualar o maior lance, respondendo, porém, pelo pagamento da comissão do 
leiloeiro, na forma do item 6. | DISPOSIÇÕES GERAIS DA HASTA PÚBLICA: 9) A hasta estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado ERWIN DELANO FRANCI DI BROTTO, JUCESP n° 793, o qual fica responsável por: 9.1) Divulgar o leilão designado, com especial enfoque na modalidade de sua realização exclusivamente eletrônica em mídias eletrônicas, tais como 
redes sociais e portais de notícias, além da publicação do competente edital, com, no mínimo 20 (vinte) dias úteis de antecedência no site nacional www.PUBLICJUD.com.br; 9.2) Providenciar a remoção do(s) bem(ns), quando determinada pelo Juiz, fazendo jus o(a) leiloeiro(a) ao ressarcimento das despesas ocorridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, 
desde que documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-A, VIII da CLT, que serão acrescidas a execução; “Art. 789-A. No processo de execução são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela: VIII – despesa de armazenagem em depósito judicial – por 
dia: 0,1% (um décimo por cento) do valor da avaliação”. 9.3) Expedir os Autos de Arrematação, uma vez aceitos os lances, encaminhando-os, após a sua assinatura digital, ao Juiz Coordenador da Divisão de Execução para a mesma finalidade. 10) Conforme artigo 25, § 4º, do Provimento 004/2019, em caso de acordo ou remissão após a inclusão do bem em Hasta 
Pública, o Leiloeiro fará jus à comissão correspondente a 5% sobre base de cálculo definida a critério do Juízo da Execução. 11) Os bens serão anunciados por lotes, vendidos um a um, em caráter ad corpus e nas condições e o estado de conservação em que se encontram. Os lotes serão encerrados de modo escalonado, a cada 2 minutos, sendo o encerramento 
do lote 01 às 13h00 min, o encerramento do lote 02 às 13h02 min, e assim sucessivamente até o último lote. Os bens que não forem objeto de arrematação serão apregoados novamente em repasse, no dia 20/09/2022, quinze minutos após o encerramento do leilão de todos os bens anunciados, com duração de 1 hora para todos os lotes não arrematados, podendo 
os lotes ser desmembrados, mantendo-se o mesmo percentual de lance mínimo praticado no primeiro pregão. 12) Será observado como lance mínimo a percentagem sobre o valor da avaliação definida pelo Juízo da Execução. Não existindo definição pelo Juízo da Execução do lance mínimo, esse será de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 13) Desde 
a data de sua publicação, o leilão eletrônico estará disponível para recepção de lances por meio do site www.delanoleiloes.com.br sendo certo que: 13.1) Durante todo o período de duração da hasta pública, até o seu encerramento, o usuário cadastrado terá conhecimento dos lances ofertados virtualmente (online), assim como de eventual proposta de parcelamento 
(online), por meio de informação disponibilizada pelo leiloeiro na página eletrônica sob sua responsabilidade, observado, no particular, o contido no art. 21 do Provimento GP-CR nº 004/2019 do TRT da 15ª Região; 13.2) O usuário cadastrado poderá ofertar novo lance, que será devidamente anunciado no ambiente virtual do leiloeiro, propiciando a concorrência em 
igualdade de condições aos interessados. 13.3) O aludido ambiente virtual do leiloeiro deve possibilitar a comunicação com os licitantes, inclusive com registro de data e hora, para verificação e certificação da ordem dos lances, tanto do arrematante vencedor quanto do arrematante vencido, assim como das condições de pagamento. 14) Compete ao Juiz responsável 
pela hasta pública, na forma do art. 14, § 3º, do Provimento 004/2019 do TRT da 15ª Região, proceder ao cancelamento da oferta quando não for possível autenticar a identidade do usuário, quando houver descumprimento das condições estabelecidas neste edital ou no referido Provimento ou quando a proposta apresentar irregularidades facilmente detectáveis; 
15) Arrematado o bem, o leiloeiro enviará ao arrematante, por mensagem eletrônica, as guias de depósito e os dados bancários para pagamento imediato do valor da arrematação e da comissão, respectivamente, observado, quando aos percentuais devidos e a forma de pagamento previsto no item 6; 16) Conforme artigo 9º do Provimento 004/2019, será admitido 
o parcelamento do pagamento da arrematação. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta para parcelamento do pagamento da arrematação, observadas as seguintes regras: 16.1) Quando se tratar de imóveis, a proposta conterá oferta de pagamento de pelo menos 30% (trinta por cento) do valor do lance à vista e o 
restante parcelado em até 30 (trinta) meses. Eventual requerimento para a expedição de carta de arrematação deverá ser dirigido ao Juízo da Execução, a quem caberá a decisão; 16.2) Quando se tratar de bens móveis, a proposta conterá oferta de pagamento de pelo menos 30% (trinta por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses. 
Eventual requerimento de entrega da carta de arrematação deverá ser dirigido ao Juízo da Execução; 16.3) Nos casos de parcelamento, será utilizado o índice IPCA-E para corrigir monetariamente as prestações; 16.4) A apresentação da proposta de parcelamento não suspende o leilão; 16.5) A proposta de pagamento de maior valor sempre prevalecerá sobre as demais 
propostas, ainda que de forma parcelada; 16.6) Havendo ofertas de parcelamento que não observem o percentual mínimo da entrada à vista ou a forma de parcelamento estipulada, poderá o magistrado responsável pela condução da hasta aceitar, excepcionalmente, até o encerramento do certame, proposta com valor inferior ao percentual mínimo e/ou em 
parcelamento distinto da previsão dos itens 16.1. e 16.2 acima. Nesta hipótese, o fato deverá ser devidamente consignado no respectivo Auto, com as justificativas que lhe forem pertinentes; 16.7) Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: 16.7.1) Em diferentes condições, o leiloeiro analisará, cotejando inclusive, se o caso, com o prazo de parcelamento, 
qual é a mais vantajosa, assim compreendida a de maior valor real, a qual será corroborada pelo Juiz com a assinatura do Auto de Arrematação; 16.7.1.1) O Leiloeiro, havendo dúvida, deverá realizar contato prévio com o Juiz Coordenador para finalizar o Auto de Arrematação. 16.7.2) Em iguais condições, prevalecerá aquela formulada em primeiro lugar; 16.7.3) Os 
requerimentos relativos ao(s) bem(s) arrematado(s), tais como imissão antecipada na posse, deverão ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação perante o Juízo da Execução; 16.7.4) Poderá haver limitação no número de parcelas, caso o valor de cada uma delas seja considerado muito baixo, a critério do Juiz da Hasta que, neste caso, deverá 
ser previamente consultado a respeito. 17) Relativamente aos tributos e outros débitos que recaiam sobre o bem alienado em hasta pública, seguir-se-ão as seguintes regras: 17.1) Aos interessados na arrematação, fica esclarecido que os créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela 
prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e multas, não serão de responsabilidade do adquirente, já que a arrematação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130, parágrafo único, do CTN); 17.2) Conforme 
já decidiu o TST (TST-RO-6626-42.2013.5.15.0000; TST-REENEC E RO-75700-07.2009.5.005.0000; TST-ReeNec e RO-12600-56.2009.5.09.0909; TST-RXOF e ROAG-58400-44.2005.5.06.0000; TST-RXOF e ROMS-25600-26.2006.5.06.0000), por analogia, a previsão da alínea antecedente também se aplica a bens móveis, abrangendo veículos, ficando os mesmos 
livres de débitos de IPVA, multas e outros, inscritos ou não na dívida pública, gerada até a data da arrematação, de forma que esses encargos não serão transferidos aos arrematantes; 17.3) As despesas de transferência do bem penhorado que não se enquadrem na previsão das alíneas antecedentes, tais como custo de registro no Cartório de Registro de Imóveis, 
transferência a órgão de trânsito, entre outras, correrão por conta do arrematante. 18) É vedado aos Srs. Depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. 19) Questionamentos à arrematação, de acordo com o art. 903 do CPC, não 
terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venha a ser julgada procedente a ação autônoma que trata o § 4º deste artigo, assegurado possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. 20) O prazo para eventuais questionamentos à arrematação ou adjudicação passará a fluir da data do encerramento da 
hasta pública, independentemente de nova notificação. 21) A arrematação de bem com efeitos suspensos não isenta o arrematante dos respectivos pagamentos, salvo deliberação em contrário do Juízo da execução.  Os participantes dos leilões promovidos pelo TRT, incluídos os eventuais arrematantes dos lotes oferecidos, não poderão alegar desconhecimento 
das condições do certame, dos encargos do bem, das condições e prazos de pagamento ou das despesas e custas relativas às hastas públicas. Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas através do escritório do Leiloeiro, telefone (11) 
97233-9299. O presente edital estará disponível na íntegra através do sítio www.delanoleiloes.com.br. Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas diretamente pelo endereço contato@delanoleiloes.com.br. A publicação do edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.  Ciência às partes. Em, 15 de julho de 2022. DRA.  
ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN Juíza do Trabalho Coordenadora da Divisão de Execução de São José do Rio Preto
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Edital de Leilão
CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, ma-
triculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que realizará um 
leilão extrajudicial no dia 26/07/2022 a partir das 11hrs, pelo 
site www.lut.com.br , autorizado pela comitente MARISA LOJAS 
S.A, CNPJ nº 61.189.288/0001-89.

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, ma-
triculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará um 
leilão extrajudicial no dia 27/07/2022 a partir das 11h, pelo 
site www.lut.com.br, autorizado pela comitente EMBU INDIVIDU-
ALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE 
GLP LTDA (CNPJ nº CNPJ nº 05.317.665/0001-47).

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, ma-
triculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que realizará um 
leilão extrajudicial no dia 28/07/2022 a partir das 11:00h, 
pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente NELSON WI-
LIANS ADVOGADOS. CNPJ nº 03.584.647/0001-04.

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
5ª VC de São Carlos/SP Proc. nº 0004560-09.2018.8.26.0566 EXEQUENTE: SÔNIA GOMES CABRAL (CPF 
196.724.558-44) EXECUTADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (CPF 150.719.948-10 INTERESSADOS: 
SUELI MARIA DA SILVA OLIVEIRA (CPF/MF 145.395.028-16), PREFEITURA DE SÃO CARLOS 
Encerramento 1º Leilão: 19/08/22 - 10h30 – Lance Mínimo: R$ 209.966,09*Encerramento 2º Leilão: 
16/09/22 - 10h30 – Lance Mínimo: R$ 125.979,65* *Os valores serão atualizados à época da alienação. 
CASA E RESPECTIVO TERRENO SEM BENFEITORIAS (PARTE DO LT 11, QD 08), LOTEAMENTO JD. 
TANGARÁ, SÃO CARLOS/SP. MATRÍCULA 115.594 - CRI DE SÃO CARLOS/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o 
Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do 
leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
3ª VC de PRAIA GRANDE/SP Proc. nº 1009371-39.2016.8.26.0477 EXEQUENTE: COND. ED. 
ISABELLA (CNPJ 05.488.307/0001-05) EXECUTADO: ESTRUTURAL PIRÂMIDE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 02.932.379/0001-01) INTERESSADOS:  PREFEITURA PRAIA GRANDE 
Encerramento 1º Leilão: 19/08/22 - 10h00 - Lance Mínimo: R$ 372.195,77* Encerramento 2º Leilão: 
16/09/22 - 10h00 - Lance Mínimo: R$ 223.317,46* *Os valores serão atualizados à época da 
alienação. APTO 92, BL I - ED. ISABELLA - R. MONTEIRO LOBATO, Nº 351, PRAIA GRANDE/SP. 
MATRÍCULA 207.726 - CRI DE PRAIA GRANDE/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da 
leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua 
Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana Claudia 
Campos Frazão - leiloeira oficial - JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
03ª VC de PRAIA GRANDE/SP Proc. nº 1014885-36.2017.8.26.0477 EXEQUENTE: COND. ED. COMERCIAL 
PORTOBELLO (CNPJ 07.998.858/0001-36) EXECUTADO: RONALDO LEITE DE CASTILHO (CPF 030.927.948-85) 
INTERESSADOS: MEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 05.916.363/0001-95); PREFEITURA DE 
PRAIA GRANDE. Leilão Único: 29/08/22 a 27/10/22 - 15h30 Avaliação: R$ 156.393,81* / Lance Mínimo: R$ 78.196,91* 
*Os valores serão atualizados à época da alienação. APTO 509, ED. RESD. E COMERCIAL PORTOBELLO – AV. 
PRESIDENTE KENNEDY, Nº 6.057, PRAIA GRANDE/SP. MATRÍCULA 159.028 - CRI DE PRAIA GRANDE/SP. 
CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para 
participar do leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VI – Penha de França da 
Comarca da Capital/SP. Processo nº 0200136-83.2009.8.26.0006. Executado: JAIR DOS SANTOS BIELLA (CPF 526.911.288-49). 
Credor(es) e/ou interessado(s): MARIA JOSÉ GONÇALVES BIELLA (CPF 558.957.608-30), ZAF CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 
51.240.935/0001-86). 1º Leilão começa em 16/08/2022, às 14hs00min, e termina em 19/08/2022, às 14hs00min e; 2º Leilão 
começa em 19/08/2022, às 14hs01min, e termina em 09/09/2022, às 14hs00min. Bem a ser leiloado: DIREITOS AQUISITIVOS 
- Apto. 2101, Ed. Girassol, Conj. Res. Bosque das Flores, situado na Rua Caramboleira, nº 15, Cidade das Flores, Osasco/SP com 
descrição completa na Matrícula nº 82.360 do 1º CRI da Comarca de Osasco/SP. Ônus: Consta ônus, vide edital completo. Lance 
mínimo no 1º Leilão: R$ 348.147,38* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 174.073,69* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. 
Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Público Oficial: Sr. Marcello Lemos da Cruz – JUCESP 
nº 983. Fica o executado JAIR DOS SANTOS BIELLA, a coproprietária e promitente compradora MARIA JOSÉ GONÇALVES 
BIELLA, a titular de domínio e promitente vendedora ZAF CONSTRUTORA LTDA. e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 26/07/2019, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o 
edital completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 06 de julho de 2022.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 2ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP. Processo nº 1011874-
48.2020.8.26.0071. Executada: ILZA CARLA DAS NEVES NUNES (CPF 145.833.958-09). Credor(es) e/ou interessado(s): 
MUNICÍPIO DE BAURU. 1º Leilão começa em 23/08/2022, às 11hs00min, e termina em 26/08/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão 
começa em 26/08/2022, às 11hs01min, e termina em 15/09/2022, às 11hs00min. Bem a ser leiloado: Apto. 23, Bl. 09, e Vaga 161, 
Res. San Francisco, situado na Rua Bernardino de Campos, nº 20-55, Vl. Souto, Bauru/SP com descrição completa na Matrícula nº 
81.688 do 1º CRI da Comarca de Bauru/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 102.702,31* 
– Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 71.981,62* – 70% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre 
o valor da arrematação. Leiloeiro Público Oficial: Sr. Marcello Lemos da Cruz – JUCESP nº 983. Fica a executada ILZA CARLA 
DAS NEVES NUNES, seu cônjuge, se casada for, o credor tributário MUNICÍPIO DE BAURU e demais interessados INTIMADOS 
das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 10/02/2021, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o 
edital completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. Bauru, 12 de julho de 2022.

 11 3422-5998 -      11 97616-1618 -      contato@leiloei.com
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA, CONHECIMENTO DE INTERESSADOS e INTIMAÇÃO dos executados UNITEC SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA (CNPJ/MF 44.614.014/0001-70), na 
pessoa de seu representante legal, JORGE GILBERTO CARVALHO ALVES (CPF/MF 232.583.149- 34) e ELIANA VALERIO ALVES (RG 17.496.075 SSP/SP), e seus respectivos cônjuges, 
se casados forem; do credor hipotecário BANCO BRADESCO S.A (CNPJ/MF 60.746.948/0001-12), atual incorporador do BANCO ALVORADA S/A (CNPJ/MF 33.870.163/000-84); do credor 
tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPINAS; e demais interessados, expedido nos autos de PROCEDIMENTO SUMÁRIO – (Processo nº 0038134-65.2011.8.26.0114) em 
trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas(SP), requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YASMINA. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) 
bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 08/08/2022, às 14h25 e término no dia 11/08/2022, às 14h25, 
e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 01/09/2022, às 14h25 (horários de Brasília/DF). DO BEM – APARTAMENTO Nº 31 (trinta e um), situado no 3º 
pavimento, do EDÍFICIO YASMINA, na Avenida Princesa D'Oeste nº. 541, nesta cidade e 1ª Circunscrição Imobiliária, composto de sala, terraço, circulação, uma suíte com banheiro privativo, 
dois dormitórios, um banheiro, cozinha, área de serviço e WC, com área privativa de 96,20m², comum de 43,12m², total de 139,32m² e fração ideal de 3,199% ou 38,54936m² no terreno do 
edifício, que correspondente ao lote 1 da quadra X do loteamento Jardim Proença, com área de 1.205,00m², descrito na matrícula nº 72.455. Cadastro Municipal nº 3441.22.47.0001.01004. 
Matrícula nº 134.600 do 1º C.R.I. da Comarca de Campinas/SP; e as respectivas vagas de garagem: VAGA DE GARAGEM SIMPLES Nº 16, coberta, localizada no subsolo do EDIFÍCIO 
YASMINA, na Avenida Princesa D'Oeste nº 541, nesta cidade e 1º Circunscrição Imobiliária com uma área privativa de 7,08m², comum de 3,17m², total de 10,25m² e fração ideal de 0,235% ou 
2,83710m² no terreno do edifício, que corresponde ao lote 1 da quadra X do loteamento Jardim Proença, com área de 1.205,00m², descrito na matrícula nº 72.455. Cadastro Municipal nº 
3441.22.47.0001.01045. Matrícula nº 134.601 do 1º C.R.I. da Comarca de Campinas/SP; e VAGA DE GARAGEM SIMPLES Nº 25, descoberta, localizada no térreo, do EDÍFICIO YASMINA, 
na Avenida Princesa D'Oeste nº 541, nesta cidade e 1ª Circunscrição Imobiliária, com área privativa de 3,54m², comum de 1,59m², total de 5,13m² e fração ideal de 0,118% ou 1,41855m² no 
terreno do edifício, que corresponde ao lote 1 da quadra X do loteamento Jardim Proença, com área de 1.205m², descrito na matrícula 72.455. Cadastro Municipal nº 3441.22.47.0001.01054. 
Matrícula nº 134.602 do 1º C.R.I. da Comarca de Campinas/SP. AVALIAÇÃO – R$ 759.097,75 (junho/2022). DOS ÔNUS – Consta da matrícula nº 134.600, conforme Av.02 (21/09/2016), a 
HIPOTECA, conforme R.03 e Avs. 04, 05, 06, 13, 15, 16 e 20 da matrícula 72.455, e a CAUÇÃO da totalidade dos direitos creditórios e da comercialização de cada uma das unidades do Edifício 
Yasmina, conforme Av.14 da matrícula 72.455, ambas constituídas em favor do BANCO ALVORADA S/A; conforme Av.03 (21/09/2016), a PENHORA EXEQUENDA. Consta da matrícula nº 
134.601, conforme Av.02 (21/09/2016), a HIPOTECA, conforme R.3 e Avs. 04, 05, 06, 13, 15, 16 e 20 da matrícula 72.455, e a CAUÇÃO da totalidade dos direitos creditórios e da 
comercialização de cada uma das unidades do Edifício Yasmina, conforme Av.14 da matrícula 72.455, ambas constituídas em favor do BANCO ALVORADA S/A; conforme Av.03 (21/09/2016), 
a PENHORA EXEQUENDA. Consta da matrícula nº 134.602, conforme Av.02 (21/09/2016), a HIPOTECA, conforme R.3 e Avs. 04, 05, 06, 13, 15, 16 e 20 da matrícula 72.455, e a CAUÇÃO da 
totalidade dos direitos creditórios e da comercialização de cada uma das unidades do Edifício Yasmina, conforme Av. 14 da matrícula 72.455, ambas constituídas em favor do BANCO 
ALVORADA S/A; conforme Av.03 (21/09/2016), a PENHORA EXEQUENDA. Consta ainda, as seguintes PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS – Processos nº 0018468- 25.2004.8.26.0114 
(fls. 289); 0027353-52.2009.8.26.0114 (fls. 294-295) e 0036636-75.2004.8.26.0114 (fls. 326-328), movidas pelo aqui exequente em face do Executado. RECURSO – Não constam nos autos 
recurso ou causa pendente de julgamento. DOS DÉBITOS – Conforme pesquisa realizada junto a Prefeitura de Campinas/SP, em 09/06/2022, consta a existência de débitos tributários sobre o 
imóvel, objeto da matrícula nº 134.600 , na monta de R$ 91.870,62, sendo R$ 26.283,37, referentes débitos tributários dos exercícios de 201 1 a 2020, ajuizados - Processos nº 1521796-
58.2019.8.26.0114; 1514525-66.2017.8.26.0114; 1510321-37.2021.8.26.0114, todos ajuizados perante o Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Campinas/SP; R$ 2.243,40, referentes 
ao exercício de 2021, inscritos em dívida ativa; R$ 60.104,48, referentes à dívida corrente em acordo, dos exercícios de 2016, 2019 e 2022; e R$ 3.239,37, referentes a honorários advocatícios 
e custas judiciais. Consta a existência de débitos tributários sobre o imóvel, objeto da matrícula nº 134.601, na monta de R$ 1.464,44, sendo R$ 1.316,79, referentes aos débitos tributários dos 
exercícios de 2012, 2014, 2015, 2019 e 2021, inscritos em dívida ativa; e R$ 147,24, referentes ao exercício vigente. Não consta a existência de débitos tributários sobre o imóvel, objeto da 
matrícula nº 134.602, conforme Certidão Negativa de Débitos emitida pela Prefeitura de Campinas/SP, em 08/06/2022. Conforme r. Decisão de fls. 341-342, todas as dívidas que recaem 
sobre o bem ficarão sub-rogadas no valor da arrematação, nos termos do § 1º do art. 908 do CPC e do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 
103.831,68 (janeiro/2020 – fls. 323-324 dos autos). DÉBITO HIPOTECÁRIO – R$ 3.530.322,71 (fevereiro/2001 – fls. 250-255). *Todos os débitos serão atualizados até a data da 
alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DO PARCELAMENTO 
– Eventuais pedidos de parcelamento deverão ser submetidos ao Juízo para aprovação e estabelecimento de garantias. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. 
DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. Campinas, 09 de junho de 2022. RENATA MANZINI Juíza de Direito
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO dos executados PRO SERV INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA 
(CNPJ/MF 54.521.208/0001-85), na pessoa de seu representante legal, e YUICHI WADA (CPF/MF 214.612.138-60), e seu 
cônjuge, se casado for; dos credores BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ/MF 00.000.000/0001-91) e UNIÃO FEDERAL – 
FAZENDA NACIONAL (CNPJ/MF 00.394.460/0471-05); do credor tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
TAUBATÉ; e demais interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 1013546-
78.2020.8.26.0625, em trâmite no 3ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S.A. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do 
portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 08/08/2022, às 14h05 e término em 
11/08/2022, às 14h05, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 01/09/2022, às 14h05 (horários 
de Brasília/DF). RELAÇÃO DE BEM(NS) – O PRÉDIO, nº 301 da Rua Batista Sansoni, com área construída de 3.410,16m² 
(Av.07) e seu respectivo TERRENO: designado GLEBA 6, do imóvel denominado CHÁCARAS VIRGÍNIA, situado no bairro do 
Pinhão em Quiririm, d/comarca, com frente para a rua Batista Sansoni, onde mede 50,00m, com fundo correspondente, por 
100,00m de ambos os lados, da frente aos fundos, confinando de um lado com a Gleba 5, de outro com a Gleba 7 e pelos 
fundos com a Indústria Cibi, encerrando 5.000metros quadrados, cadastrado na Prefeitura local sob BC nº 4.6.109.016.001, 
distando 250,00 da Rua Taubaté. Matrícula nº 47.861 do C.R.I. da Comarca de Taubaté/SP. Obs.: Consta do LAUDO DE 
AVALIAÇÃO, às fls. 230-293 dos autos, que a construção se refere a um IMÓVEL INDUSTRIAL, constituído por um galpão 
industrial medindo 1.455,00m2, um galpão industrial medindo 945,00m², um almoxarifado com 170,00m² e uma área coberta 
de 750,00m², totalizando 3.320,00m² de área construída. AVALIAÇÃO – R$ 6.190.000,00 (outubro/2021 – fls. 230-293, 371-
374 e 380-382). ÔNUS – Consta na referida matrícula, conforme Av.06 (27/05/2013), Av.08 (25/05/2015), Av.09 (31/01/2019), 
Av.11 (18/02/2020) e Av.13 (16/07/2020) a HIPOTECA do imóvel em benefício do aqui exequente BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A.; Av. 10 (19/08/2019) a INDISPONIBILIDADE extraída do Processo n° 1005783-31.2017.8.26.0625, ajuizado 
perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, por BANCO DO BRASIL S/A; Av.12 (28/02/2020) a INDISPONIBILIDADE 
extraída do Processo n° 0012545-46.2018.8.26.0625, ajuizado perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP por 
BANCO DO BRASIL S/A; Av.14 (01/10/2020) a PENHORA extraída do Processo n° 0003614-75.2011.4.03.6121, ajuizado 
perante a 1ª Vara Federal da Comarca de Taubaté/SP, por UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL; Av.15 (08/01/2021) e 
Av.16 (15/04/2021), respectivamente, a PREMONITÓRIA e a PENHORA EXEQUENDA; e Av.17 (10/11/2021) a PENHORA 
extraído do Processo n° 5002344-13.2020.4.03.6121, ajuizado perante a 1ª Vara Federal da Comarca de Taubaté/SP, por 
UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. Não constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. 
DÉBITOS FISCAIS – R$ 34.936,46, sendo R$ 19.921,26 referente débitos tributários do exercício de 2018, em execução – 
Processos nº 1518290-30.2018.8.26.0625 e 1500834-62.2021.8.26.0625, 2021, inscrito em dívida ativa, e R$ 15.015,20, 
referente a exercício vigente, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Caçapava/SP, em 03/06/2022. DÉBITO EXEQUENDO – 
R$ 1.324,773,03 (outubro/2021 – fls. 307). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO 
PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão 
admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. 
COMISSÃO LEILOEIRO OFICIAL 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos 
lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do 
bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na 
forma da Lei. Taubaté, 06 de junho de 2022. MÁRCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
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Requerido: ESPÓLIO DE Darci Sebastião Serio Junior, por seu representante legal Requerente: 
Antonio Carlos Marrafon - Execução de Título Extrajudicial, Proc. 0002360-64.2011.8.26.0666. 
O Doutor Felipe Cavasso, MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro de Artur Nogueira, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão:  dia 01 
de Agosto de 2022 às 14:00 horas, encerrando-se dia 04 de Agosto de 2022 às 14:00 horas, 
e, para eventual 2º leilão: dia 24 de Agosto de 2022 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá 
ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não 
inferior a 50% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 
819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: Item 1: Imóvel matrícula 43.464 do CRI de 
Mogi Mirim, Localizado na Avenida Pedro Fornes, 156, loteamento Vila São Pedro, na cidade 
de Engenheiro Coelho. AVALIAÇÃO: R$ 794.375,36. Item 2: Imóvel matrícula 43.463 do CRI de 
Mogi Mirim, Localizado na Avenida Pedro Fornes, 142, loteamento Vila São Pedro, na cidade 
de Engenheiro Coelho. AVALIAÇÃO: R$ 631.528,41. Item 3: Imóvel matrícula 13.403 do CRI 
de Mogi Mirim, Localizado na Rua Antônio Alves Cavalheiro, 645, na cidade de Engenheiro 
Coelho. AVALIAÇÃO: R$ 344.229,32. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. 
Fica, ainda, o requerido, INTIMADO das designações supra, juntamente com o cônjuge ou com-
panheira, se casado for, e outros eventuais interessados, como Tomas Berton Di Serio, Sarita 
Berton Di Serio, Banco do Brasil S/A, Banco do Bradesco S.A., Edvaldo Donizete Caetano, 
João Egídio Costa e a coproprietária Sônia Maria Berton Di Serio, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais. Aos 08 de junho de 2022. Felipe Cavasso, Juiz de Direito Edital na 
íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requeridos: S.m. Olímpio Construções Ltda. Me, por seu representante legal Requerente: Natas-
cha Ferreira José – Cumprimento de Sentença, Proc. 0002964-07.2018.8.26.0625. A Doutora 
Eliza Amélia Maia Santos, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de Taubaté, do Es-
tado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER foi designado para 1º leilão, que terá início 
após 5 dias da data da publicação do edital, encerrando-se no dia 01 de Agosto de 2022 às 14:00 
horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 22 de 
Agosto de 2022 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual 
ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 50% do valor da avaliação atua-
lizada. Leiloeiro: Marcelo Valland, JUCESP 408, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: 
Imóvel localizado na Avenida Taufik Simão Berbare, 58, Parque São Luiz, Bairro Areão, Tauba-
té/SP, com matrícula n° 10.966, do CRI de Taubaté/SP. AVALIAÇÃO: R$ 452.558,61. Comissão 
do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das desig-
nações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro(a), se casada for, bem como eventuais 
terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 14 de junho de 2022. Eliza 
Amélia Maia Santos, Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS

Requerida: Flávia Alves da Silva, Requerente: Renato Celso Cavichioli – Cumprimento de Sen-
tença, Proc. 0003461-96.2021.8.26.0566. O Doutor Paulo César Scanavez, MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca de São Carlos, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: 02 de Agosto de 2022 
às 14:00 horas, encerrando-se no dia 05 de Agosto de 2022 às 14:00 horas e, para eventual 2º 
leilão: 29 de Agosto de 2022 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens 
por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 80% do valor da 
avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.
hastapublica.com.br. Bem: Imóvel objeto da matrícula nº 18.373 do CRI de Mineiros/GO, si-
tuado à Avenida Maria Eulália de Souza, com área de 389,22m². AVALIAÇÃO: R$ 393.429,15. 
Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a requerida, INTIMADA 
das designações supra, juntamente com o cônjuge se casado(a) for, bem como eventuais terceiros, 
caso não seja localizado para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca, Estado de São Paulo, neste Ofício 
aos 15 de junho de 2022. Paulo César Scanavez, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em 
www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requerido: Arnaldo Orlandini Ferreira, Requerente: Juliana Dias Damaceno – Cumprimento de 
Sentença, Proc. 0004666-51.2011.8.26.0360. O Doutor Sansão Ferreira Barreto, MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mococa, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi desig-
nado para 1º leilão: no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital, encerrando-se 
no dia 01 de AGOSTO de 2022 às 14:00 horas e, para eventual 2º leilão: 22 de AGOSTO de 2022 
às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao 
da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 50% do valor da avaliação atualizada. Leiloei-
ro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: 
Um terreno representado por parte do lote nº 4, da quadra “71”, do loteamento denominado 
“CHÁCARA SÃO DOMINGOS”, desta cidade, com frente para a RUA AMÉRICO ALVES, lado 
par, designado do “LOTE 04 -A”, medindo 5,00 metros de frente; 5,00 metros de fundos, onde 
confronta com o lote 34; do lado direito mede 25,00 metros e confronta com o lote 04 – 8; 
do lado esquerdo mede 25,00 metros e confronta com o lote nº 5, encerrando uma área de 
125,00 m². Descrito na certidão de matrícula nº 21.858, do 01º CRI de Mococa.  Conforme 
descrito no laudo de avaliação de fls. 306-317, trata-se de um imóvel, sendo uma casa de 
moradia de padrão rústico, com estado de conservação precário, com área de 118,81 m², 
composta sala de TV, sala de estudos, copa/ cozinha, Hall de entrada/ corredor, 2 dormitórios, 
corredor interno, banheiro e garagem. AVALIAÇÃO: R$ 89.719,28. Comissão do Leiloeiro: 5% 
sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, 
juntamente com o cônjuge se casado for, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Aos 03 de maio de 2022. Sansão Ferreira Barreto, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível 
em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requeridos: Ivanilde Menezes Miyata, Luciano Masahiro Miyata, Lissandra Mayumi Miyata Ta-
furi, Clovis Yukio Moriwaki, Isomi Miyata Moriwaki Requerente: Jéssica Mayara Crepaldi Miyata 
– Cumprimento de Sentença, Proc. 0005836-07.2020.8.26.0566. A Doutora Flávia de Almeida 
Montingelli Zanferdini, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Car-
los, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão:  
dia 03 de Agosto de 2022 às 14:00 horas, encerrando-se dia 08 de Agosto de 2022 às 14:00 
horas, e, para eventual 2º leilão: dia 29 de Agosto de 2022 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública 
poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor 
não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 
819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: Item 1: Conforme auto de avaliação fls. 
19, uma casa de moradia e seu respectivo terreno, situada à Rua Cândido de Arruda Botelho, 
n° 1.212, atual n° 1335, bairro de Santa Felícia Jardim, nesta Comarca de São Carlos, Estado 
de São Paulo, cadastrada na Prefeitura Municipal de São Carlos sob n°01.10.098.007.001 e 
com matrícula de n° 1699 no C.R.I. da Comarca de São Carlos/SP. AVALIAÇÃO: R$ 559.618,74. 
Item 2: Conforme auto de avaliação fls. 19, uma edificação e seu respectivo terreno, situada 
à Rua Dom Pedro, nº 750, bairro de Vila Monteiro, nesta Comarca de São Carlos, Estado de 
São Paulo, denominada “Área B-2”, A SER DESMEMBRADA da matrícula nº 90.039, do C.R.I. 
da Comarca de São Carlos/SP e do cadastro da Prefeitura Municipal de São Carlos de n° 
01.01.064.027.001, conforme Memorial Descritivo de fls. 134/135. AVALIAÇÃO: R$ 740.754,80. 
Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, os executados, INTIMA-
DOS das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro(a), se casados(as) for, 
bem como outros eventuais terceiros, como os coproprietários Edenyr Casarini, Maria Dulce 
Casarini Gantuz e Ivo Naufal Gantuz, Masahiro Miyata, Ivanilde Menezes Miyata, Clovis Yukio 
Moriwaki, Isomi Miyata Moriwaki, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 
23 de junho de 2022. Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, Juíza de Direito Edital na íntegra 
disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requeridas: Beatriz Regina Menegatti e Alice Regina Costa Sibrão Requerente: Antonio Anastá-
cio de Procedimento do Juizado Especial Cível, Proc. 1000526-87.2019.8.26.0614. O Doutor 
Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, MMª. Juíza de Direito da Vara do Juizado Espe-
cial Cível e Criminal do Foro de Tambaú, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ 
SABER foi designado para 1º leilão, que terá início após 5 dias da data da publicação do edital, 
encerrando-se no dia 02 de Agosto de 2022 às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que 
seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 23 de Agosto de 2022 às 15:00 horas. Na 1ª hasta 
pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça 
por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Marcelo Valland, JUCESP 
408, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: A PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 
50% do imóvel de matrícula 7357 do CRI de Tambaú, localizado na Rua Vicente Rissardi, 186, 
loteamento Portal das Pitas, Tambaú/SP. AVALIAÇÃO: R$ 155.721,94. Comissão do Leiloeiro: 
5% sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, as executadas, INTIMADAS das designações 
supra, juntamente com a cônjuge ou companheiro(a), se casado(a) for, bem como eventuais ter-
ceiros, como o COPROPRIETÀRIO Helio Abackerli Sibrão, caso não sejam localizados para as 
intimações pessoais. Aos 17 de junho de 2022. Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, Juiz de 
Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS

Requeridas: Maria da Glória de Souza Simões e Clínica Ortopédica Dr. Pedro Tadeu Ferraro Ltda., 
por seu representante legal. Requerente: Oswaldo Luiz Garcia Alvares.  Execução de Título Ex-
trajudicial nº 1003770-43.2021.8.26.0003. A Doutora Samira de Castro Lorena, MM. Juíza de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, do Estado de São Paulo, na forma da 
Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 01 de Agosto de 2022 às 14:00 horas, 
encerrando-se no dia 04 de Agosto de 2022 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão: dia 
24 de Agosto de 2022 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem 
por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda praça por quem mais ou maior lance 
oferecer, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, obser-
vando o CPC (art. 891). Leiloeiro: Marcelo Valland, JUCESP 408, pelo site www.hastapublica.
com.br. Bem: Imóvel de matrícula nº 182.627 do 8º CRI de São Paulo-Capital. Apartamento 
nº 402ª localizado à Rua Professor Sousa Barros, nº 285, Vila Guarani Bairro Jabaquara, do 
município de São Paulo/SP.  AVALIAÇÃO: R$ 636.551,99. Comissão do Leiloeiro - O leiloeiro 
fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, as 
executadas, INTIMADAS das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se 
casado for, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Samira de Castro Lorena. Juíza de Direito. Edital disponível na íntegra em www.hastapublica.
com.br. 06 de junho de 2022.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requerida: Carmem Monteiro Rocha Requerente: Condomínio Parque Rio Potengi - Cumprimen-
to de sentença, Proc. 1012460-35.2014.8.26.0576. O Doutor Marcelo de Moraes Sabbag, MM. 
Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José do Rio Preto, na forma da 
Lei etc. FAZ SABER foi designado para 1º leilão, que terá início a contar da publicação do edital, 
encerrando-se no dia 03 de Agosto de 2022 às 13:00 horas, e, para eventual segundo leilão, 
que seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 23 de Agosto de 2022 às 13:00 horas. Na 1ª 
hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª 
praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi 
Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: OS DIREITOS do Imóvel 
de matrícula nº 133.654 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP, 
localizado na Rua Fausta Collus de Carvalho, 355, bloco 01, ap. 404, residencial Macedo 
Teles I, CEP 15040-537, São José do Rio Preto/SP.  AVALIAÇÃO: R$ 168.730,00. Comissão do 
Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das designações 
supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro(a) se casado(a) for, bem como eventuais tercei-
ros, como CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, caso não sejam localizados para as intimações 
pessoais. Aos 20 de junho de 2022. Marcelo de Moraes Sabbag, Juiz de Direito. Edital na íntegra 
disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Edital de 1º e 2º Leilões de Bens abaixo descritos, conhecimento de eventuais interessados nalide e 
intimação do executado MANOEL FRANCISCO DE SOUZA, expedido nos autos da açãode Cumprimento 
de sentença – Acidente de Trânsito movida por YASUDA SEGUROS S/Aem face de MANOEL FRANCISCO 
DE SOUSA. PROCESSO Nº 4022230-24.2013.8.26.0224/01A MMª. Juíza de Direito da 4ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DO FORO DE GUARULHOS, Estado de São Paulo, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, Faz Saber que, com fundamento nos artigos 881 e 882 do Código de Processo Civil, combinado com 
o Provimento CSM 1625/2009 e 17/2016 do TJ/SP, através do leiloeiro oficial MARCOS ANTONIO 
GARROTI JUNIOR, inscrito na JUCESP sob o nº 1110, por intermédio do site www.LOTTILEILOES.com.br, 
portal de leilões on-line, levará a público leilão de venda e arrematação no 1º Leilão que terá início no dia 
26/07/2022 às 10:00 horas e se encerrará dia 29/07/2022 às 10:00 horas, com a aceitação de lances 
iguais ou superiores à avaliação. Não havendo lance igual ou superior à importância da avaliação 
seguir-se-á, sem interrupção, no dia 29/07/2022 às 10:00 horas e, o 2º Leilão, que se encerrará no 
dia 26/08/2022 às 10:00 horas, com a aceitação de lances iguais ou superiores a 60% (sessenta por cento) 
da avaliação atualizada do bem abaixo descrito, conforme condições de venda constantes no presente edital
. Bem a Ser Praceado: 01 veículo marca HYUNDAI, modelo HB20X 1.6ª Premium, ano 2015/2015, 
chassi 9BHBH51DBFP452723, placas FQW 5684. Certificou o Sr. Oficial de Justiça que o veículo na cor
 prata encontra-se em bom estado de uso e conservação, com riscos e amassados de uso, com retrovisor 
esquerdo danificado e um risco nas portas esquerdas. Nomeado como depositário Fiel: Manoel Francisco 
de Souza CPF 446.231.195-72 Valor Mínimo de Venda do Bem – Avaliação: R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais) em 26/02/2022. O valor será atualizado até a data do leilão. Constam em aberto débitos
 incidentes sobre o veículo no importe de R$ 15.807,60 (julho/2022) Condutor do Leilão: Será conduzido pelo
 leiloeiro oficial MARCOS ANTONIO GARROTI JÚNIOR, inscrito à JUCESP sob o n° 1110, 
através do portal www.LOTTILEILOES.com.br.
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Edital de Leilão
CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, ma-
triculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que realizará um 
leilão extrajudicial no dia 26/07/2022 a partir das 11hrs, pelo 
site www.lut.com.br , autorizado pela comitente MARISA LOJAS 
S.A, CNPJ nº 61.189.288/0001-89.

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, ma-
triculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará um 
leilão extrajudicial no dia 27/07/2022 a partir das 11h, pelo 
site www.lut.com.br, autorizado pela comitente EMBU INDIVIDU-
ALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE 
GLP LTDA (CNPJ nº CNPJ nº 05.317.665/0001-47).

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, ma-
triculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que realizará um 
leilão extrajudicial no dia 28/07/2022 a partir das 11:00h, 
pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente NELSON WI-
LIANS ADVOGADOS. CNPJ nº 03.584.647/0001-04.

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
5ª VC de São Carlos/SP Proc. nº 0004560-09.2018.8.26.0566 EXEQUENTE: SÔNIA GOMES CABRAL (CPF 
196.724.558-44) EXECUTADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (CPF 150.719.948-10 INTERESSADOS: 
SUELI MARIA DA SILVA OLIVEIRA (CPF/MF 145.395.028-16), PREFEITURA DE SÃO CARLOS 
Encerramento 1º Leilão: 19/08/22 - 10h30 – Lance Mínimo: R$ 209.966,09*Encerramento 2º Leilão: 
16/09/22 - 10h30 – Lance Mínimo: R$ 125.979,65* *Os valores serão atualizados à época da alienação. 
CASA E RESPECTIVO TERRENO SEM BENFEITORIAS (PARTE DO LT 11, QD 08), LOTEAMENTO JD. 
TANGARÁ, SÃO CARLOS/SP. MATRÍCULA 115.594 - CRI DE SÃO CARLOS/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o 
Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do 
leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
3ª VC de PRAIA GRANDE/SP Proc. nº 1009371-39.2016.8.26.0477 EXEQUENTE: COND. ED. 
ISABELLA (CNPJ 05.488.307/0001-05) EXECUTADO: ESTRUTURAL PIRÂMIDE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 02.932.379/0001-01) INTERESSADOS:  PREFEITURA PRAIA GRANDE 
Encerramento 1º Leilão: 19/08/22 - 10h00 - Lance Mínimo: R$ 372.195,77* Encerramento 2º Leilão: 
16/09/22 - 10h00 - Lance Mínimo: R$ 223.317,46* *Os valores serão atualizados à época da 
alienação. APTO 92, BL I - ED. ISABELLA - R. MONTEIRO LOBATO, Nº 351, PRAIA GRANDE/SP. 
MATRÍCULA 207.726 - CRI DE PRAIA GRANDE/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da 
leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua 
Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana Claudia 
Campos Frazão - leiloeira oficial - JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
03ª VC de PRAIA GRANDE/SP Proc. nº 1014885-36.2017.8.26.0477 EXEQUENTE: COND. ED. COMERCIAL 
PORTOBELLO (CNPJ 07.998.858/0001-36) EXECUTADO: RONALDO LEITE DE CASTILHO (CPF 030.927.948-85) 
INTERESSADOS: MEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 05.916.363/0001-95); PREFEITURA DE 
PRAIA GRANDE. Leilão Único: 29/08/22 a 27/10/22 - 15h30 Avaliação: R$ 156.393,81* / Lance Mínimo: R$ 78.196,91* 
*Os valores serão atualizados à época da alienação. APTO 509, ED. RESD. E COMERCIAL PORTOBELLO – AV. 
PRESIDENTE KENNEDY, Nº 6.057, PRAIA GRANDE/SP. MATRÍCULA 159.028 - CRI DE PRAIA GRANDE/SP. 
CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para 
participar do leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VI – Penha de França da 
Comarca da Capital/SP. Processo nº 0200136-83.2009.8.26.0006. Executado: JAIR DOS SANTOS BIELLA (CPF 526.911.288-49). 
Credor(es) e/ou interessado(s): MARIA JOSÉ GONÇALVES BIELLA (CPF 558.957.608-30), ZAF CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 
51.240.935/0001-86). 1º Leilão começa em 16/08/2022, às 14hs00min, e termina em 19/08/2022, às 14hs00min e; 2º Leilão 
começa em 19/08/2022, às 14hs01min, e termina em 09/09/2022, às 14hs00min. Bem a ser leiloado: DIREITOS AQUISITIVOS 
- Apto. 2101, Ed. Girassol, Conj. Res. Bosque das Flores, situado na Rua Caramboleira, nº 15, Cidade das Flores, Osasco/SP com 
descrição completa na Matrícula nº 82.360 do 1º CRI da Comarca de Osasco/SP. Ônus: Consta ônus, vide edital completo. Lance 
mínimo no 1º Leilão: R$ 348.147,38* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 174.073,69* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. 
Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Público Oficial: Sr. Marcello Lemos da Cruz – JUCESP 
nº 983. Fica o executado JAIR DOS SANTOS BIELLA, a coproprietária e promitente compradora MARIA JOSÉ GONÇALVES 
BIELLA, a titular de domínio e promitente vendedora ZAF CONSTRUTORA LTDA. e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 26/07/2019, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o 
edital completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 06 de julho de 2022.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 2ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP. Processo nº 1011874-
48.2020.8.26.0071. Executada: ILZA CARLA DAS NEVES NUNES (CPF 145.833.958-09). Credor(es) e/ou interessado(s): 
MUNICÍPIO DE BAURU. 1º Leilão começa em 23/08/2022, às 11hs00min, e termina em 26/08/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão 
começa em 26/08/2022, às 11hs01min, e termina em 15/09/2022, às 11hs00min. Bem a ser leiloado: Apto. 23, Bl. 09, e Vaga 161, 
Res. San Francisco, situado na Rua Bernardino de Campos, nº 20-55, Vl. Souto, Bauru/SP com descrição completa na Matrícula nº 
81.688 do 1º CRI da Comarca de Bauru/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 102.702,31* 
– Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 71.981,62* – 70% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre 
o valor da arrematação. Leiloeiro Público Oficial: Sr. Marcello Lemos da Cruz – JUCESP nº 983. Fica a executada ILZA CARLA 
DAS NEVES NUNES, seu cônjuge, se casada for, o credor tributário MUNICÍPIO DE BAURU e demais interessados INTIMADOS 
das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 10/02/2021, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o 
edital completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. Bauru, 12 de julho de 2022.

 11 3422-5998 -      11 97616-1618 -      contato@leiloei.com
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA, CONHECIMENTO DE INTERESSADOS e INTIMAÇÃO dos executados UNITEC SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA (CNPJ/MF 44.614.014/0001-70), na 
pessoa de seu representante legal, JORGE GILBERTO CARVALHO ALVES (CPF/MF 232.583.149- 34) e ELIANA VALERIO ALVES (RG 17.496.075 SSP/SP), e seus respectivos cônjuges, 
se casados forem; do credor hipotecário BANCO BRADESCO S.A (CNPJ/MF 60.746.948/0001-12), atual incorporador do BANCO ALVORADA S/A (CNPJ/MF 33.870.163/000-84); do credor 
tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPINAS; e demais interessados, expedido nos autos de PROCEDIMENTO SUMÁRIO – (Processo nº 0038134-65.2011.8.26.0114) em 
trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas(SP), requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YASMINA. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) 
bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 08/08/2022, às 14h25 e término no dia 11/08/2022, às 14h25, 
e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 01/09/2022, às 14h25 (horários de Brasília/DF). DO BEM – APARTAMENTO Nº 31 (trinta e um), situado no 3º 
pavimento, do EDÍFICIO YASMINA, na Avenida Princesa D'Oeste nº. 541, nesta cidade e 1ª Circunscrição Imobiliária, composto de sala, terraço, circulação, uma suíte com banheiro privativo, 
dois dormitórios, um banheiro, cozinha, área de serviço e WC, com área privativa de 96,20m², comum de 43,12m², total de 139,32m² e fração ideal de 3,199% ou 38,54936m² no terreno do 
edifício, que correspondente ao lote 1 da quadra X do loteamento Jardim Proença, com área de 1.205,00m², descrito na matrícula nº 72.455. Cadastro Municipal nº 3441.22.47.0001.01004. 
Matrícula nº 134.600 do 1º C.R.I. da Comarca de Campinas/SP; e as respectivas vagas de garagem: VAGA DE GARAGEM SIMPLES Nº 16, coberta, localizada no subsolo do EDIFÍCIO 
YASMINA, na Avenida Princesa D'Oeste nº 541, nesta cidade e 1º Circunscrição Imobiliária com uma área privativa de 7,08m², comum de 3,17m², total de 10,25m² e fração ideal de 0,235% ou 
2,83710m² no terreno do edifício, que corresponde ao lote 1 da quadra X do loteamento Jardim Proença, com área de 1.205,00m², descrito na matrícula nº 72.455. Cadastro Municipal nº 
3441.22.47.0001.01045. Matrícula nº 134.601 do 1º C.R.I. da Comarca de Campinas/SP; e VAGA DE GARAGEM SIMPLES Nº 25, descoberta, localizada no térreo, do EDÍFICIO YASMINA, 
na Avenida Princesa D'Oeste nº 541, nesta cidade e 1ª Circunscrição Imobiliária, com área privativa de 3,54m², comum de 1,59m², total de 5,13m² e fração ideal de 0,118% ou 1,41855m² no 
terreno do edifício, que corresponde ao lote 1 da quadra X do loteamento Jardim Proença, com área de 1.205m², descrito na matrícula 72.455. Cadastro Municipal nº 3441.22.47.0001.01054. 
Matrícula nº 134.602 do 1º C.R.I. da Comarca de Campinas/SP. AVALIAÇÃO – R$ 759.097,75 (junho/2022). DOS ÔNUS – Consta da matrícula nº 134.600, conforme Av.02 (21/09/2016), a 
HIPOTECA, conforme R.03 e Avs. 04, 05, 06, 13, 15, 16 e 20 da matrícula 72.455, e a CAUÇÃO da totalidade dos direitos creditórios e da comercialização de cada uma das unidades do Edifício 
Yasmina, conforme Av.14 da matrícula 72.455, ambas constituídas em favor do BANCO ALVORADA S/A; conforme Av.03 (21/09/2016), a PENHORA EXEQUENDA. Consta da matrícula nº 
134.601, conforme Av.02 (21/09/2016), a HIPOTECA, conforme R.3 e Avs. 04, 05, 06, 13, 15, 16 e 20 da matrícula 72.455, e a CAUÇÃO da totalidade dos direitos creditórios e da 
comercialização de cada uma das unidades do Edifício Yasmina, conforme Av.14 da matrícula 72.455, ambas constituídas em favor do BANCO ALVORADA S/A; conforme Av.03 (21/09/2016), 
a PENHORA EXEQUENDA. Consta da matrícula nº 134.602, conforme Av.02 (21/09/2016), a HIPOTECA, conforme R.3 e Avs. 04, 05, 06, 13, 15, 16 e 20 da matrícula 72.455, e a CAUÇÃO da 
totalidade dos direitos creditórios e da comercialização de cada uma das unidades do Edifício Yasmina, conforme Av. 14 da matrícula 72.455, ambas constituídas em favor do BANCO 
ALVORADA S/A; conforme Av.03 (21/09/2016), a PENHORA EXEQUENDA. Consta ainda, as seguintes PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS – Processos nº 0018468- 25.2004.8.26.0114 
(fls. 289); 0027353-52.2009.8.26.0114 (fls. 294-295) e 0036636-75.2004.8.26.0114 (fls. 326-328), movidas pelo aqui exequente em face do Executado. RECURSO – Não constam nos autos 
recurso ou causa pendente de julgamento. DOS DÉBITOS – Conforme pesquisa realizada junto a Prefeitura de Campinas/SP, em 09/06/2022, consta a existência de débitos tributários sobre o 
imóvel, objeto da matrícula nº 134.600 , na monta de R$ 91.870,62, sendo R$ 26.283,37, referentes débitos tributários dos exercícios de 201 1 a 2020, ajuizados - Processos nº 1521796-
58.2019.8.26.0114; 1514525-66.2017.8.26.0114; 1510321-37.2021.8.26.0114, todos ajuizados perante o Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Campinas/SP; R$ 2.243,40, referentes 
ao exercício de 2021, inscritos em dívida ativa; R$ 60.104,48, referentes à dívida corrente em acordo, dos exercícios de 2016, 2019 e 2022; e R$ 3.239,37, referentes a honorários advocatícios 
e custas judiciais. Consta a existência de débitos tributários sobre o imóvel, objeto da matrícula nº 134.601, na monta de R$ 1.464,44, sendo R$ 1.316,79, referentes aos débitos tributários dos 
exercícios de 2012, 2014, 2015, 2019 e 2021, inscritos em dívida ativa; e R$ 147,24, referentes ao exercício vigente. Não consta a existência de débitos tributários sobre o imóvel, objeto da 
matrícula nº 134.602, conforme Certidão Negativa de Débitos emitida pela Prefeitura de Campinas/SP, em 08/06/2022. Conforme r. Decisão de fls. 341-342, todas as dívidas que recaem 
sobre o bem ficarão sub-rogadas no valor da arrematação, nos termos do § 1º do art. 908 do CPC e do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 
103.831,68 (janeiro/2020 – fls. 323-324 dos autos). DÉBITO HIPOTECÁRIO – R$ 3.530.322,71 (fevereiro/2001 – fls. 250-255). *Todos os débitos serão atualizados até a data da 
alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DO PARCELAMENTO 
– Eventuais pedidos de parcelamento deverão ser submetidos ao Juízo para aprovação e estabelecimento de garantias. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. 
DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. Campinas, 09 de junho de 2022. RENATA MANZINI Juíza de Direito
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO dos executados PRO SERV INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA 
(CNPJ/MF 54.521.208/0001-85), na pessoa de seu representante legal, e YUICHI WADA (CPF/MF 214.612.138-60), e seu 
cônjuge, se casado for; dos credores BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ/MF 00.000.000/0001-91) e UNIÃO FEDERAL – 
FAZENDA NACIONAL (CNPJ/MF 00.394.460/0471-05); do credor tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
TAUBATÉ; e demais interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 1013546-
78.2020.8.26.0625, em trâmite no 3ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S.A. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do 
portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 08/08/2022, às 14h05 e término em 
11/08/2022, às 14h05, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 01/09/2022, às 14h05 (horários 
de Brasília/DF). RELAÇÃO DE BEM(NS) – O PRÉDIO, nº 301 da Rua Batista Sansoni, com área construída de 3.410,16m² 
(Av.07) e seu respectivo TERRENO: designado GLEBA 6, do imóvel denominado CHÁCARAS VIRGÍNIA, situado no bairro do 
Pinhão em Quiririm, d/comarca, com frente para a rua Batista Sansoni, onde mede 50,00m, com fundo correspondente, por 
100,00m de ambos os lados, da frente aos fundos, confinando de um lado com a Gleba 5, de outro com a Gleba 7 e pelos 
fundos com a Indústria Cibi, encerrando 5.000metros quadrados, cadastrado na Prefeitura local sob BC nº 4.6.109.016.001, 
distando 250,00 da Rua Taubaté. Matrícula nº 47.861 do C.R.I. da Comarca de Taubaté/SP. Obs.: Consta do LAUDO DE 
AVALIAÇÃO, às fls. 230-293 dos autos, que a construção se refere a um IMÓVEL INDUSTRIAL, constituído por um galpão 
industrial medindo 1.455,00m2, um galpão industrial medindo 945,00m², um almoxarifado com 170,00m² e uma área coberta 
de 750,00m², totalizando 3.320,00m² de área construída. AVALIAÇÃO – R$ 6.190.000,00 (outubro/2021 – fls. 230-293, 371-
374 e 380-382). ÔNUS – Consta na referida matrícula, conforme Av.06 (27/05/2013), Av.08 (25/05/2015), Av.09 (31/01/2019), 
Av.11 (18/02/2020) e Av.13 (16/07/2020) a HIPOTECA do imóvel em benefício do aqui exequente BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A.; Av. 10 (19/08/2019) a INDISPONIBILIDADE extraída do Processo n° 1005783-31.2017.8.26.0625, ajuizado 
perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, por BANCO DO BRASIL S/A; Av.12 (28/02/2020) a INDISPONIBILIDADE 
extraída do Processo n° 0012545-46.2018.8.26.0625, ajuizado perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP por 
BANCO DO BRASIL S/A; Av.14 (01/10/2020) a PENHORA extraída do Processo n° 0003614-75.2011.4.03.6121, ajuizado 
perante a 1ª Vara Federal da Comarca de Taubaté/SP, por UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL; Av.15 (08/01/2021) e 
Av.16 (15/04/2021), respectivamente, a PREMONITÓRIA e a PENHORA EXEQUENDA; e Av.17 (10/11/2021) a PENHORA 
extraído do Processo n° 5002344-13.2020.4.03.6121, ajuizado perante a 1ª Vara Federal da Comarca de Taubaté/SP, por 
UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. Não constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. 
DÉBITOS FISCAIS – R$ 34.936,46, sendo R$ 19.921,26 referente débitos tributários do exercício de 2018, em execução – 
Processos nº 1518290-30.2018.8.26.0625 e 1500834-62.2021.8.26.0625, 2021, inscrito em dívida ativa, e R$ 15.015,20, 
referente a exercício vigente, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Caçapava/SP, em 03/06/2022. DÉBITO EXEQUENDO – 
R$ 1.324,773,03 (outubro/2021 – fls. 307). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO 
PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão 
admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. 
COMISSÃO LEILOEIRO OFICIAL 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos 
lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do 
bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na 
forma da Lei. Taubaté, 06 de junho de 2022. MÁRCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
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Requerido: ESPÓLIO DE Darci Sebastião Serio Junior, por seu representante legal Requerente: 
Antonio Carlos Marrafon - Execução de Título Extrajudicial, Proc. 0002360-64.2011.8.26.0666. 
O Doutor Felipe Cavasso, MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro de Artur Nogueira, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão:  dia 01 
de Agosto de 2022 às 14:00 horas, encerrando-se dia 04 de Agosto de 2022 às 14:00 horas, 
e, para eventual 2º leilão: dia 24 de Agosto de 2022 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá 
ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não 
inferior a 50% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 
819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: Item 1: Imóvel matrícula 43.464 do CRI de 
Mogi Mirim, Localizado na Avenida Pedro Fornes, 156, loteamento Vila São Pedro, na cidade 
de Engenheiro Coelho. AVALIAÇÃO: R$ 794.375,36. Item 2: Imóvel matrícula 43.463 do CRI de 
Mogi Mirim, Localizado na Avenida Pedro Fornes, 142, loteamento Vila São Pedro, na cidade 
de Engenheiro Coelho. AVALIAÇÃO: R$ 631.528,41. Item 3: Imóvel matrícula 13.403 do CRI 
de Mogi Mirim, Localizado na Rua Antônio Alves Cavalheiro, 645, na cidade de Engenheiro 
Coelho. AVALIAÇÃO: R$ 344.229,32. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. 
Fica, ainda, o requerido, INTIMADO das designações supra, juntamente com o cônjuge ou com-
panheira, se casado for, e outros eventuais interessados, como Tomas Berton Di Serio, Sarita 
Berton Di Serio, Banco do Brasil S/A, Banco do Bradesco S.A., Edvaldo Donizete Caetano, 
João Egídio Costa e a coproprietária Sônia Maria Berton Di Serio, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais. Aos 08 de junho de 2022. Felipe Cavasso, Juiz de Direito Edital na 
íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requeridos: S.m. Olímpio Construções Ltda. Me, por seu representante legal Requerente: Natas-
cha Ferreira José – Cumprimento de Sentença, Proc. 0002964-07.2018.8.26.0625. A Doutora 
Eliza Amélia Maia Santos, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de Taubaté, do Es-
tado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER foi designado para 1º leilão, que terá início 
após 5 dias da data da publicação do edital, encerrando-se no dia 01 de Agosto de 2022 às 14:00 
horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 22 de 
Agosto de 2022 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual 
ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 50% do valor da avaliação atua-
lizada. Leiloeiro: Marcelo Valland, JUCESP 408, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: 
Imóvel localizado na Avenida Taufik Simão Berbare, 58, Parque São Luiz, Bairro Areão, Tauba-
té/SP, com matrícula n° 10.966, do CRI de Taubaté/SP. AVALIAÇÃO: R$ 452.558,61. Comissão 
do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das desig-
nações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro(a), se casada for, bem como eventuais 
terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 14 de junho de 2022. Eliza 
Amélia Maia Santos, Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS

Requerida: Flávia Alves da Silva, Requerente: Renato Celso Cavichioli – Cumprimento de Sen-
tença, Proc. 0003461-96.2021.8.26.0566. O Doutor Paulo César Scanavez, MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca de São Carlos, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: 02 de Agosto de 2022 
às 14:00 horas, encerrando-se no dia 05 de Agosto de 2022 às 14:00 horas e, para eventual 2º 
leilão: 29 de Agosto de 2022 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens 
por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 80% do valor da 
avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.
hastapublica.com.br. Bem: Imóvel objeto da matrícula nº 18.373 do CRI de Mineiros/GO, si-
tuado à Avenida Maria Eulália de Souza, com área de 389,22m². AVALIAÇÃO: R$ 393.429,15. 
Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a requerida, INTIMADA 
das designações supra, juntamente com o cônjuge se casado(a) for, bem como eventuais terceiros, 
caso não seja localizado para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca, Estado de São Paulo, neste Ofício 
aos 15 de junho de 2022. Paulo César Scanavez, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em 
www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requerido: Arnaldo Orlandini Ferreira, Requerente: Juliana Dias Damaceno – Cumprimento de 
Sentença, Proc. 0004666-51.2011.8.26.0360. O Doutor Sansão Ferreira Barreto, MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mococa, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi desig-
nado para 1º leilão: no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital, encerrando-se 
no dia 01 de AGOSTO de 2022 às 14:00 horas e, para eventual 2º leilão: 22 de AGOSTO de 2022 
às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao 
da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 50% do valor da avaliação atualizada. Leiloei-
ro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: 
Um terreno representado por parte do lote nº 4, da quadra “71”, do loteamento denominado 
“CHÁCARA SÃO DOMINGOS”, desta cidade, com frente para a RUA AMÉRICO ALVES, lado 
par, designado do “LOTE 04 -A”, medindo 5,00 metros de frente; 5,00 metros de fundos, onde 
confronta com o lote 34; do lado direito mede 25,00 metros e confronta com o lote 04 – 8; 
do lado esquerdo mede 25,00 metros e confronta com o lote nº 5, encerrando uma área de 
125,00 m². Descrito na certidão de matrícula nº 21.858, do 01º CRI de Mococa.  Conforme 
descrito no laudo de avaliação de fls. 306-317, trata-se de um imóvel, sendo uma casa de 
moradia de padrão rústico, com estado de conservação precário, com área de 118,81 m², 
composta sala de TV, sala de estudos, copa/ cozinha, Hall de entrada/ corredor, 2 dormitórios, 
corredor interno, banheiro e garagem. AVALIAÇÃO: R$ 89.719,28. Comissão do Leiloeiro: 5% 
sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, 
juntamente com o cônjuge se casado for, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Aos 03 de maio de 2022. Sansão Ferreira Barreto, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível 
em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requeridos: Ivanilde Menezes Miyata, Luciano Masahiro Miyata, Lissandra Mayumi Miyata Ta-
furi, Clovis Yukio Moriwaki, Isomi Miyata Moriwaki Requerente: Jéssica Mayara Crepaldi Miyata 
– Cumprimento de Sentença, Proc. 0005836-07.2020.8.26.0566. A Doutora Flávia de Almeida 
Montingelli Zanferdini, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Car-
los, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão:  
dia 03 de Agosto de 2022 às 14:00 horas, encerrando-se dia 08 de Agosto de 2022 às 14:00 
horas, e, para eventual 2º leilão: dia 29 de Agosto de 2022 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública 
poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor 
não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 
819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: Item 1: Conforme auto de avaliação fls. 
19, uma casa de moradia e seu respectivo terreno, situada à Rua Cândido de Arruda Botelho, 
n° 1.212, atual n° 1335, bairro de Santa Felícia Jardim, nesta Comarca de São Carlos, Estado 
de São Paulo, cadastrada na Prefeitura Municipal de São Carlos sob n°01.10.098.007.001 e 
com matrícula de n° 1699 no C.R.I. da Comarca de São Carlos/SP. AVALIAÇÃO: R$ 559.618,74. 
Item 2: Conforme auto de avaliação fls. 19, uma edificação e seu respectivo terreno, situada 
à Rua Dom Pedro, nº 750, bairro de Vila Monteiro, nesta Comarca de São Carlos, Estado de 
São Paulo, denominada “Área B-2”, A SER DESMEMBRADA da matrícula nº 90.039, do C.R.I. 
da Comarca de São Carlos/SP e do cadastro da Prefeitura Municipal de São Carlos de n° 
01.01.064.027.001, conforme Memorial Descritivo de fls. 134/135. AVALIAÇÃO: R$ 740.754,80. 
Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, os executados, INTIMA-
DOS das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro(a), se casados(as) for, 
bem como outros eventuais terceiros, como os coproprietários Edenyr Casarini, Maria Dulce 
Casarini Gantuz e Ivo Naufal Gantuz, Masahiro Miyata, Ivanilde Menezes Miyata, Clovis Yukio 
Moriwaki, Isomi Miyata Moriwaki, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 
23 de junho de 2022. Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, Juíza de Direito Edital na íntegra 
disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requeridas: Beatriz Regina Menegatti e Alice Regina Costa Sibrão Requerente: Antonio Anastá-
cio de Procedimento do Juizado Especial Cível, Proc. 1000526-87.2019.8.26.0614. O Doutor 
Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, MMª. Juíza de Direito da Vara do Juizado Espe-
cial Cível e Criminal do Foro de Tambaú, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ 
SABER foi designado para 1º leilão, que terá início após 5 dias da data da publicação do edital, 
encerrando-se no dia 02 de Agosto de 2022 às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que 
seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 23 de Agosto de 2022 às 15:00 horas. Na 1ª hasta 
pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça 
por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Marcelo Valland, JUCESP 
408, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: A PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 
50% do imóvel de matrícula 7357 do CRI de Tambaú, localizado na Rua Vicente Rissardi, 186, 
loteamento Portal das Pitas, Tambaú/SP. AVALIAÇÃO: R$ 155.721,94. Comissão do Leiloeiro: 
5% sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, as executadas, INTIMADAS das designações 
supra, juntamente com a cônjuge ou companheiro(a), se casado(a) for, bem como eventuais ter-
ceiros, como o COPROPRIETÀRIO Helio Abackerli Sibrão, caso não sejam localizados para as 
intimações pessoais. Aos 17 de junho de 2022. Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, Juiz de 
Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS

Requeridas: Maria da Glória de Souza Simões e Clínica Ortopédica Dr. Pedro Tadeu Ferraro Ltda., 
por seu representante legal. Requerente: Oswaldo Luiz Garcia Alvares.  Execução de Título Ex-
trajudicial nº 1003770-43.2021.8.26.0003. A Doutora Samira de Castro Lorena, MM. Juíza de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, do Estado de São Paulo, na forma da 
Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 01 de Agosto de 2022 às 14:00 horas, 
encerrando-se no dia 04 de Agosto de 2022 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão: dia 
24 de Agosto de 2022 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem 
por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda praça por quem mais ou maior lance 
oferecer, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, obser-
vando o CPC (art. 891). Leiloeiro: Marcelo Valland, JUCESP 408, pelo site www.hastapublica.
com.br. Bem: Imóvel de matrícula nº 182.627 do 8º CRI de São Paulo-Capital. Apartamento 
nº 402ª localizado à Rua Professor Sousa Barros, nº 285, Vila Guarani Bairro Jabaquara, do 
município de São Paulo/SP.  AVALIAÇÃO: R$ 636.551,99. Comissão do Leiloeiro - O leiloeiro 
fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, as 
executadas, INTIMADAS das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se 
casado for, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Samira de Castro Lorena. Juíza de Direito. Edital disponível na íntegra em www.hastapublica.
com.br. 06 de junho de 2022.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requerida: Carmem Monteiro Rocha Requerente: Condomínio Parque Rio Potengi - Cumprimen-
to de sentença, Proc. 1012460-35.2014.8.26.0576. O Doutor Marcelo de Moraes Sabbag, MM. 
Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José do Rio Preto, na forma da 
Lei etc. FAZ SABER foi designado para 1º leilão, que terá início a contar da publicação do edital, 
encerrando-se no dia 03 de Agosto de 2022 às 13:00 horas, e, para eventual segundo leilão, 
que seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 23 de Agosto de 2022 às 13:00 horas. Na 1ª 
hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª 
praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi 
Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: OS DIREITOS do Imóvel 
de matrícula nº 133.654 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP, 
localizado na Rua Fausta Collus de Carvalho, 355, bloco 01, ap. 404, residencial Macedo 
Teles I, CEP 15040-537, São José do Rio Preto/SP.  AVALIAÇÃO: R$ 168.730,00. Comissão do 
Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das designações 
supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro(a) se casado(a) for, bem como eventuais tercei-
ros, como CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, caso não sejam localizados para as intimações 
pessoais. Aos 20 de junho de 2022. Marcelo de Moraes Sabbag, Juiz de Direito. Edital na íntegra 
disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Edital de 1º e 2º Leilões de Bens abaixo descritos, conhecimento de eventuais interessados nalide e 
intimação do executado MANOEL FRANCISCO DE SOUZA, expedido nos autos da açãode Cumprimento 
de sentença – Acidente de Trânsito movida por YASUDA SEGUROS S/Aem face de MANOEL FRANCISCO 
DE SOUSA. PROCESSO Nº 4022230-24.2013.8.26.0224/01A MMª. Juíza de Direito da 4ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DO FORO DE GUARULHOS, Estado de São Paulo, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, Faz Saber que, com fundamento nos artigos 881 e 882 do Código de Processo Civil, combinado com 
o Provimento CSM 1625/2009 e 17/2016 do TJ/SP, através do leiloeiro oficial MARCOS ANTONIO 
GARROTI JUNIOR, inscrito na JUCESP sob o nº 1110, por intermédio do site www.LOTTILEILOES.com.br, 
portal de leilões on-line, levará a público leilão de venda e arrematação no 1º Leilão que terá início no dia 
26/07/2022 às 10:00 horas e se encerrará dia 29/07/2022 às 10:00 horas, com a aceitação de lances 
iguais ou superiores à avaliação. Não havendo lance igual ou superior à importância da avaliação 
seguir-se-á, sem interrupção, no dia 29/07/2022 às 10:00 horas e, o 2º Leilão, que se encerrará no 
dia 26/08/2022 às 10:00 horas, com a aceitação de lances iguais ou superiores a 60% (sessenta por cento) 
da avaliação atualizada do bem abaixo descrito, conforme condições de venda constantes no presente edital
. Bem a Ser Praceado: 01 veículo marca HYUNDAI, modelo HB20X 1.6ª Premium, ano 2015/2015, 
chassi 9BHBH51DBFP452723, placas FQW 5684. Certificou o Sr. Oficial de Justiça que o veículo na cor
 prata encontra-se em bom estado de uso e conservação, com riscos e amassados de uso, com retrovisor 
esquerdo danificado e um risco nas portas esquerdas. Nomeado como depositário Fiel: Manoel Francisco 
de Souza CPF 446.231.195-72 Valor Mínimo de Venda do Bem – Avaliação: R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais) em 26/02/2022. O valor será atualizado até a data do leilão. Constam em aberto débitos
 incidentes sobre o veículo no importe de R$ 15.807,60 (julho/2022) Condutor do Leilão: Será conduzido pelo
 leiloeiro oficial MARCOS ANTONIO GARROTI JÚNIOR, inscrito à JUCESP sob o n° 1110, 
através do portal www.LOTTILEILOES.com.br.

Leilão Judicial

www.majudicial.com.br Telefone: (11) 4210-3084

cac@majudicial.com.br

Encerramento: 04/ago • a partir das 14h

Loc.: Casa Branca/SP

2ª Vara Judicial de Casa Branca/SP - 1ª PraçaID: 109044

Terreno, Zona Industrial

Leiloeiro Oficial - Renato Schlobach Moysés

JUCESP nº 654

A.T. 2.902,84m²

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B9gazetasp.com.br
SÁBADO, 23 A SEGUNDA-FEIRA, 25 DE jUlhO 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
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Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0003583-
91.2017.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, 
Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, FAZ SABER ao credor 
hipotecário Federal São Paulo S/A – Crédito Imobiliário, 
CNPJ/MF 62.799.895/0001-23, o qual encontra-se em 
lugar ignorado, que pelo presente edital expedido nos 
autos do Cumprimento de Sentença requerido por 
Condomínio Edifício Albatroz contra Incorporações e 
Construções Waldorf S/A, fica intimado da penhora do 
apto. nº 134, no 13º andar do Edifício Albatroz, na Rua 
Turiassú nº 464, Perdizes, com a área total de 88,16m², 
matriculado sob nº 133.392 no 2º CRI desta Capital, bem 
como da avaliação do mesmo, no valor de R$ 512.100,28 
(fls. 123/165). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de  São  Pau lo ,  aos  19  de  j u l ho  de  2022 .

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15  DIAS. PROCESSO 
Nº 0027039-94.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). DANILO FADEL DE CASTRO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) RGS GESTAO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 
01.008.873/0001-03,  que por este  Juízo,  tramita  de  um  
incidente  de  Cumprimento  de  sentença,  distribuído  por  
Unidas  S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada  
a  sua INTIMAÇÃO  por  EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 174.985,70, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525  do  Código  de  Processo  Civil,  transcorrido  o  
período  acima  indicado  sem  o  pagamento voluntário, inicia-se 
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 1068240-86.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a AB SAT Serviços Ltda, atual 
denominação de Ronaldo Gomes da Cunha - ME, 
CNPJ/MF 14.020.000/0001-68, que Sky Serviços de 
Banda Larga Ltda lhe ajuizou ação de Procedimento 
Comum para cobrança de R$ 177.177,19, a título de 
ressarcimento pelos valores despendidos pela autora em 
razão de demandas ajuizadas por consumidores em virtude 
da conduta da ré, estornos de comissões e danos morais, 
oriundos do contrato firmado entre as partes em 19/08/2015. 
Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a citação 
por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, 
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 
fatos alegados e a condenação nas demais cominações 
pedidas, sendo-lhe nomeado curador especial em caso de 
revelia. 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 15 de junho de 2022.

PROGEN S.A.
CNPJ/MF Nº 57.748.204/0001-22 - NIRE Nº 35.300.461.240

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SE REALIZAR EM 23 DE AGOSTO DE 2022
Ficam convocados os acionistas da PROGEN S.A. (“Companhia”) a se reunirem, na forma do artigo 7º de seu Estatuto Social,
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em 23 de agosto de 2022, às 14:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Largo do Arouche, 24, andares 3, 4, 5 e 6, Vila
Buarque, CEP 01219-010, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i)
tomada das Contas dos administradores e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da
Administração, das Contas da Diretoria, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021;
(iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia: 1. Eduardo Silva Leonardis (conselheiro independente
selecionado a partir da lista tríplice enviada pela acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR em 05 de julho de 2022,
nos termos cláusula 5.2.3 do Acordo de Acionistas; 2. Andre Macedo Pezeta; 3. Rafael Carneiro Bastos de Carvalho; 4. José
Ricardo Ramalho Barella, este para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Em Assembleia Geral
Extraordinária: (iv) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício
social de 2022; e (v) proposta de orçamento de capital para o exercício de 2022. Nos termos do art. 133, informa-se que
se encontram à disposição dos acionistas na sede da companhia os seguintes documentos, que inclusive já foram enviados
a cada um deles: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes. São Paulo, 13 de julho de
2022. JOSÉ RICARDO RAMALHO BARELLA - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E 
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS TRABALHADORES 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, ESCOLAR, 
FRETAMENTO E CARGAS.

COOPERATIVA PAULISTANA - 09.436.624/0001-20 - NIRE: 35400106760
A COOPERATIVA DOS TRABALHADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, ESCOLAR, FRETAMENTO E CARGAS – COOPERATIVA 
PAULISTANA, através de seu Diretor Presidente, o Sr. Anderson Barbosa da Silva, 
CONVOCA através do presente edital, todos os associados e cooperados para parti-
ciparem da Assembleia que será realizada na Av. Napoleão, n° 11, Vila Nova Savoia, 
São Paulo, SP, CEP: 03532-040, as 11h00, do dia 01 de agosto de 2022, com a 
seguinte ordem do dia: I – Aprovação da alteração do endereço da Av. Napoleão, n° 
11, Vila Nova Savoia, São Paulo, SP, CEP: 03532-040 para: Rua Joaquim Marra, n° 
1936, Vila Talarico, São Paulo, SP, CEP: 03514-002. II – Prestação de constas dos 
órgãos de administração, compreendendo Balanço Geral do exercício de 2018, 2019, 
2020 e 2021, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, e do relatório da direto-
ria. III – Demonstração das sobras apuradas ou das perdas, e parecer do Conselho
Fiscal. IV – Relatório da gestão. V – Assembleia Geral Ordinária para Eleição dos 
Membros dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal.

São Paulo, 25 de julho de 2022. Presidente: Anderson Barbosa da Silva

Instituto Juliana D’Agostini
CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS ICJD PARA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 04/08/22
Convoco os membros Associados do Instituto Juliana
D’Agostini para comparecerem no dia 04 de agosto
de 2022,  para a sessão da Assemble ia Gera l
Extraordinária, às 19:30hs, com os associados
presentes, na Rua Antônio Nagib Ibrahim, nº 314,
bloco B, sala 01,Agua Branca CEP 05036-060  São
Paulo/SP, a fim de apresentar novo endereço e
ind icação de nova d i re tor ia  e  conselho
administrativo e aprovação do balanço 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 1040890-57.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON SANT ANNA DE 
LIMA, Brasileiro, Divorciado, RG 23634002, CPF 
197.145.838-45, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Andrea 
Sant'anna de Lima, objetivando a outorga de escritura 
definitiva dos imóveis à Rua Padre Raposo nºs 114 e 116, 
matrículas nºs 32.676 e 8.998, respectivamente, do 7º CRI 
desta Capital, visto que o valor acertado entre as partes 
encontra-se quitado. 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 formada lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de julho de 2022.

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
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valor total: R$ 28,00




               



      K-23e26/07

23 e 26/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005288-34.2022.
valor total: R$ 28,00

              
         
            
             


                 
             K-23e26/07

23 e 26/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1092801-16.2017.
valor total: R$ 28,00





                    
                


     K-23e26/07

23 e 26/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0022692-91.2017.
valor total: R$ 28,00








  K-23e26/07

23 e 26/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006112-15.2019.
valor total: R$ 28,00






  

 

  
     K-23e26/07

23 e 26/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0211051-35.2011.
valor total: R$ 28,00



             

 




              K-23e26/07

23 e 26/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005157-35.2017.
valor total: R$ 28,00

 

   

                  
                  


  
  K-23e26/07

23 e 26/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004242-40.2020.
valor total: R$ 28,00




                

                 


              K-23e26/07

23 e 26/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0012607-28.2022.
valor total:  R$ 42,00




    

                    

                   

              

              K-23e26/07

23 e 26/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0076979-40.2009.
valor total:  R$ 42,00


 



               

    

                 

              K-23e26/07

23 e 26/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1023077-23.2020.
valor total:  R$ 42,00




                
  
                 
  

   




            K-23e26/07

23 e 26/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009552-69.2022.
valor total:  R$ 42,00

            
                






                  
               
  

               K-23e26/07

23 e 26/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014429-48.2020.
valor total: R$ 28,00









                K-23e26/07

23 e 26/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1063363-37.2020.
valor total: R$ 28,00



              
    
               
                   
                  

   
  K-23e26/07

Anuncie:  
11. 3729-6600 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1018194-04.2018.8.26.0001. 
A MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. SIMONE DE 
FIGUEIREDO ROCHA SOARES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TAIRACRISTINA GOMES OCON, CPF 
400.626.638-73, que lhe foi proposta uma AÇÃOMONITÓRIA por parte de CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 
LTDA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.638,63 (maio/2018), decorrente do fornecimento de concreto à ré em 
01/02/2015, conforme documentos juntados aos autos. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, efetue o pagamento do débito, acrescidos de 5% de honorários advocatícios, calculados sobre 
o valor da causa, ou caso queira, apresente embargos sob pena de constituição do contratoem título executivo judicial. 
Não sendo apresentada defesa, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 12 de julho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, PROCESSO Nº 
1008126-50.2020.8.26.0348. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). 
MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARLI VALENTE LOPES, JUREA 
CRUZ CINTRA, MARGARIDA LOPESDA CRUZ, JOEL LOPES DA CRUZ, SYLAS RIBEIRO, JUREMA DA CRUZ 
RIBEIRO, ESPÓLIO DE JOAQUIM DA CRUZ FILHO, bem como dos terceiros interessados, incertos e desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ELVIRA BORDOLINO GOMES E OUTROS 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando imóveis objeto da presente ação possuem inscrição fiscal n.º 07.023.029 e 
07.023.030, correspondente aos lotes 29 e 30 da quadra 23 do setor 07, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Mauá, aos 12 de julho de 2022. 

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

22 e 23/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1034651-06.2021.
valor total: R$ 28,00

 


            






            K-22e23/07

22 e 23/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1025634-55.2019.
valor total: R$ 28,00



 



  
               

   
          K-22e23/07

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1056025-72.2017.8.26.0114.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Campinas, 
Estado de SãoPaulo, Dr(a). Wagner Roby Gidaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE 
que o(a) TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS ITATIBA - SPE LTDA move uma Procedimento Comum Cível - Imissão 
de Desapropriação contra JOÃO MIGUEL DE ÁVILA e VALDICILA VIEL TOLDO DE ÁVILA, objetivando estabelecer Duas 
Faixas de terra para instituição de servidão de passagem de linha de energia, situadas nas matriculas e com respectivas áreas 
sendo: Matricula 20.456 – com área da faixa de servidão de 47.375,99 m² Matricula 20.457 – com área da faixa de servidão de 
16.133,99 m² Denominadas GLEBA - A e GLEBA - B, oriundas da subdivisão da gleba de terras rurais denominada Fazenda 
Monte Belo sito a Rua Professora Lydia Abdlla próxima ao Condomínio Residencial Morada das Nascentes, Bairro Joaquim 
Egídio, neste município de Campinas - SP. , que instituiu a faixa de servidão sobre os imóveis , declarados de utilidade pública 
conforme Resolução Administrativa 6.305 de 18 de abril de 2017. 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 31 de janeiro de 2022.  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº0022484-
65.2017.8.26.0405.O(A)MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de 
Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RI-
MOLA,na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) MARIA DAS DORES DE SOU-
ZA CASTINEIRA, CPF 105.026.978-06,que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por FERNANDODE BASTOS 
SARAIVA,CPF 250.161.188-84. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do Código de Processo Civil, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia 
de R$16.468,97, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre 
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do C.P.C.).Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do C.P.C, trans- 
corrido o períodoacima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 dias úteis para que a executada, independentemente de penho 
ra ou nova intimação,apresente,nos próprios autos, suaimpugnação.Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MA- 
IS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 21 de julho de 2022  

5ª Vara Cível, do Foro de Jundiaí –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1016566-94.2016.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Jundiaí, 
Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO EVANGELISTA DE MOURA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a MIGUEL MARQUETTI INDÚSTRIAS GRÁFICAS LTDA., CNPJ/MF nº 50.926.906/0001-00, e aos 
seus representantes legais e corréus SONIA REGINA MARQUETTE ZUQUETTO, CPF nº 
963.017.408-15 e CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA, CPF nº 359.404.508-06, que lhes foi proposta 
uma ação Comum Cível (DIREITO CIVIL) por parte de Alexandre Dantas Fronzaglia, com a 
finalidade de receber seus honorários advocatícios não pagos pelos réus no valor de R$ 18.297,08. 
E estando os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias fluídos após o decurso do 
prazo do presente edital, contestem a ação. Não sendo contestada, os réus serão considerados 
revéis, caso em que será nomeado curador especial “nos termos do artigo 257 NCPC”. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Jundiaí-SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008660-56.2019.8.26.0565 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JHOZWA ASHANTTI MILANI LANGE ME (“JHOZWA), CNPJ 19.690.849/0001-
62, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, que Pires do Rio Cibraço Comércio e Indústria de 
Ferro e Aço LTDA (PIRES DO RIO) e demais empresas do GRUPO PIRES DO RIO, ajuizaram o presente incidente de 
Impugnação de Crédito, afim de que seja retificado o crédito da classe IV (ME-EPP) de JHOZWA da relação de credores 
da Administradora Judicial, para R$ 1.436,70, que corresponde ao efetivo valor devido, conforme comprovam as Nota 
Fiscais nºs 18255, 19603, 19604, 20289, 20354, 21116 e 33722, nos termos do art. 11 e seguintes da Lei 11.101/05. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 5 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos 
autos do PROC. Nº 1017480-32.2021.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda Pública, do Foro de 
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). GRACIELLA LORENZO SALZMAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE BARUERI move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade 
Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Ter Administradora Imobiliária, Matco Comercial de Bens Imóveis 
Ltda, Lva Participações Ltda, Larissa Cintra Pereira e Priscilla Cintra Pereira, objetivando a desapropriação da área de 
420,03m², parte do imóvel localizado na Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, Bairro dos Altos, objeto da matrícula nº 
1.749, do CRI de Barueri/SP, inscrição Cadastral nº 23122.31.05.0150.00.000.1, declarados de utilidade pública conforme 
Decreto 9.377, de 20 de julho de 2021. Contestada a ação, foi recusa a oferta. Para o levantamento dos depósitos 
efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, 
nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 27 de junho de 2022.

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020141-88.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo 
Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER DELMA FERREIRA DE BRITO MOREIRA, CPF/MF nº 173.268.728-56, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de ENSINO SUPLETIVO ALIADO 
LTDA, objetivando em síntese o recebimento da quantia de R$ 11.183,47 (novembro/2021 - fls. 56/58), 
devidamente atualizado. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL 
para pagar o débito no prazo de 03 dias (art. 829, CPC), hipótese em que os honorários fixados serão reduzidos 
pela metade (art. 827, § 1º, CPC), ou requerer o parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, (comprovando, 
no prazo para embargos, o depósito de 30% do crédito exequendo, inclusive custas processuais e honorários 
advocatícios, e pugnado pelo pagamento do saldo em 06 parcelas mensais acrescidas de correção monetária 
e juros de 1% (um por cento) ao mês. Sob pena de penhora e avaliação de bens e dado regular prosseguimento 
ao feito, 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 13 de maio de 2022.  

 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029907-05.2020.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito 
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. JOSÉ FABIANO CAMBOIM DE LIMA, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a REJANE SIMONE DE OLIVEIRA, CPF 051.219.968-02, que lhe foi proposta uma 
Ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CENTRO EDUCACIONAL SANTA FILOMENA LTDA., 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.181,19 (março/2021), referente ao Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais do aluno Lucas, firmado em 11/02/2016. Estando a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado acrescido de custas 
e despesas processuais, quando então a verba honoraria poderá ser reduzida pela metade, ou em 15 dias 
embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30 % do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra. Não sendo apresentada defesa, a 
executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, em 29 
de junho de 2022. 

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038962-82.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França 
Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER JOSÉ ARNALDO CLEMENTINO, CPF/MF nº 48.042.303/0004-
46, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de ENSINO SUPLETIVO ALIADO 
LTDA, objetivando em síntese o recebimento da quantia de R$ 9.412,98 (março/2019 - fls.96), que será 
devidamente atualizado. Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL 
para pagar o débito no prazo de 03 dias (art. 829, CPC), a fluir do prazo supra, hipótese em que os honorários 
fixados serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, CPC), ou requerer o parcelamento nos termos do art. 916 
do CPC, (comprovando, no prazo para embargos, o depósito de 30% do crédito exequendo, inclusive custas 
processuais e honorários advocatícios, e pugnado pelo pagamento do saldo em 06 parcelas mensais 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Sob pena de penhora e avaliação de 
bens. Decorridos os prazos acima consignados, no silencio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. 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 julho de 2022. 

Processo Digital nº: 1085122-57.2020.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum 
Cível - Contratos Bancários Requerente: BANCO BRADESCO S/A Requerido: Edson Martins 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1085122-57.2020.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDSON 
MARTINS, CPF 234.320.228-16, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: cobrança da quantia de R$ 
224.781,39, alegando o autor em sua inicial que firmou com o réu Contratos de Empréstimo 
Pessoal, bem como Proposta de Abertura de Conta Corrente – Pessoa Física com limite de 
crédito cheque especial, sob nºs CSC/2266191, de 12/09/2019;CSC/5690943, de 24/07/2019; 
346/6556660, de 05/08/2019 e 260/6253307, de 11/03/2020, tendo o mesmo deixado de 
efetuar os pagamentos devidos. 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 08 de julho de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei 
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado 
sob o nº 1.341.394, em 24 de fevereiro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 do 
Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo 
legal, apresentados por JUVENIL DA SILVA MOREIRA, aposentado e sua mulher RITA DE CÁS-
SIA MOREIRA, do lar, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter 
a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 12 de julho de 1976, que adquiriram através 
do Contrato de Compromisso de Venda e Compra celebrado com os compromissários compradores 
da área maior MOACIR AMARAL FILHO e sua mulher ARACÍ AMARAL; posse essa que se refere 
ao IMÓVEL correspondente ao SOBRADO com área construída de 154,80m², situado Rua Batista 
Júnior, n° 125, e seu terreno com área de superfície de 72,86m², correspondente a parte do lote n° 01 
da F do loteamento denominado “Parque do Lago”, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro;  imóvel 
esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 179.049.0048-2; imóvel 
esse que se acha registrado em área maior, conforme a inscrição nº 20.242, deste cartório,  oriunda 
da transcrição nº 35.687 deste cartório, sob a titularidade dominial de ODETTE EMILIE PFEIFFER, 
compromissado a venda a MOACIR AMARAL FILHO e sua mulher ARACÍ AMARAL. Esta publicação 
é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usuca-
pião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, Es-
pólio de ODETTE EMILIE PFEIFFER; Espólios de MOACIR AMARAL FILHO e ARACÍ AMARAL,  por 
ser herdeiros ITAPURAN MILTON DO AMARAL e MOACIR AMARAL NETO, METROPOLITANA EM-
PREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA e JOSE FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA, oferece-
rem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem 
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo 
seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela 
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 
65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência 
de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que 
trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 21 de julho de 2.022. 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 preno-
tado sob o nº 1.380.314 em 27 de outubro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE 
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 
do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresenta-
dos por ANTONIO MACHADO, brasileiro, divorciado, aposentado e JOSE APARECIDO MACHADO, 
aposentado, e sua mulher MARIA EDUVIRGE NEVES MACHADO, doméstica, todos residentes e 
domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, 
desde ano de 1969, que a aquisição se deu diretamente com os titulares de domínio, sendo certo con-
tudo que o título aquisitivo foi extraviado ao longo do tempo; posse essa que se refere aos IMÓVEIS 
correspondentes: A) CASA com área construída de 131,50m²  situada na Rua Castanho Mirim, nº 116, 
antiga Rua Um, e seu terreno com área de superfície de 122,88m², corresponde a parte do lote nº 02 
da quadra nº 02, do loteamento denominado Jardim Rebouças, no 29º. Subdistrito – Santo Amaro, 
imóvel esse cadastrado, na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte em área maior sob o nº 
169.049.0061-9; e B) CASA com área construída de 205,00m², situada na Rua Castanho Mirim, nº 
120, antiga Rua Um, e seu terreno com área de superfície de 133,12m², corresponde a outra parte do 
lote nº 02 da quadra nº 02, do loteamento denominado Jardim Rebouças, no 29º. Subdistrito – Santo 
Amaro, imóvel esse cadastrado, na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte em área maior 
sob o nº 169.049.0061-9; sendo a totalidade do lote nº 02 da quadra nº 02 do loteamento Jardim 
Rebouças registrado conforme a matrícula nº 380.180, deste registro, sob a titularidade domi-
nial de AMALIA GUIOMAR DE FREITAS ou AMALIA GUIOMAR DE OLIVEIRA, que quando solteira 
assinava GUIOMAR VALENARI DE FREITAS, e seu marido JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA. 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 notifican-
dos, AMALIA GUIOMAR DE FREITAS ou AMALIA GUIOMAR DE OLIVEIRA, JOAO DOMINGOS DE 
OLIVEIRA, NOEL SILVA ALVES, AURELITA FRAGA DA SILVA, COSMO ANTONIO DA SILVA, GENY 
ESTEVÃO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, ANTONIO PEREIRA, ANTONIA DOS SANTOS 
PEREIRA e FLAVIO ANTONIO PEREIRA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fun-
damentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) 
considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 
6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Es-
tado 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 21 de julho de 2.022. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO 
Nº 1001888-64.2020.8.26.0073. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Avaré, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano José Forster Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)s réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucesso-
res, que Clícia Maria Landi Botelho CPF 298.118.908-54 e Marcos Mauro Botelho CPF 589.093.628-
04 ajuizaram Ação de Usucapião, em face dos sucessores de Carlos do Espírito Santo (titular do do-
mínio) Célia Aparecida Landi RG 6.374.00, Antônio Figueiredo Neto RG 4.453.000, Maria Aparecida 
Landi Aguiar RG 13.954.505, seu marido Eduardo Castro Guerra de Aguiar, Maria Eliza Landi RG 
23.077.208-0, filha de Roberto Landi, Roberto Landi Filho RG 23.077.207-9, filho de Roberto Landi, 
sua mulher Camila de Pietro Landi RG 30.397.226-9, Sônia do Espírito Santo Rosário e seu marido 
José Mário Rosário, Wilma do Espírito Santo Ramos e seu marido Mário César Giacco Ramos, visan-
do a declaração de domínio do seguinte imóvel: Um terreno de forma irregular, situado nesta cidade, 
município e Comarca de Avaré, fazendo frente para a Rua Voluntário de Avaré onde mede 21,31 
metros; segue pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel em ângulo de 45º, na extensão 
de 1,42 metros, atingindo o alinhamento predial da Rua Piauí onde segue pela referida via pública na 
extensão de 33,03 metros; deflete a esquerda e segue na confrontação com o prédio número 883 da 
referida Rua Piauí, de propriedade de sucessores de Waldemar Vendramini, na extensão de 23,41 
metros, deflete a esquerda e segue na confrontação com o prédio número 1.693 da Rua Voluntários 
de Avaré, de propriedade e domínio de Maria Aparecida Landi Aguiar, na extensão de 14,44 metros; 
deflete a esquerda e segue na confrontação anterior, na extensão de 1,69 metros; deflete a direitos 
e segue na confrontação anterior, na extensão de 19,25 metros, atingindo o alinhamento predial da 
Rua Voluntários de Avaré, local onde teve início essas medidas e confrontações, perfazendo uma 
área territorial de 769,40 metros quadrados, onde existe um prédio residencial sob número 1.705 
para a referida Rua Voluntários de Avaré, com área construída de 112,80 metros quadrados. Alega os 
requerentes posse mansa e pacífica há mais de 20 anos. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, serão considerados revéis. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Avare, aos 20 
de abril de 2022.

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 414ª A 417ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 414ª a 417ª Séries da 1ª Emissão 
da True Securitizadora S.A. ( “Emissora” e “Emissão”, respectivamente), a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula Onze, do Termo de Securitização dos CRI da Emissão (“Termo de 
Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI da Emissão (“AGCRI”), a ser realizada, em 
segunda convocação, em 29 de julho de 2022, às 11:00 horas, de forma exclusivamente digital (vide 
informações gerais abaixo), a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a alteração da 
remuneração da Consultora Especializada da Securitizadora, prevista na Cláusula 2.1., do Contrato de Consultoria 
Especializada, de modo que a remuneração mensal seja calculada com base no Saldo Devedor dos CRI sendo que para 
o CRI Subordinado da 417ª Série da 1ª Emissão será considerado o saldo gerencial apurado pela Emissora mensalmente 
por meio de seu material de provisão de acordo com suas premissas internas, ao invés do saldo total dos CRI; (ii) Caso 
o item “(i)” acima da Ordem do Dia seja aprovado, fi xar a obrigação para que a Cedente apresente, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da realização da presente, os respectivos aditamentos aos Documentos da Operação para refl etir 
as deliberações aprovadas; e (iii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer 
atos necessários e/ou convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes 
à matéria indicada nesta ordem do dia. Informações Gerais: a AGCRI será realizada de forma digital, nos termos da 
Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, por videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, coordenada 
pela Emissora, a qual disponibilizará oportunamente o link de acesso àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente Fiduciário af.assembleias@
oliveiratrust.com.br, com no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRI, os 
seguintes documentos: (a) quando pessoa física: documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica: cópia dos atos 
societários e documentos que comprovem a representação do titular; (c) quando representado por procurador: 
procuração com poderes específi cos e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular dos CRI poderá optar por 
exercer seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a correspondente 
manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário. A Emissora disponibilizará o modelo da 
manifestação de voto, por meio do material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica 
da CVM. A manifestação de voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRI ou por seu 
procurador, com cópia digital dos documentos de identifi cação e de representação, se for o caso. 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, 21 de julho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.

Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1103097-05.2014.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Lourenço Morgado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LADAPE  
LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICOS DE PERNAMBUCO LTDA, CNPJ 04.933.551/0001-69, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Bicbanco - Banco Industrial e Comercial S/A, para recebimento do valor de R$ 
461.439,53 (atualizado até janeiro/2022 fls.653/ 722), decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - 
Modalidade Mútuo SUS nº 14.102019-9, firmada em 06/12/2010. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o edital 
para que em 03 dias pague o débito atualizado, acrescido de honorários advocatícios arbitrados em 10%, ou em 15 dias, 
embargue a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor, acrescido de custas e honorários 
de advogado e requerer o parcelamento do restante em até06 vezes, prazos estes a fluir após os 20 supra, sob pena de 
penhora, ficando advertida que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2022.

 EDITAL DE CITAÇÃO

J-23 e 26/07

 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015080-85.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. Faz saber a Oswaldo Cavalheiro - CPF 
020.425.768-91, Natal Riello CPF 024.038.898-49, Oswaldo Ramil - CPF 065.345.388-49, Constantino Monscriech – CPF 
062.993.858-04, Espólio de João Xavier CPF 022.173.768-53), e Espólio de Leonardo Tavelli - CPF 063.004.648-49, que 
Marina Aidar de Barros Fagundes ajuizou Ação de Consignação em Pagamento objetivando o depósito do valor de R$ 
74.111,63 (atualizado até fevereiro/2017) correspondente ao crédito oriundo do êxito obtido no processo nº 0921489-
13.1980.8.26.0053 em que figuraram no polo ativo da demanda, pois não foram encontrados pelo patrono da causa para 
receberem a quantia que pertence a cada um. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se o edital para que no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 supra, contestem a ação, ou levantem a quantia consignada, sob pena de serem presumidos 
aceitos como verdadeiros os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia  Será o presente, afixado e publicado 
na forma da Lei. S NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de maio de 2022. J-23 e 26/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0008756-39.2022.8.26.0224. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MARCEL GARCIA DA SILVA, Brasileiro, RG 16937082, CPF094.257.098-74, com endereço à Rua Tailandia, 09, Jardim 
Santa Cecilia, CEP 07123-380,Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por E.E.I. Pequeno Príncipe Ltda, Encontrando-se o executado em lugar ignorado, incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$49.628,22, em abril/2022, que deverá ser devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independente-
mente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de junho de 2022 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1018194-04.2018.8.26.0001. 
A MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. SIMONE DE 
FIGUEIREDO ROCHA SOARES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TAIRACRISTINA GOMES OCON, CPF 
400.626.638-73, que lhe foi proposta uma AÇÃOMONITÓRIA por parte de CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 
LTDA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.638,63 (maio/2018), decorrente do fornecimento de concreto à ré em 
01/02/2015, conforme documentos juntados aos autos. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, efetue o pagamento do débito, acrescidos de 5% de honorários advocatícios, calculados sobre 
o valor da causa, ou caso queira, apresente embargos sob pena de constituição do contratoem título executivo judicial. 
Não sendo apresentada defesa, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 12 de julho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, PROCESSO Nº 
1008126-50.2020.8.26.0348. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). 
MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARLI VALENTE LOPES, JUREA 
CRUZ CINTRA, MARGARIDA LOPESDA CRUZ, JOEL LOPES DA CRUZ, SYLAS RIBEIRO, JUREMA DA CRUZ 
RIBEIRO, ESPÓLIO DE JOAQUIM DA CRUZ FILHO, bem como dos terceiros interessados, incertos e desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ELVIRA BORDOLINO GOMES E OUTROS 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando imóveis objeto da presente ação possuem inscrição fiscal n.º 07.023.029 e 
07.023.030, correspondente aos lotes 29 e 30 da quadra 23 do setor 07, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Mauá, aos 12 de julho de 2022. 
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1056025-72.2017.8.26.0114.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Campinas, 
Estado de SãoPaulo, Dr(a). Wagner Roby Gidaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE 
que o(a) TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS ITATIBA - SPE LTDA move uma Procedimento Comum Cível - Imissão 
de Desapropriação contra JOÃO MIGUEL DE ÁVILA e VALDICILA VIEL TOLDO DE ÁVILA, objetivando estabelecer Duas 
Faixas de terra para instituição de servidão de passagem de linha de energia, situadas nas matriculas e com respectivas áreas 
sendo: Matricula 20.456 – com área da faixa de servidão de 47.375,99 m² Matricula 20.457 – com área da faixa de servidão de 
16.133,99 m² Denominadas GLEBA - A e GLEBA - B, oriundas da subdivisão da gleba de terras rurais denominada Fazenda 
Monte Belo sito a Rua Professora Lydia Abdlla próxima ao Condomínio Residencial Morada das Nascentes, Bairro Joaquim 
Egídio, neste município de Campinas - SP. , que instituiu a faixa de servidão sobre os imóveis , declarados de utilidade pública 
conforme Resolução Administrativa 6.305 de 18 de abril de 2017. 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 31 de janeiro de 2022.  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº0022484-
65.2017.8.26.0405.O(A)MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de 
Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RI-
MOLA,na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) MARIA DAS DORES DE SOU-
ZA CASTINEIRA, CPF 105.026.978-06,que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por FERNANDODE BASTOS 
SARAIVA,CPF 250.161.188-84. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do Código de Processo Civil, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia 
de R$16.468,97, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre 
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do C.P.C.).Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do C.P.C, trans- 
corrido o períodoacima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 dias úteis para que a executada, independentemente de penho 
ra ou nova intimação,apresente,nos próprios autos, suaimpugnação.Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MA- 
IS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 21 de julho de 2022  

5ª Vara Cível, do Foro de Jundiaí –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1016566-94.2016.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Jundiaí, 
Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO EVANGELISTA DE MOURA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a MIGUEL MARQUETTI INDÚSTRIAS GRÁFICAS LTDA., CNPJ/MF nº 50.926.906/0001-00, e aos 
seus representantes legais e corréus SONIA REGINA MARQUETTE ZUQUETTO, CPF nº 
963.017.408-15 e CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA, CPF nº 359.404.508-06, que lhes foi proposta 
uma ação Comum Cível (DIREITO CIVIL) por parte de Alexandre Dantas Fronzaglia, com a 
finalidade de receber seus honorários advocatícios não pagos pelos réus no valor de R$ 18.297,08. 
E estando os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias fluídos após o decurso do 
prazo do presente edital, contestem a ação. Não sendo contestada, os réus serão considerados 
revéis, caso em que será nomeado curador especial “nos termos do artigo 257 NCPC”. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Jundiaí-SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008660-56.2019.8.26.0565 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JHOZWA ASHANTTI MILANI LANGE ME (“JHOZWA), CNPJ 19.690.849/0001-
62, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, que Pires do Rio Cibraço Comércio e Indústria de 
Ferro e Aço LTDA (PIRES DO RIO) e demais empresas do GRUPO PIRES DO RIO, ajuizaram o presente incidente de 
Impugnação de Crédito, afim de que seja retificado o crédito da classe IV (ME-EPP) de JHOZWA da relação de credores 
da Administradora Judicial, para R$ 1.436,70, que corresponde ao efetivo valor devido, conforme comprovam as Nota 
Fiscais nºs 18255, 19603, 19604, 20289, 20354, 21116 e 33722, nos termos do art. 11 e seguintes da Lei 11.101/05. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 5 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos 
autos do PROC. Nº 1017480-32.2021.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda Pública, do Foro de 
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). GRACIELLA LORENZO SALZMAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE BARUERI move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade 
Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Ter Administradora Imobiliária, Matco Comercial de Bens Imóveis 
Ltda, Lva Participações Ltda, Larissa Cintra Pereira e Priscilla Cintra Pereira, objetivando a desapropriação da área de 
420,03m², parte do imóvel localizado na Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, Bairro dos Altos, objeto da matrícula nº 
1.749, do CRI de Barueri/SP, inscrição Cadastral nº 23122.31.05.0150.00.000.1, declarados de utilidade pública conforme 
Decreto 9.377, de 20 de julho de 2021. Contestada a ação, foi recusa a oferta. Para o levantamento dos depósitos 
efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, 
nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 27 de junho de 2022.

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020141-88.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo 
Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER DELMA FERREIRA DE BRITO MOREIRA, CPF/MF nº 173.268.728-56, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de ENSINO SUPLETIVO ALIADO 
LTDA, objetivando em síntese o recebimento da quantia de R$ 11.183,47 (novembro/2021 - fls. 56/58), 
devidamente atualizado. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL 
para pagar o débito no prazo de 03 dias (art. 829, CPC), hipótese em que os honorários fixados serão reduzidos 
pela metade (art. 827, § 1º, CPC), ou requerer o parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, (comprovando, 
no prazo para embargos, o depósito de 30% do crédito exequendo, inclusive custas processuais e honorários 
advocatícios, e pugnado pelo pagamento do saldo em 06 parcelas mensais acrescidas de correção monetária 
e juros de 1% (um por cento) ao mês. Sob pena de penhora e avaliação de bens e dado regular prosseguimento 
ao feito, 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 13 de maio de 2022.  

 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029907-05.2020.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito 
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. JOSÉ FABIANO CAMBOIM DE LIMA, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a REJANE SIMONE DE OLIVEIRA, CPF 051.219.968-02, que lhe foi proposta uma 
Ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CENTRO EDUCACIONAL SANTA FILOMENA LTDA., 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.181,19 (março/2021), referente ao Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais do aluno Lucas, firmado em 11/02/2016. Estando a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado acrescido de custas 
e despesas processuais, quando então a verba honoraria poderá ser reduzida pela metade, ou em 15 dias 
embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30 % do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra. Não sendo apresentada defesa, a 
executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, em 29 
de junho de 2022. 

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038962-82.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França 
Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER JOSÉ ARNALDO CLEMENTINO, CPF/MF nº 48.042.303/0004-
46, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de ENSINO SUPLETIVO ALIADO 
LTDA, objetivando em síntese o recebimento da quantia de R$ 9.412,98 (março/2019 - fls.96), que será 
devidamente atualizado. Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL 
para pagar o débito no prazo de 03 dias (art. 829, CPC), a fluir do prazo supra, hipótese em que os honorários 
fixados serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, CPC), ou requerer o parcelamento nos termos do art. 916 
do CPC, (comprovando, no prazo para embargos, o depósito de 30% do crédito exequendo, inclusive custas 
processuais e honorários advocatícios, e pugnado pelo pagamento do saldo em 06 parcelas mensais 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Sob pena de penhora e avaliação de 
bens. Decorridos os prazos acima consignados, no silencio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. 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 julho de 2022. 

Processo Digital nº: 1085122-57.2020.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum 
Cível - Contratos Bancários Requerente: BANCO BRADESCO S/A Requerido: Edson Martins 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1085122-57.2020.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDSON 
MARTINS, CPF 234.320.228-16, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: cobrança da quantia de R$ 
224.781,39, alegando o autor em sua inicial que firmou com o réu Contratos de Empréstimo 
Pessoal, bem como Proposta de Abertura de Conta Corrente – Pessoa Física com limite de 
crédito cheque especial, sob nºs CSC/2266191, de 12/09/2019;CSC/5690943, de 24/07/2019; 
346/6556660, de 05/08/2019 e 260/6253307, de 11/03/2020, tendo o mesmo deixado de 
efetuar os pagamentos devidos. 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 08 de julho de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei 
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado 
sob o nº 1.341.394, em 24 de fevereiro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 do 
Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo 
legal, apresentados por JUVENIL DA SILVA MOREIRA, aposentado e sua mulher RITA DE CÁS-
SIA MOREIRA, do lar, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter 
a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 12 de julho de 1976, que adquiriram através 
do Contrato de Compromisso de Venda e Compra celebrado com os compromissários compradores 
da área maior MOACIR AMARAL FILHO e sua mulher ARACÍ AMARAL; posse essa que se refere 
ao IMÓVEL correspondente ao SOBRADO com área construída de 154,80m², situado Rua Batista 
Júnior, n° 125, e seu terreno com área de superfície de 72,86m², correspondente a parte do lote n° 01 
da F do loteamento denominado “Parque do Lago”, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro;  imóvel 
esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 179.049.0048-2; imóvel 
esse que se acha registrado em área maior, conforme a inscrição nº 20.242, deste cartório,  oriunda 
da transcrição nº 35.687 deste cartório, sob a titularidade dominial de ODETTE EMILIE PFEIFFER, 
compromissado a venda a MOACIR AMARAL FILHO e sua mulher ARACÍ AMARAL. Esta publicação 
é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usuca-
pião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, Es-
pólio de ODETTE EMILIE PFEIFFER; Espólios de MOACIR AMARAL FILHO e ARACÍ AMARAL,  por 
ser herdeiros ITAPURAN MILTON DO AMARAL e MOACIR AMARAL NETO, METROPOLITANA EM-
PREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA e JOSE FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA, oferece-
rem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem 
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo 
seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela 
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 
65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência 
de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que 
trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 21 de julho de 2.022. 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 preno-
tado sob o nº 1.380.314 em 27 de outubro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE 
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 
do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresenta-
dos por ANTONIO MACHADO, brasileiro, divorciado, aposentado e JOSE APARECIDO MACHADO, 
aposentado, e sua mulher MARIA EDUVIRGE NEVES MACHADO, doméstica, todos residentes e 
domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, 
desde ano de 1969, que a aquisição se deu diretamente com os titulares de domínio, sendo certo con-
tudo que o título aquisitivo foi extraviado ao longo do tempo; posse essa que se refere aos IMÓVEIS 
correspondentes: A) CASA com área construída de 131,50m²  situada na Rua Castanho Mirim, nº 116, 
antiga Rua Um, e seu terreno com área de superfície de 122,88m², corresponde a parte do lote nº 02 
da quadra nº 02, do loteamento denominado Jardim Rebouças, no 29º. Subdistrito – Santo Amaro, 
imóvel esse cadastrado, na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte em área maior sob o nº 
169.049.0061-9; e B) CASA com área construída de 205,00m², situada na Rua Castanho Mirim, nº 
120, antiga Rua Um, e seu terreno com área de superfície de 133,12m², corresponde a outra parte do 
lote nº 02 da quadra nº 02, do loteamento denominado Jardim Rebouças, no 29º. Subdistrito – Santo 
Amaro, imóvel esse cadastrado, na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte em área maior 
sob o nº 169.049.0061-9; sendo a totalidade do lote nº 02 da quadra nº 02 do loteamento Jardim 
Rebouças registrado conforme a matrícula nº 380.180, deste registro, sob a titularidade domi-
nial de AMALIA GUIOMAR DE FREITAS ou AMALIA GUIOMAR DE OLIVEIRA, que quando solteira 
assinava GUIOMAR VALENARI DE FREITAS, e seu marido JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA. 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 notifican-
dos, AMALIA GUIOMAR DE FREITAS ou AMALIA GUIOMAR DE OLIVEIRA, JOAO DOMINGOS DE 
OLIVEIRA, NOEL SILVA ALVES, AURELITA FRAGA DA SILVA, COSMO ANTONIO DA SILVA, GENY 
ESTEVÃO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, ANTONIO PEREIRA, ANTONIA DOS SANTOS 
PEREIRA e FLAVIO ANTONIO PEREIRA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fun-
damentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) 
considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 
6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Es-
tado 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 21 de julho de 2.022. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO 
Nº 1001888-64.2020.8.26.0073. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Avaré, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano José Forster Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)s réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucesso-
res, que Clícia Maria Landi Botelho CPF 298.118.908-54 e Marcos Mauro Botelho CPF 589.093.628-
04 ajuizaram Ação de Usucapião, em face dos sucessores de Carlos do Espírito Santo (titular do do-
mínio) Célia Aparecida Landi RG 6.374.00, Antônio Figueiredo Neto RG 4.453.000, Maria Aparecida 
Landi Aguiar RG 13.954.505, seu marido Eduardo Castro Guerra de Aguiar, Maria Eliza Landi RG 
23.077.208-0, filha de Roberto Landi, Roberto Landi Filho RG 23.077.207-9, filho de Roberto Landi, 
sua mulher Camila de Pietro Landi RG 30.397.226-9, Sônia do Espírito Santo Rosário e seu marido 
José Mário Rosário, Wilma do Espírito Santo Ramos e seu marido Mário César Giacco Ramos, visan-
do a declaração de domínio do seguinte imóvel: Um terreno de forma irregular, situado nesta cidade, 
município e Comarca de Avaré, fazendo frente para a Rua Voluntário de Avaré onde mede 21,31 
metros; segue pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel em ângulo de 45º, na extensão 
de 1,42 metros, atingindo o alinhamento predial da Rua Piauí onde segue pela referida via pública na 
extensão de 33,03 metros; deflete a esquerda e segue na confrontação com o prédio número 883 da 
referida Rua Piauí, de propriedade de sucessores de Waldemar Vendramini, na extensão de 23,41 
metros, deflete a esquerda e segue na confrontação com o prédio número 1.693 da Rua Voluntários 
de Avaré, de propriedade e domínio de Maria Aparecida Landi Aguiar, na extensão de 14,44 metros; 
deflete a esquerda e segue na confrontação anterior, na extensão de 1,69 metros; deflete a direitos 
e segue na confrontação anterior, na extensão de 19,25 metros, atingindo o alinhamento predial da 
Rua Voluntários de Avaré, local onde teve início essas medidas e confrontações, perfazendo uma 
área territorial de 769,40 metros quadrados, onde existe um prédio residencial sob número 1.705 
para a referida Rua Voluntários de Avaré, com área construída de 112,80 metros quadrados. Alega os 
requerentes posse mansa e pacífica há mais de 20 anos. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, serão considerados revéis. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Avare, aos 20 
de abril de 2022.

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 414ª A 417ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 414ª a 417ª Séries da 1ª Emissão 
da True Securitizadora S.A. ( “Emissora” e “Emissão”, respectivamente), a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula Onze, do Termo de Securitização dos CRI da Emissão (“Termo de 
Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI da Emissão (“AGCRI”), a ser realizada, em 
segunda convocação, em 29 de julho de 2022, às 11:00 horas, de forma exclusivamente digital (vide 
informações gerais abaixo), a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a alteração da 
remuneração da Consultora Especializada da Securitizadora, prevista na Cláusula 2.1., do Contrato de Consultoria 
Especializada, de modo que a remuneração mensal seja calculada com base no Saldo Devedor dos CRI sendo que para 
o CRI Subordinado da 417ª Série da 1ª Emissão será considerado o saldo gerencial apurado pela Emissora mensalmente 
por meio de seu material de provisão de acordo com suas premissas internas, ao invés do saldo total dos CRI; (ii) Caso 
o item “(i)” acima da Ordem do Dia seja aprovado, fi xar a obrigação para que a Cedente apresente, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da realização da presente, os respectivos aditamentos aos Documentos da Operação para refl etir 
as deliberações aprovadas; e (iii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer 
atos necessários e/ou convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes 
à matéria indicada nesta ordem do dia. Informações Gerais: a AGCRI será realizada de forma digital, nos termos da 
Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, por videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, coordenada 
pela Emissora, a qual disponibilizará oportunamente o link de acesso àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente Fiduciário af.assembleias@
oliveiratrust.com.br, com no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRI, os 
seguintes documentos: (a) quando pessoa física: documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica: cópia dos atos 
societários e documentos que comprovem a representação do titular; (c) quando representado por procurador: 
procuração com poderes específi cos e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular dos CRI poderá optar por 
exercer seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a correspondente 
manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário. A Emissora disponibilizará o modelo da 
manifestação de voto, por meio do material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica 
da CVM. A manifestação de voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRI ou por seu 
procurador, com cópia digital dos documentos de identifi cação e de representação, se for o caso. 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, 21 de julho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.

Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1103097-05.2014.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Lourenço Morgado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LADAPE  
LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICOS DE PERNAMBUCO LTDA, CNPJ 04.933.551/0001-69, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Bicbanco - Banco Industrial e Comercial S/A, para recebimento do valor de R$ 
461.439,53 (atualizado até janeiro/2022 fls.653/ 722), decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - 
Modalidade Mútuo SUS nº 14.102019-9, firmada em 06/12/2010. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o edital 
para que em 03 dias pague o débito atualizado, acrescido de honorários advocatícios arbitrados em 10%, ou em 15 dias, 
embargue a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor, acrescido de custas e honorários 
de advogado e requerer o parcelamento do restante em até06 vezes, prazos estes a fluir após os 20 supra, sob pena de 
penhora, ficando advertida que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2022.

 EDITAL DE CITAÇÃO

J-23 e 26/07

 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015080-85.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. Faz saber a Oswaldo Cavalheiro - CPF 
020.425.768-91, Natal Riello CPF 024.038.898-49, Oswaldo Ramil - CPF 065.345.388-49, Constantino Monscriech – CPF 
062.993.858-04, Espólio de João Xavier CPF 022.173.768-53), e Espólio de Leonardo Tavelli - CPF 063.004.648-49, que 
Marina Aidar de Barros Fagundes ajuizou Ação de Consignação em Pagamento objetivando o depósito do valor de R$ 
74.111,63 (atualizado até fevereiro/2017) correspondente ao crédito oriundo do êxito obtido no processo nº 0921489-
13.1980.8.26.0053 em que figuraram no polo ativo da demanda, pois não foram encontrados pelo patrono da causa para 
receberem a quantia que pertence a cada um. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se o edital para que no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 supra, contestem a ação, ou levantem a quantia consignada, sob pena de serem presumidos 
aceitos como verdadeiros os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia  Será o presente, afixado e publicado 
na forma da Lei. S NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de maio de 2022. J-23 e 26/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0008756-39.2022.8.26.0224. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MARCEL GARCIA DA SILVA, Brasileiro, RG 16937082, CPF094.257.098-74, com endereço à Rua Tailandia, 09, Jardim 
Santa Cecilia, CEP 07123-380,Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por E.E.I. Pequeno Príncipe Ltda, Encontrando-se o executado em lugar ignorado, incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$49.628,22, em abril/2022, que deverá ser devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independente-
mente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de junho de 2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 95/2022 – Processo 
Interno nº 19.002/2022 – Processo de Com-
pra nº 4.343/2022 – Edital nº 120/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
FÓRMULAS NUTRICIONAIS. 
Comunicamos aos interessados em 
participarem do Pregão Eletrônico 
supramencionado, que devido a problemas 
técnicos, a abertura da sessão pública 
agendada para o dia 22/07/2022 às 
09h00min não pôde ser realizada. A data 
de abertura foi redesignada para o dia 
25/07/2022 às 14h00min. Ficam ratificadas 
as demais cláusulas do Edital. 
Assinatura: 22/07/2022. WESLEY 
FERNANDO DA SILVA, Pregoeiro Oficial.

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 23/2022 – Processo 
Interno nº 18234/2022 – Processo de 
Compra 4077/2022- Edital n.º 107/2022
Objeto: Registro de preços de troféus e 
medalhas para competições oficiais e 
competições apoiadas pela Secretaria 
de Esporte e Recreação.
Abertura: 08/08/2022 as 09h00
Edital, informações e local de realização: 
h t t p s : / / p o r t a l d a t r a n s p a r e n c i a .
caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
licitacoes

COMUNICADO
Pregão Eletrônico nº 106/2022 – Processo 
Interno nº 20.163/2022 – Processo de Com-
pra nº 4.548/2022 – Edital nº 134/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
PNEUS NOVOS PARA CAMINHÕES, 
ÔNIBUS, MÁQUINAS, VEÍCULOS LEVES, 
MÉDIOS E MOTOS PARA A FROTA 
MUNICIPAL. 
Comunicamos aos interessados em 
participarem do Pregão Eletrônico 
supramencionado, que o Edital passou por 
alterações no Item 3 - Especificações e 
Quantidade, do Termo de Referência 
(anexo I), sendo suprimidas as referências 
de marcas dos produtos. Ficam ratificadas 
as demais cláusulas do Edital. O Edital 
retificado encontra-se disponível no 
site: https://portaldatransparencia.
caraguata tuba.sp.gov.br / l i c i tacoes/
licitacoes. 
Assinatura: 22/07/2022. EDUARDO 
CURSINO, Secretário Municipal de 
Administração.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 100/2022 – Processo 
Interno nº 19.605/2022 – Processo de 
Compra 4432/2022- Edital 130/2022
Objeto: Registro De Preços De Microchips 
Para Execução Do Programa De Castração 
E Programa De Registro/Identificação 
Animal
Abertura: 08/08/2022 às 09h00min.
Edital, informações e realização: 
h t t p s : / / p o r t a l d a t r a n s p a r e n c i a .
caraguata tuba.sp.gov.br / l i c i tacoes/
licitacoes

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO  
À CONTRATAÇÃO 

Contrato nº 34/2022 – Processo Administra-
tivo nº 1418/2022 Objeto: Termo aditivo de 
prorrogação à contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza pública, 
compreendendo varrição de vias e logradou-
ros públicos e serviços correlatos e apoio 
operacional, pelo prazo de 03 (três) meses. 
Assinatura: 07/07/2022. Contratada: TB 
Serviços, Transporte, Limpeza, Gerencia-
mento e Recursos Humanos S/A. São Cae-
tano do Sul, 22 de julho de 2022 – Engª Ma-
ria de Lourdes da Silva – Resp. pelo expe-
diente da Superintendência 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

 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Proc. nº 21489/18-VIII Vol. - CONCURSO PÚBLICO - 20ª Convocação – SEE-
DUC - Tornamos público a quem possa interessar, que os abaixo relacionados, 

não atenderam ao chamamento, desistiram e/ou foram excluídos(as), razão pela qual o Sr. 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG, autorizou a exclusão do quadro 
de classifi cados e convocados: 

NOME
CLASSI-
FICAÇÃO FUNÇÃO

Lucas Violin Rodrigues 739º Auxiliar de Primeira Infância
Ana Maria Silva Coiado 742º Auxiliar de Primeira Infância
Andre Batista 744º Auxiliar de Primeira Infância
José Francisco Costa Filho 745º Auxiliar de Primeira Infância
Rosangela Mendez 749º Auxiliar de Primeira Infância
Marcia Alves Nunes 750º Auxiliar de Primeira Infância
Priscila Regina Da Costa 752º Auxiliar de Primeira Infância
Juliana Borges Da Silva Andrade 753º Auxiliar de Primeira Infância
Diones Carlos Pires De Oliveira 754º Auxiliar de Primeira Infância
Adriana De Fatima Garcia Basilio 758º Auxiliar de Primeira Infância
Marisa Cristina David 760º Auxiliar de Primeira Infância
Maristela Krambeck Toledo 761º Auxiliar de Primeira Infância
Michelle Ortiz Vorrath 763º Auxiliar de Primeira Infância
Luciene Luiz Da Silva Braz 764º Auxiliar de Primeira Infância
Sergio Luis De Oliveira 767º Auxiliar de Primeira Infância
Fernanda Ayre Akamine Milanesio 769º Auxiliar de Primeira Infância
Andreia De Freitas 770º Auxiliar de Primeira Infância
Victor Rodrigues Da Fonseca 771º Auxiliar de Primeira Infância
Erika Menezes Machado 772º Auxiliar de Primeira Infância
Jessica Barboza Ferreira 773º Auxiliar de Primeira Infância
Eduardo Jose De Azevedo 775º Auxiliar de Primeira Infância
Tatiane Rodrigues Da Rocha 779º Auxiliar de Primeira Infância
Antonia Erice Cunha De Sousa 782º Auxiliar de Primeira Infância
Ana Maria De Souza Lopes 783º Auxiliar de Primeira Infância
Gisele De Jesus Batista Bento 786º Auxiliar de Primeira Infância
Elisangela Aparecida Da Silva Oliveira 787º Auxiliar de Primeira Infância
Jaqueline Cristina Dos Santos 788º Auxiliar de Primeira Infância
Amanda Maria Herculano 789º Auxiliar de Primeira Infância
Karoline Saldanha Lopes 790º Auxiliar de Primeira Infância
Karen Caroline Silva 791º Auxiliar de Primeira Infância
Joice Araujo Batista 792º Auxiliar de Primeira Infância
Dayane Silva De Araujo 793º Auxiliar de Primeira Infância
Rita De Cassia Andrade Moreira 794º Auxiliar de Primeira Infância
Dilza Marques Ribeiro Silva 795º Auxiliar de Primeira Infância
Sandra Aparecida Farias 799º Auxiliar de Primeira Infância
Marlene Ferreira Da Rocha 800º Auxiliar de Primeira Infância
Aline Silva Dos Santos 802º Auxiliar de Primeira Infância
Rosana Carla Porfi rio 803º Auxiliar de Primeira Infância
Margrida Pereira De Souza Ladez 805º Auxiliar de Primeira Infância
Barbara Aparecida Moraes De Souza 806º Auxiliar de Primeira Infância
Debora Vitor Goncalves 807º Auxiliar de Primeira Infância
Karoline Reynaud 808º Auxiliar de Primeira Infância
Laryssa Biroli Pereira Da Silva 810º Auxiliar de Primeira Infância
Marcela Herrera Dos Santos 811º Auxiliar de Primeira Infância
Camila Abendroth Correa Marquardt 813º Auxiliar de Primeira Infância
Zenilda De Oliveira Araujo 124º Merendeira
Kelly Cristina Gomes Nunes 125º Merendeira
Henrique Rodrigues Corniatti 126º Merendeira
Antonio Donizeti  Carmo 131º Merendeira
Kelly De Nadai Viana 132º Merendeira
Roseli Aparecida Da Silva Souza De Assis 133º Merendeira
Vera Lucia Michelon 135º Merendeira
Fernando Magno Santos Borba 099º Inspetor de Alunos
Fernando Wolf Lebrao 101º Inspetor de Alunos
Adriana Goncalves de Oliveira 103º Inspetor de Alunos
Flavia Silva De Oliveira 027º Lactarista
Maria Lucia Dos Santos 028º Lactarista
Ana Maria Cavalvante Domingos 030º Lactarista
Antonia Lucimar Da Silva Mendes 031º Lactarista
Raquel Zamboni 032º Lactarista
Carolina Novaes Petit 033º Lactarista
Raissa Grizante Bianch 035º Lactarista
Ana Carolina Do Monte 280º Professor Nível I - Educação Infantil
Soraya Martini Mantovani 281º Professor Nível I - Educação Infantil
Maria Lucia Dos Santos 286º Professor Nível I - Educação Infantil
Cristiane Palarmini 288º Professor Nível I - Educação Infantil
Vandeli Rosa Da Silva 289º Professor Nível I - Educação Infantil
Juliana Dalla Pacce 292º Professor Nível I - Educação Infantil
Zulkielly De Oliveira Rabelo 296º Professor Nível I - Educação Infantil
Jane Raquel De Lima Cippiciani 297º Professor Nível I - Educação Infantil
Juliane Olivia Dos Anjos 299º Professor Nível I - Educação Infantil
Flavia Maria Evangelista Menezes 300º Professor Nível I - Educação Infantil
Tatiana Pajuelo Cruz 306º Professor Nível I - Educação Infantil
Diana Batista De Souza Figueiredo 307º Professor Nível I - Educação Infantil
Maria Aparecida De Oliveira 308º Professor Nível I - Educação Infantil
Maryna Oliveira Jenebro 309º Professor Nível I - Educação Infantil
Daniela Paparasso Da Silva 310º Professor Nível I - Educação Infantil
Carolina Jenckel Ferreira 311º Professor Nível I - Educação Infantil
Carolina Santana De Souza 312º Professor Nível I - Educação Infantil
Lorena Maia Rodrigues Sales 315º Professor Nível I - Educação Infantil

Jefferson Goncalves Da Silva 195º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Antonio De Padua Galvao Dos Santos 196º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Rosmeri Stela Bezerra 197º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Lucimar Sabino Braga De Maria 199º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Sandra Maria Generoso 200º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Cristina Da Silva Ceccon 203º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Luiz Carlos Dos Anjos Freitas 204º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Fabiana Cristina Fernandes Seyssel 206º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Evilene Marques De Freitas 209º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Elma Dos Santos 211º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Angela Maria Camargo 212º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Carolina Jenckel Ferreira 214º Professor Nível I - Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano)

Paulo Eduardo Medawar Raschka 022º Professor Nível II - Educação Física
Karine Lyziane Nascimento Leite De 
Freitas 006º Professor Nível II - Italiano

Maria Tamburrelli 007º Professor Nível II - Italiano
São Caetano do Sul, 22 de julho de 2022. STEFÂNIA WLUDARSKI-Secretária Municipal de 
Planejamento e Gestão

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO DO 12º TERMO ADITIVO – AO CONTRATO Nº 54/2019 - PROC. Nº 20.596/2018– 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS DOS EXCPCIONAIS-AME – OB-
JETO: Fica prorrogado o contrato supra descrito por mais 12 (doze) meses, a partir de 13 de 
julho de 2022 e alteração de gestor. Valor total:  R$ 8.717.040,00. DATA DA ASSINATURA: 
12/07/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.

“RESUMO: Processo 6189/2022- Modalidade Pregão Eletrônico nº 55/2022 – Registro de 
Preço para Prestação de Serviço de Fornecimento e Instalação de Adesivos e Etiquetas. 
DATA DE ABERTURA: “Fica designada para o dia 26 de julho de 2022 às 09:30 horas, a 
sessão de prosseguimento da licitação a ser realizada no endereço eletrônico https://pre-
gaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/. São Caetano do Sul, 22 de julho de 2022. Caroli-
na Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo 4232/2022 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 53/2022 – Registro 
de Preços para Fornecimento de Máquina de Escrever e Impressora em Braille. DATA DE 
ABERTURA: “Fica designada para o dia 27 de julho de 2022 às 09:30 horas, a sessão de 
prosseguimento da licitação a ser realizada no endereço eletrônico https://pregaoeletronico.
saocaetanodosul.sp.gov.br/. São Caetano do Sul, 22 de julho de 2022. Carolina Morales 
Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Retifi camos a publicação disponibilizada em 22/07/2022 nos jornais Diário Ofi cial Eletrôni-
co – Ano 6 – Edição nº 1344 –Pág. 03/04 e Gazeta de São Paulo – Cad. Publicidade Legal 
–Pág. B6 e B10 referente ao 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO –CONTRATO Nº 74/2021 
PROC. Nº 300.084/2021-oriundo do processo nº 15258/2020, para fazer constar o OBJETO 
do Termo de Apostilamento: “Em conformidade com a Lei de Licitações nº. 8.666/93, em seu 
artigo 65, promovemos a alteração contratual para atualizar o gestor do contrato 74/2021, 
referente ao Processo Administrativo nº. 300.84/2021, bem como o layout dos adesivos dos 
automóveis do item 02 – lote 01 (AMBULÂNCIA TIPO RESGATE). Demais condições pac-
tuadas no contrato, permanecem inalteradas. O disposto no presente Termo de Apostila-
mento, passa a fazer parte integrante do contrato.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2581/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EMULSÃO 
ASFÁLTICA RL-1C, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
Homologo a adjudicação da pregoeira, que considerou vencedora a proposta apresentada pela empresa 
CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA, adjudicando-lhe o lote 01, 
objeto do edital conforme segue, sendo o lote 02 deserto: 

LOTE 01 – COTA PRINCIPAL

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA
QTD 

MÁXIMA 
ESTIMADA

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 TON EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C CBB 135  R$ 5.899,17  R$ 796.387,95    
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 796.387,95 (Setecentos e noventa e seis mil e trezentos e oitenta e 
sete reais e noventa e cinco centavos) 

Araraquara, 22 de julho 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 DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 154/2022 - PROC. Nº 300.178/2022 
-oriundo do processo nº 14.834/2021. DE-
TENTORA: TURISMO PAVÃO LTDA- EPP. 
OBJETO: Registro de Preço para Prestação 
de Serviço de Locação de Ônibus. DATA DA 
ASSINATURA: 22/07/2022. PRAZO DE VI-
GÊNCIA: 12 meses, a contar da data da pu-
blicação da respectiva ata – PREÇO REGIS-
TRADO – 1.ITUPEVA: SERVIÇO DE LOCA-
CÃO DE VEICULO TERRESTRE – ÔNIBUS 
– R$ 3.500,00. 2.SÃO ROQUE: SERVIÇO 
DE LOCACÃO DE VEICULO TERRESTRE 
– ÔNIBUS – R$ 3.000,00. 3.ITU: SERVIÇO 
DE LOCACÃO DE VEICULO TERRESTRE 
– ÔNIBUS – R$ 3.700,00. 4.APARECIDA: 
SERVIÇO DE LOCACÃO DE VEICULO 
TERRESTRE – ÔNIBUS – R$ 4.600,00. 
5.JAGUARIUNA/HOLAMBRA: SERVIÇO 
DE LOCACÃO DE VEICULO TERRESTRE 
– ÔNIBUS – R$ 3.025,00 6.MOGI DAS CRU-
ZES: SERVIÇO DE LOCACÃO DE VEICU-
LO TERRESTRE – ÔNIBUS-R$ 2.900,00. 
7.GUARAREMA: SERVIÇO DE LOCACÃO 
DE VEICULO TERRESTRE – ÔNIBUS – R$ 
3.500,00 a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 
553.500,00. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Saúde.  

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 167/2022 -PROC. N° 
300.180/2022-oriundo do processo nº 
3839/2022. DETENTORA: LUIZ DIAS DE 
CASTRO FILHO. OBJETO: Registro de 
Preço para Fornecimento de Equipamen-
tos e Aparelhos de Fisioterapia. DATA DA 
ASSINATURA: 14/07/2022. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata - PREÇOS 
REGISTRADOS - itens e Valores Unitá-
rios: Item 01 - UNIDADE DE DIATERMIA 
POR ONDAS CURTAS  EM GABINETE 
COM FITRO DE LINHA INCORPORADO 
AO EQUIPAMENTOCOM POTENCIA MA-
XIMA DE 180 WATTS – R$ 9.190,00 a un; 
Item 04 - UNIDADE DE DIATERMIA POR 
ULTRA-SOM, 1 E 3 MHZ NA FREQUENCIA 
DE 1 E 3 MHZ – R$ 1580,00 a un; Item 05 
- ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCU-
LAR TERAPEUTICO – R$ 1580,00; Item 05 
- ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCU-
LAR TERAPEUTICO FES/TES 4 CANAIS  
FES+TENS CLINICO, DISPLAY GRAFICO 
LCD, ELETRONICOMICROCONTROLADO 
– R$ 1289,00 a un; Item 07 - OTOSCOPIO 
CABECOTE EM POLICARBONATO ALTA 
RESISTENCIA E CONE METALICOCOM 
VISOR DE VISUALIZACAO INTEGRADA 
– R$ 442,00 a un; Item 08 - OTOSCOPIO 
CABECOTE EM POLICARBONATO ALTA 
RESISTENCIA – R$ 442,00; Item 12 - LA-
SER  TERAPEUTICO 1 CANETA 830NM 1 
CANETA 904NM  TERAPEUTICO DE BAI-
XA INTENSIDADE MICROCONTROLADA, 
COM 01 CANETA 830NM 1 CANETA 904NM 
PARA FISIOTERAPIA – R$ 3.710,00 a un; 
Item 13 - LASER TERAPEUTICO DE BAIXA 
INTENSIDADE  TERAPEUTICO DE BAIXA 
INTENSIDADE MICROPROCESSADO – 
R$ 3.460,00 a un; Item 14 - INTENSIDADE  
TERAPEUTICO DE BAIXA INTENSIDADE 
MICROPROCESSADO,COM 02 CANETAS 
AUTOCLAVAVEIS – R$ 3.635,00 a un. TO-
TAL DA ARP: R$ 59.754,00. CONTRATAN-
TE: Secretaria Municipal de Saúde.                                              

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 165/2022 -PROC. N° 
300.181/2022-oriundo do processo nº 
3839/2022. DETENTORA: TOP CARE PRO-
DUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES 
EIRELI. OBJETO: Registro de Preço para 
Fornecimento de Equipamentos e Apare-
lhos de Fisioterapia. DATA DA ASSINATU-
RA: 08/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses, a contar da data da publicação da 
respectiva ata - PREÇOS REGISTRADOS 
- itens e Valores Unitários: Item 02 - CAMA 
ELASTICA P/ FISIOTERAPIA TUBULAR DE 
AÇO PINTADO – R$ 580,00 a un; Item 10 
- DESFIBRILADOR  EXTERNO AUTOMATI-
CO PORTATIL DE ONDA BIFASICA RETI-
LINEA COM COMANDO DE VOZ E TEXTO 
EM PORTUGUES – R$ 12.690,00 a un. TO-
TAL DA ARP: R$ 13.850,00. CONTRATAN-
TE: Secretaria Municipal de Saúde.                

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO – 
AO CONTRATO 66/2021 - PROC. Nº 
300.066/2021 - oriundo do processo nº 
6970/2020 - CONTRATADA: ENSIN – EM-
PRESA NACIONAL DE SINALIZAÇÃO E 
ELETREFICAÇÃO LTDA. – OBJETO: Fica 
prorrogado o prazo do Contrato supra des-
crito por 12 (doze) meses, a partir de 15 de 
julho de 2022. Valor total: R$ 19.740.161,10 
- DATA DA ASSINATURA: 15/07/2022 - 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana 

ESCLARECIMENTO 01
PREGÃO ELETRÔNICO 

SRP RETIFICADO N° 092/2022
PROCESSO. N. º 2292/2022

BB Nº 949898
Em 22 de julho 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 responder os esclareci-
mentos formulados pela empresa MAQ1000, 
conforme segue:
Questão: Alguns lotes que temos intenção de 
participar do processo, não contém informa-
ções sobre a cor dos móveis.Seguem os lotes:
Lote 34 – Estação de trabalho com painel 
e sem gaveta; Lote 36 – Gaveteiro volante;  
Lote 44 – Estação de trabalho com gavetei-
ro;e Lote 45 – Mesa de reunião redonda.
Resp: Todos os lotes descritos devem 
ser entregues na cor bege amadeirado.

Comissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 053/2022. Processos 
7.261/2022. Tipo: Menor Preço por Item. Ob-
jeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATE-
RIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E 
CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP. A 
sessão será aberta às 09:00 horas do dia 04 
de agosto de 2022, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situa-
da no térreo do Paço Municipal, na Alameda 
Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-084, 
Mairiporã/SP. O edital na integra poderá 
ser obtido a partir do dia 26/07/2022 junto 
à Coordenadoria de Compras, Licitações e 
Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.
gov.br. Maiores informações através do te-
lefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail licita-
cao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 054/2022. Processos 
14.285/2022. Tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO. A sessão será aberta às 09:00 horas 
do dia 05 de agosto de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairi-
porã/SP, situada no térreo do Paço Munici-
pal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, 
CEP 07.600-084, Mairiporã/SP. O edital 
na integra poderá ser obtido a partir do dia 
27/07/2022 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelo site 
www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.
br. Rafael Barbieri Pimentel da Silva – Auto-
ridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 055/2022. Processos 
14.988/2022. Tipo: Menor Preço Global. Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVI-
ÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O 
PROJETO REFORÇO. A sessão será aberta 
às 14:00 horas do dia 05 de agosto de 2022, 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço 
Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila 
Nova, CEP 07.600-084, Mairiporã/SP. O 
edital na integra poderá ser obtido a partir 
do dia 27/07/2022 junto à Coordenadoria de 
Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-
8019 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.
sp.gov.br. Rafael Barbieri Pimentel da Silva 
– Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

Aviso de licitação Processo licitatório n°8320/2022 
Pregão Presencial n°13/2022 – Encontra-se aberto 
pelo Departamento de Transportes da Prefeitura de 
São Lourenço da Serra, o Pregão Presencial com 
Registro de Preço de n°13/2022, do tipo menor 
preço global por lote, para Aquisição de Gasolina 
Comum, Óleo Diesel S-10 e Arla 32 - Reagente, 
para frota Municipal, conforme especificações 
constantes no Edital e seus anexos. O credencia-
mento via Protocolo dos representantes dos licitan-
tes dar-se-á no dia 05 de agosto de 2022 às 09:00 
horas. Abertura do envelope, proposta ocorrerá 
na data de 05 de agosto de 2022, às 10:00mm. 
O Edital em inteiro teor estará disponível no site 
http://saolourencodaserra.sp.gov.br/novo/. Para 
obter maiores informações poderão ser pelo tele-
fone  (11)4687-2700 Felipe Geferson Seme Amed, 
Prefeito. São Lourenço da Serra, 22 de agosto de 
2022

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Licitação – O Departamento de 
Administração do Município de São Lourenço da 
Serra informa que se encontra aberto o Pregão 
Presencial com Registro de Preços nº 16/2022, 
Processo Administrativo 8530/2022, tipo me-
nor preço por item para a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Estocáveis para os Departamentos 
de Educação, Administração, Promoção Social e 
Obras, conforme edital e seus anexos. O creden-
ciamento via protocolo dos licitantes se dará no dia 
05/08/2022 até as 13:30h. Abertura dos envelopes 
proposta e habilitação na mesma data às 14:00h. O 
edital em seu inteiro teor estará disponível no site 
www.saolourencodaserra.sp.gov.br/novo, mural do 
Paço Municipal. Informações através do e-mail: 
licitacao@saolourencodaserra.sp.gov.br ou pelo 
telefone (11) 4687-2700. Felipe Geferson Seme 
Amed, Prefeito. São Lourenço da Serra, 22 de ju-
lho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

A V I S O  D E 
CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 
- SEDUC - Processo administrativo: 
25.037/2022. Objeto:  Celebrações de 
Termos de Colaborações, com Organiza-
ções Sociais, sem fins lucrativos, para o 
desenvolvimento de Atividades de Reforma, 
Manutenção e Revitalização de Unidades 
Escolares, bem como entornos para que 
haja melhor integração entre aquelas e a 
comunidade escolar de TABOÃO DA SER-
RA, junto a Secretaria Municipal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, visando propiciar 
a difusão junto à coletividade Taboanense, 
fortalecendo as políticas públicas de educa-
ção desenvolvidas no Município. ENTREGA 
DAS PROPOSTAS: dia 25/08/2022 até às 
10:00 horas, no Departamento de Licita-
ções e Contratos, situado na Praça Miguel 
Ortega, 286 - 2º andar - Parque Assunção 
- Taboão da Serra/SP - 06754-910. O edi-
tal do Chamamento Público está dispo-
nível, para download, gratuitamente, no 
site: www.ts.sp.gov.br – link licitações. 
Taboão da Serra, 22 de julho de 2022. 
Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretá-
rio Municipal de Administração - Dirce 
Matiko Takano - Secretária Municipal de 
Educação, Ciência e Tecnologia.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
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4rtecnologia RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E 
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RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

%

(b/a) x 100

PREVISÃO 

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO

INICIAL

 56,29 7.030.423,61 12.490.000,00 12.490.000,00RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

 55,39 1.938.745,98 3.500.000,00 3.500.000,00  Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

 41,22 741.927,48 1.800.000,00 1.800.000,00  Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

 62,39 3.181.712,89 5.100.000,00 5.100.000,00  Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS

 55,55 244.416,20 440.000,00 440.000,00  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

 6,42 5.132,12 80.000,00 80.000,00  Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

 66,18 694.854,32 1.050.000,00 1.050.000,00  Dívida Ativa dos Impostos

 43,01 223.634,62 520.000,00 520.000,00  Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

 58,98 12.075.557,64 20.475.000,00 20.475.000,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

 62,37 6.861.182,34 11.000.000,00 11.000.000,00  Cota-Parte FPM

 10,47 2.093,24 20.000,00 20.000,00  Cota-Parte ITR

 68,65 1.345.466,21 1.960.000,00 1.960.000,00  Cota-Parte IPVA

 51,77 3.841.569,17 7.420.000,00 7.420.000,00  Cota-Parte ICMS

 36,07 25.246,68 70.000,00 70.000,00  Cota-Parte IPI-Exportação

 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00  Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00    Desoneração ICMS (LC 87/96)

 0,00 0,00 0,00 0,00    Outras

 57,96 19.105.981,25 32.965.000,00 32.965.000,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(d)

%

(d/c) x 100

PREVISÃO 

ATUALIZADA

(c)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO

INICIAL

 89,21 1.441.592,38 1.616.000,00 1.616.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

 107,14 1.375.706,45 1.284.000,00 1.284.000,00  Provenientes da União

 19,85 65.885,93 332.000,00 332.000,00  Provenientes dos Estados

 0,00 0,00 0,00 0,00  Provenientes de Outros Municípios

 0,00 0,00 0,00 0,00  Outras Receitas do SUS

 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE

 177,71 3.554,15 2.000,00 2.000,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

 89,32 1.445.146,53 1.618.000,00 1.618.000,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESA COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(f)

%

(f/e) x 100

Até o Bimestre

(g)

%

(g/e) x 100

Inscritas em 

Restos a Pagar 

Não Processados

DESPESAS CORRENTES  9.629.000,00  9.471.000,00  6.578.454,10  69,46  6.296.816,08  66,49  281.638,02

  Pessoal e Encargos Sociais  3.939.000,00  3.691.000,00  2.192.022,95  59,39  2.192.022,95  59,39  0,00

  Juros e Encargos da Dívida  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

  Outras Despesas Correntes  5.690.000,00  5.780.000,00  4.386.431,15  75,89  4.104.793,13  71,02  281.638,02

DESPESAS DE CAPITAL  77.000,00  196.000,00  165.859,70  84,62  8.889,00  4,54  156.970,70

  Investimentos  77.000,00  196.000,00  165.859,70  84,62  8.889,00  4,54  156.970,70

  Inversões Financeiras  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

  Amortização da Dívida  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)  9.706.000,00  9.667.000,00  6.744.313,80  69,77  6.305.705,08  65,23  438.608,72
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DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA 

FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(h)

%

(h/IVf) x 100

Até o Bimestre

(i)

%

(i/IVg) x 100

Inscritas em 

Restos a Pagar 

Não Processados

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO 

ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  1.642.000,00  1.912.200,00  1.511.370,64  22,41  1.133.739,92  17,98  377.630,72

  Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - 

SUS

 1.592.000,00  1.896.100,00  1.495.370,64  22,17  1.121.421,08  17,78  373.949,56

  Recursos de Operações de Crédito  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

  Outros Recursos  50.000,00  16.100,00  16.000,00  0,24  12.318,84  0,20  3.681,16

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 

INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 

FINANCEIRA¹

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI 

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES³

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO 

COMPUTADAS (V)

 1.642.000,00  1.912.200,00  1.511.370,64  22,41  1.133.739,92  17,98  377.630,72

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

 8.064.000,00  7.754.800,00  5.232.943,16  77,59  5.171.965,16  82,02  60.978,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%  27,07

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) 

/100]  2.306.067,97

PARCELA 

CONSIDERADA

NO LIMITE

A  PAGARPAGOSCANCELADOS/

PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Inscritos em 2022  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Inscritos em 2021  25.638,57  857,51  13.897,30  10.883,76  857,51

Inscritos em 2020  6.972,40  0,00  6.714,40  258,00  0,00

Inscritos em 2019  5.439,36  0,00  0,00  5.439,36  0,00

Inscritos em 2018  35.742,80  139,77  8.308,89  27.294,14  139,77

Inscritos em 2017  6.747,82  0,00  0,00  6.747,82  0,00

Inscritos em 2014  5.421,24  0,00  0,00  5.421,24  0,00

Inscritos em 2012  98.414,92  0,00  0,00  98.414,92  0,00

TOTAL  184.377,11  997,28  28.920,59  154.459,24  997,28

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE 

APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
SALDO INICIAL SALDO FINAL

(Não Aplicado)

Despesas custeadas no 

exercício de referência

(j)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Processado  0,00  0,00  0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não Processado  0,00  0,00  0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado  0,00  0,00  0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado  0,00  0,00  0,00

TOTAL (VIII)  0,00  0,00  0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM 
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 

CONFORME ARTIGOS 25 e 26

SALDO INICIAL SALDO FINAL
(Não Aplicado)

Despesas custeadas no 
exercício de referência

(k)

Diferença de Limite não Cumprido em 2021  0,00  0,00  0,00

Diferença de Limite não Cumprido em 2020  0,00  0,00  0,00

TOTAL (IX)  0,00  0,00  0,00
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DESPESAS COM SAÚDE
(Por SubFunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre
(l)

%
(l/total l) x 100

Até o Bimestre
(m)

%
(m/total m) x 

Inscritas em 
Restos a Pagar 

Não Processados

Atenção Básica  9.186.000,00  9.266.000,00  6.594.275,39  93,51  6.025.716,04  93,09  568.559,35

Assistência Hospitalar e Ambulatorial  301.000,00  301.000,00  276.749,45  3,92  276.749,45  4,28  0,00

Suporte Profilático e Terapêutico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Vigilância Sanitária  296.000,00  226.000,00  109.697,92  1,56  99.612,94  1,54  10.084,98

Vigilância Epidemiológica  168.000,00  119.000,00  56.858,79  0,81  56.558,79  0,87  300,00

Alimentação e Nutrição  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Outras SubFunções  100.000,00  100.000,00  14.100,00  0,20  14.100,00  0,22  0,00

TOTAL  10.051.000,00  10.012.000,00  7.051.681,55  100,00  6.472.737,22  100,00  578.944,33

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/06/2022 e Hora da Emissão 15:06:23

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao 
fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS

CRC: 1SP254668

GEISIANY SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

CPF: 389.676.878-69

IGARATA, 30 de Junho de 2022.
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DESPESAS COM SAÚDE
(Por SubFunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre
(l)

%
(l/total l) x 100

Até o Bimestre
(m)

%
(m/total m) x 

Inscritas em 
Restos a Pagar 

Não Processados
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TOTAL  10.051.000,00  10.012.000,00  7.051.681,55  100,00  6.472.737,22  100,00  578.944,33

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/06/2022 e Hora da Emissão 15:06:23
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%
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Inscritas em 
Restos a Pagar 

Não Processados

Atenção Básica  9.186.000,00  9.266.000,00  6.594.275,39  93,51  6.025.716,04  93,09  568.559,35

Assistência Hospitalar e Ambulatorial  301.000,00  301.000,00  276.749,45  3,92  276.749,45  4,28  0,00

Suporte Profilático e Terapêutico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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DESPESAS COM SAÚDE
(Por SubFunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre
(l)

%
(l/total l) x 100

Até o Bimestre
(m)

%
(m/total m) x 

Inscritas em 
Restos a Pagar 

Não Processados

Atenção Básica  9.186.000,00  9.266.000,00  6.594.275,39  93,51  6.025.716,04  93,09  568.559,35

Assistência Hospitalar e Ambulatorial  301.000,00  301.000,00  276.749,45  3,92  276.749,45  4,28  0,00

Suporte Profilático e Terapêutico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Vigilância Sanitária  296.000,00  226.000,00  109.697,92  1,56  99.612,94  1,54  10.084,98

Vigilância Epidemiológica  168.000,00  119.000,00  56.858,79  0,81  56.558,79  0,87  300,00

Alimentação e Nutrição  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Outras SubFunções  100.000,00  100.000,00  14.100,00  0,20  14.100,00  0,22  0,00

TOTAL  10.051.000,00  10.012.000,00  7.051.681,55  100,00  6.472.737,22  100,00  578.944,33

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/06/2022 e Hora da Emissão 15:06:23

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao 
fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS

CRC: 1SP254668

GEISIANY SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

CPF: 389.676.878-69

IGARATA, 30 de Junho de 2022.
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CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

1 RECEITAS

2 45.000.000,00    Previsão Inicial

3 45.000.000,00    Previsão Atualizada

4 23.338.559,04    Receitas Realizadas

5 0,00    Déficit Orçamentário

6 0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

7 DESPESAS

8 45.000.000,00    Dotação Inicial

10 45.480.000,00    Dotação Atualizada

11 23.597.368,16    Despesas Empenhadas

12 20.925.223,64    Despesas Liquidadas

13 19.179.291,57    Despesas Pagas

14 2.413.335,40    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

1 23.597.368,16Despesas Empenhadas

2 20.925.223,64Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

1 45.218.109,65Receita Corrente Líquida

2 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

3 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

2 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

3 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

4 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

5 0,00    Resultado Previdenciário

6 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

7 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

8 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

9 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

10 0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no AMF

da LDO
(a)

Resultado Apurado
Até o Bimestre

(b)

%
 em Relação à Meta

(b/a)
1 4.095.500,00 2.691.942,33 65,73Resultado Primário - Acima da Linha

2 3.665.500,00 2.555.851,93 69,73Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até
 o Bimestre

Pagamento Até
o Bimestre

Saldo a Pagar

1 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25    Poder Executivo

3 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo

4 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

5 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52    Poder Executivo

6 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo
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CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

 1 RECEITAS

 2  53.200.000,00    Previsão Inicial

 3  53.200.000,00    Previsão Atualizada

 4  36.071.173,32    Receitas Realizadas

 5  0,00    Déficit Orçamentário

 6  0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

 7 DESPESAS

 8  53.200.000,00    Dotação Inicial

 10  62.410.750,00    Dotação Atualizada

 11  35.709.459,84    Despesas Empenhadas

 12  28.798.942,07    Despesas Liquidadas

 13  25.201.016,77    Despesas Pagas

 14  7.272.231,25    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

 1  35.709.459,84Despesas Empenhadas

 2  28.798.942,07Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

 1  65.199.876,57Receita Corrente Líquida

 2  65.199.876,57Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

 3  65.199.876,57Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

 1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

 2  0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

 3  0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

 4  0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

 5  0,00    Despesas Previdenciárias Pagas

 6  0,00    Resultado Previdenciário

 7 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

 8  0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

 9  0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

 10  0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

 11  0,00    Despesas Previdenciárias Pagas

 12  0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no AMF 
da LDO

(a)

Resultado Apurado 

Até o Bimestre
(b)

%

 em Relação à Meta
(b/a)

 1  0,00  9.073.342,74  0,00Resultado Primário - Acima da Linha

 2  0,00  9.353.967,03  0,00Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Cancelamento Até

 o Bimestre
Pagamento Até 

o Bimestre
Saldo a Pagar

 1  2.855.645,30  1.801,98  1.756.066,68  1.097.776,64RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

 2  2.855.645,30  1.801,98  1.756.066,68  1.097.776,64    Poder Executivo

 3  0,00  0,00  0,00  0,00    Poder Legislativo

 4  3.002.425,87  45.263,47  744.122,27  2.213.040,13RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

 5  3.002.425,87  45.263,47  744.122,27  2.213.040,13    Poder Executivo

 6  0,00  0,00  0,00  0,00    Poder Legislativo
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CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

 1 RECEITAS

 2  53.200.000,00    Previsão Inicial

 3  53.200.000,00    Previsão Atualizada

 4  36.071.173,32    Receitas Realizadas

 5  0,00    Déficit Orçamentário

 6  0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

 7 DESPESAS

 8  53.200.000,00    Dotação Inicial

 10  62.410.750,00    Dotação Atualizada

 11  35.709.459,84    Despesas Empenhadas

 12  28.798.942,07    Despesas Liquidadas

 13  25.201.016,77    Despesas Pagas

 14  7.272.231,25    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

 1  35.709.459,84Despesas Empenhadas

 2  28.798.942,07Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

 1  65.199.876,57Receita Corrente Líquida

 2  65.199.876,57Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

 3  65.199.876,57Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

 1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

 2  0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

 3  0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

 4  0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

 5  0,00    Despesas Previdenciárias Pagas

 6  0,00    Resultado Previdenciário

 7 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

 8  0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

 9  0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

 10  0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

 11  0,00    Despesas Previdenciárias Pagas

 12  0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no AMF 
da LDO

(a)

Resultado Apurado 
Até o Bimestre

(b)

%
 em Relação à Meta

(b/a)

 1  0,00  9.073.342,74  0,00Resultado Primário - Acima da Linha

 2  0,00  9.353.967,03  0,00Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Cancelamento Até

 o Bimestre
Pagamento Até 

o Bimestre
Saldo a Pagar

 1  2.855.645,30  1.801,98  1.756.066,68  1.097.776,64RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

 2  2.855.645,30  1.801,98  1.756.066,68  1.097.776,64    Poder Executivo

 3  0,00  0,00  0,00  0,00    Poder Legislativo

 4  3.002.425,87  45.263,47  744.122,27  2.213.040,13RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

 5  3.002.425,87  45.263,47  744.122,27  2.213.040,13    Poder Executivo

 6  0,00  0,00  0,00  0,00    Poder Legislativo
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CAMPO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
Limite Constitucional Anual

Valor Apurado Até 
o Bimestre % Mínimo a Aplicar 

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

 1  5.491.249,60  25,00  28,74Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino

 2  3.865.437,77  70,00  69,72Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

 3  0,00  50,00  0,00Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação 
Infantil

 4  0,00  15,00  0,00Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de 
Capital

CAMPO RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não RealizadoValor Apurado Até o Bimestre

 1  0,00Receitas de Operações de Crédito  0,00

 2  0,00Despesa de Capital Líquida  0,00

CAMPO PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício ¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

 1  0,00  0,00  0,00  0,00Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

 2  0,00  0,00  0,00  0,00    Receitas Previdênciarias

 3  0,00  0,00  0,00  0,00    Despesas Previdenciárias

 4  0,00  0,00  0,00  0,00    Resultado Previdenciário

 5  0,00  0,00  0,00  0,00Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

 6  0,00  0,00  0,00  0,00    Receitas Previdênciarias

 7  0,00  0,00  0,00  0,00    Despesas Previdenciárias

 8  0,00  0,00  0,00  0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a RealizadoValor Apurado Até o Bimestre

 1  0,00  Receitas da Alienação de Ativos  0,00

 2  0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  0,00

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Limite Constitucional Anual

Valor Apurado Até 
o Bimestre % Mínimo a Aplicar 

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

 1  5.171.965,16  15,00  27,07Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de 
Impostos

CAMPO DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

 1  0,00Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)
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CPF: 788.229.098-15
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CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

1 RECEITAS

2 45.000.000,00    Previsão Inicial

3 45.000.000,00    Previsão Atualizada

4 23.338.559,04    Receitas Realizadas

5 0,00    Déficit Orçamentário

6 0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

7 DESPESAS

8 45.000.000,00    Dotação Inicial

10 45.480.000,00    Dotação Atualizada

11 23.597.368,16    Despesas Empenhadas

12 20.925.223,64    Despesas Liquidadas

13 19.179.291,57    Despesas Pagas

14 2.413.335,40    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

1 23.597.368,16Despesas Empenhadas

2 20.925.223,64Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

1 45.218.109,65Receita Corrente Líquida

2 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

3 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

2 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

3 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

4 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

5 0,00    Resultado Previdenciário

6 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

7 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

8 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

9 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

10 0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no AMF

da LDO
(a)

Resultado Apurado
Até o Bimestre

(b)

%
 em Relação à Meta

(b/a)
1 4.095.500,00 2.691.942,33 65,73Resultado Primário - Acima da Linha

2 3.665.500,00 2.555.851,93 69,73Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até
 o Bimestre

Pagamento Até
o Bimestre

Saldo a Pagar

1 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25    Poder Executivo

3 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo

4 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

5 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52    Poder Executivo

6 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo
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RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

PREVISÃO 

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

CAMPO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

RECEITA DE IMPOSTOS  12.520.000,001  7.030.423,61

  Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  5.040.000,001.1  2.823.316,03

  Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  1.880.000,001.2  759.690,95

  Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  5.160.000,001.3  3.203.000,43

  Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  440.000,001.4  244.416,20

RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  21.170.000,002  12.075.557,64

  Cota-Parte FPM  11.700.000,002.1  6.861.182,34

    Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  11.000.000,002.1.1  6.861.182,34

    Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  700.000,002.1.2  0,00

  Cota-Parte ICMS  7.420.000,002.2  3.841.569,17

  Cota-Parte IPI - Exportação  70.000,002.3  25.246,68

  Conta-Parte ITR  20.000,002.4  2.093,24

  Cota-Parte IPVA  1.960.000,002.5  1.345.466,21

  Cota-Parte IOF-Ouro  0,002.6  0,00

  Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  0,002.7  0,00

TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  33.690.000,003  19.105.981,25

TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + 

(2.5))

 4.235.000,004  2.415.111,77

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO 

FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + 

(1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))

 4.187.500,005  2.361.383,54

FUNDEB

PREVISÃO 

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

CAMPO RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  9.012.000,006  5.544.156,68

  FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  9.012.000,006.1  5.544.156,68

    Principal  9.000.000,006.1.1  5.513.248,99

    Rendimentos de Aplicação Financeira  12.000,006.1.2  30.907,69

  FUNDEB - Complementação da União - VAAF  0,006.2  0,00

    Principal  0,006.2.1  0,00

    Rendimentos de Aplicação Financeira  0,006.2.2  0,00

  FUNDEB - Complementação da União - VAAT  0,006.3  0,00

    Principal  0,006.3.1  0,00

    Rendimentos de Aplicação Financeira  0,006.3.2  0,00

RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)  4.765.000,007  3.098.137,22

VALORCAMPO RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT  0,008

  SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR  0,008.1

  SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS  0,008.2

TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)  5.544.156,689

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(c)

CAMPO
INSCRITAS EM R.P. 

NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA

 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 

Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA

Até o Bimestre 

(f)(Por Área de Atuação)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB

10 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  6.250.000,00  3.865.437,77  3.865.437,77  2.952.450,38  0,00

10.1   Educação Infantil  1.350.000,00  1.237.508,22  1.237.508,22  948.640,40  0,00

10.1.1     Creche  654.000,00  549.833,61  549.833,61  417.307,13  0,00

10.1.2     Pré-escola  696.000,00  687.674,61  687.674,61  531.333,27  0,00

10.2   Ensino Fundamental  4.900.000,00  2.627.929,55  2.627.929,55  2.003.809,98  0,00

11 OUTRAS DESPESAS  2.762.000,00  1.221.642,08  1.092.442,08  902.319,90  0,00

11.1   Educação Infantil  890.000,00  505.617,27  505.617,27  430.545,00  0,00

11.1.1     Creche  370.000,00  279.844,86  279.844,86  232.739,56  0,00

11.1.2     Pré-escola  520.000,00  225.772,41  225.772,41  197.805,44  0,00

11.2   Educação Fundamental  1.872.000,00  716.024,81  586.824,81  471.774,90  0,00

12 TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 

(10+11)

 9.012.000,00  5.087.079,85  4.957.879,85  3.854.770,28  0,00
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RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESA
EMPENHADA

 Até o Bimestre 
(d)

CAMPO

INSCRITAS EM R.P. 
NÃO PROCESSADOS 
(Sem Disp. de Caixa)

(h)

DESPESA 
LIQUIDADA 

Até o Bimestre 
(e)

DESPESA 
PAGA

Até o Bimestre 
(f)

INSCRITAS EM 
R.P. 

NÃO PROCESSADOS 
(g)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB 
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

13 Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação 
Básica

 3.865.437,77  3.865.437,77  2.952.450,38  0,00  0,00

14 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos

 5.087.079,85  4.957.879,85  3.854.770,28  0,00  0,00

15 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 
da União - VAAF

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 
da União - VAAT

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 
da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 
da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

CAMPO
PERCENTUAL

APLICADO
(l)

VALOR 
EXIGIDO

(i)

VALOR 
APLICADO

(j)

VL. CONSIDERADO 
APÓS DEDUÇÕES 

(k)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)

19 Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  69,72 3.865.437,77 3.880.909,68  3.865.437,77

20 Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  0,00 0,00 0,00  0,00

21 Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de 
Capital

 0,00 0,00 0,00  0,00

CAMPO INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de 
Superávit) (3)

VALOR MÁXIMO
PERMITIDO

(m)

VALOR NÃO 
APLICADO

(n)

VL. NÃO APLICADO 
APÓS AJUSTE

(o)

PERCENTUAL
NÃO APLICADO

(p)

22 Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  8,24 0,00 554.415,67  457.076,83

VALOR DE 
SUPERÁVIT 

PERMITIDO NO 
EXERC. ANT.

(q)

VALOR DE 
SUPERÁVIT 

APLIC. ATÉ O 1º 
QUADRIMESTRE

(s)

VALOR NÃO 
APLICADO NO 

EXERCÍCIO 
ANTERIOR

(r)

CAMPO

VALOR APLICADO 
ATÉ O 1º QUAD. 

QUE INTEGRAM O 
LIMITE CONST.

(t)

VALOR APLICADO 
APÓS O 1º 

QUADRIMESTRE
(u)

VALOR 
NÃO 

APLICADO
(v)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - 
(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)

23 Total das Despesas custeadas com 
Superávit do FUNDEB

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23.1   Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 
Impostos e Transferências de Impostos

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23.2   Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 
Complementação da União (VAAF + VAAT)

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE -  CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)

CAMPO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE 

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
INSCRITAS EM R.P. 
NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA
 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 
Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA
Até o Bimestre 

(f)(Por Área de Atuação)

24 EDUCAÇÃO INFANTIL  592.800,00  583.007,60  573.294,83  540.859,78  0,00

24.1   Creche  355.700,00  351.065,81  346.840,53  339.455,85  0,00

24.2   Pré-escola  237.100,00  231.941,79  226.454,30  201.403,93  0,00

25 ENSINO FUNDAMENTAL  4.002.200,00  3.537.044,02  3.059.445,17  2.852.501,67  0,00

26 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 
25)

 4.595.000,00  4.120.051,62  3.632.740,00  3.393.361,45  0,00

VALORCAMPO APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou 
e) + L23.1(t))

 8.590.619,8527

(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  3.098.137,2228

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 
IMPOSTOS4 = (L14h)

 0,0029

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 
e 7)

 0,0030

(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 
VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))

 1.233,0331

TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE  (27 – (28 + 29 + 30 + 31))  5.491.249,6032

CAMPO
PERCENTUAL 

APLICADO 
(y)

VALOR EXIGIDO
(x)

VALOR APLICADO
(w)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS33  28,74 5.491.249,60 4.776.495,31

SALDO INICIAL
(z)

CAMPO
SALDO FINAL

(ad)

R.P. LIQUIDADOS
(aa)

R.P. PAGOS
(ab)

R.P. CANCELADOS
(ac)

R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. 
FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)

34 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  1.492.889,18  2.235,01  781.962,32  1.233,03  709.693,83

34.1   Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de 
Impostos

 1.190.171,71  2.235,01  479.244,85  1.233,03  709.693,83

34.2   Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  302.717,47  0,00  302.717,47  0,00  0,00

34.3   Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da 
União (VAAT + VAAF)

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

1 RECEITAS

2 45.000.000,00    Previsão Inicial

3 45.000.000,00    Previsão Atualizada

4 23.338.559,04    Receitas Realizadas

5 0,00    Déficit Orçamentário

6 0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

7 DESPESAS

8 45.000.000,00    Dotação Inicial

10 45.480.000,00    Dotação Atualizada

11 23.597.368,16    Despesas Empenhadas

12 20.925.223,64    Despesas Liquidadas

13 19.179.291,57    Despesas Pagas

14 2.413.335,40    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

1 23.597.368,16Despesas Empenhadas

2 20.925.223,64Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

1 45.218.109,65Receita Corrente Líquida

2 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

3 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

2 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

3 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

4 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

5 0,00    Resultado Previdenciário

6 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

7 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

8 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

9 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

10 0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no AMF

da LDO
(a)

Resultado Apurado
Até o Bimestre

(b)

%
 em Relação à Meta

(b/a)
1 4.095.500,00 2.691.942,33 65,73Resultado Primário - Acima da Linha

2 3.665.500,00 2.555.851,93 69,73Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até
 o Bimestre

Pagamento Até
o Bimestre

Saldo a Pagar

1 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25    Poder Executivo

3 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo

4 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

5 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52    Poder Executivo

6 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo
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RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

%

(b/a) x 100

PREVISÃO 

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO

INICIAL

 56,29 7.030.423,61 12.490.000,00 12.490.000,00RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

 55,39 1.938.745,98 3.500.000,00 3.500.000,00  Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

 41,22 741.927,48 1.800.000,00 1.800.000,00  Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

 62,39 3.181.712,89 5.100.000,00 5.100.000,00  Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS

 55,55 244.416,20 440.000,00 440.000,00  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

 6,42 5.132,12 80.000,00 80.000,00  Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

 66,18 694.854,32 1.050.000,00 1.050.000,00  Dívida Ativa dos Impostos

 43,01 223.634,62 520.000,00 520.000,00  Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

 58,98 12.075.557,64 20.475.000,00 20.475.000,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

 62,37 6.861.182,34 11.000.000,00 11.000.000,00  Cota-Parte FPM

 10,47 2.093,24 20.000,00 20.000,00  Cota-Parte ITR

 68,65 1.345.466,21 1.960.000,00 1.960.000,00  Cota-Parte IPVA

 51,77 3.841.569,17 7.420.000,00 7.420.000,00  Cota-Parte ICMS

 36,07 25.246,68 70.000,00 70.000,00  Cota-Parte IPI-Exportação

 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00  Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00    Desoneração ICMS (LC 87/96)

 0,00 0,00 0,00 0,00    Outras

 57,96 19.105.981,25 32.965.000,00 32.965.000,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(d)

%

(d/c) x 100

PREVISÃO 

ATUALIZADA

(c)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO

INICIAL

 89,21 1.441.592,38 1.616.000,00 1.616.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

 107,14 1.375.706,45 1.284.000,00 1.284.000,00  Provenientes da União

 19,85 65.885,93 332.000,00 332.000,00  Provenientes dos Estados

 0,00 0,00 0,00 0,00  Provenientes de Outros Municípios

 0,00 0,00 0,00 0,00  Outras Receitas do SUS

 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE

 177,71 3.554,15 2.000,00 2.000,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

 89,32 1.445.146,53 1.618.000,00 1.618.000,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESA COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(f)

%

(f/e) x 100

Até o Bimestre

(g)

%

(g/e) x 100

Inscritas em 

Restos a Pagar 

Não Processados

DESPESAS CORRENTES  9.629.000,00  9.471.000,00  6.578.454,10  69,46  6.296.816,08  66,49  281.638,02

  Pessoal e Encargos Sociais  3.939.000,00  3.691.000,00  2.192.022,95  59,39  2.192.022,95  59,39  0,00

  Juros e Encargos da Dívida  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

  Outras Despesas Correntes  5.690.000,00  5.780.000,00  4.386.431,15  75,89  4.104.793,13  71,02  281.638,02

DESPESAS DE CAPITAL  77.000,00  196.000,00  165.859,70  84,62  8.889,00  4,54  156.970,70

  Investimentos  77.000,00  196.000,00  165.859,70  84,62  8.889,00  4,54  156.970,70

  Inversões Financeiras  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

  Amortização da Dívida  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)  9.706.000,00  9.667.000,00  6.744.313,80  69,77  6.305.705,08  65,23  438.608,72
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DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA 

FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(h)

%

(h/IVf) x 100

Até o Bimestre

(i)

%

(i/IVg) x 100

Inscritas em 

Restos a Pagar 

Não Processados

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO 

ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  1.642.000,00  1.912.200,00  1.511.370,64  22,41  1.133.739,92  17,98  377.630,72

  Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - 

SUS

 1.592.000,00  1.896.100,00  1.495.370,64  22,17  1.121.421,08  17,78  373.949,56

  Recursos de Operações de Crédito  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

  Outros Recursos  50.000,00  16.100,00  16.000,00  0,24  12.318,84  0,20  3.681,16

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 

INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 

FINANCEIRA¹

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI 

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES³

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO 

COMPUTADAS (V)

 1.642.000,00  1.912.200,00  1.511.370,64  22,41  1.133.739,92  17,98  377.630,72

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

 8.064.000,00  7.754.800,00  5.232.943,16  77,59  5.171.965,16  82,02  60.978,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%  27,07

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) 

/100]  2.306.067,97

PARCELA 

CONSIDERADA

NO LIMITE

A  PAGARPAGOSCANCELADOS/

PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Inscritos em 2022  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Inscritos em 2021  25.638,57  857,51  13.897,30  10.883,76  857,51

Inscritos em 2020  6.972,40  0,00  6.714,40  258,00  0,00

Inscritos em 2019  5.439,36  0,00  0,00  5.439,36  0,00

Inscritos em 2018  35.742,80  139,77  8.308,89  27.294,14  139,77

Inscritos em 2017  6.747,82  0,00  0,00  6.747,82  0,00

Inscritos em 2014  5.421,24  0,00  0,00  5.421,24  0,00

Inscritos em 2012  98.414,92  0,00  0,00  98.414,92  0,00

TOTAL  184.377,11  997,28  28.920,59  154.459,24  997,28

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE 

APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
SALDO INICIAL SALDO FINAL

(Não Aplicado)

Despesas custeadas no 

exercício de referência

(j)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Processado  0,00  0,00  0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não Processado  0,00  0,00  0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado  0,00  0,00  0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado  0,00  0,00  0,00

TOTAL (VIII)  0,00  0,00  0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM 
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 

CONFORME ARTIGOS 25 e 26

SALDO INICIAL SALDO FINAL
(Não Aplicado)

Despesas custeadas no 
exercício de referência

(k)

Diferença de Limite não Cumprido em 2021  0,00  0,00  0,00

Diferença de Limite não Cumprido em 2020  0,00  0,00  0,00

TOTAL (IX)  0,00  0,00  0,00
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DESPESAS COM SAÚDE
(Por SubFunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre
(l)

%
(l/total l) x 100

Até o Bimestre
(m)

%
(m/total m) x 

Inscritas em 
Restos a Pagar 

Não Processados

Atenção Básica  9.186.000,00  9.266.000,00  6.594.275,39  93,51  6.025.716,04  93,09  568.559,35

Assistência Hospitalar e Ambulatorial  301.000,00  301.000,00  276.749,45  3,92  276.749,45  4,28  0,00

Suporte Profilático e Terapêutico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Vigilância Sanitária  296.000,00  226.000,00  109.697,92  1,56  99.612,94  1,54  10.084,98

Vigilância Epidemiológica  168.000,00  119.000,00  56.858,79  0,81  56.558,79  0,87  300,00

Alimentação e Nutrição  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Outras SubFunções  100.000,00  100.000,00  14.100,00  0,20  14.100,00  0,22  0,00

TOTAL  10.051.000,00  10.012.000,00  7.051.681,55  100,00  6.472.737,22  100,00  578.944,33

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/06/2022 e Hora da Emissão 15:06:23

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao 
fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS

CRC: 1SP254668

GEISIANY SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

CPF: 389.676.878-69

IGARATA, 30 de Junho de 2022.
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DESPESAS COM SAÚDE
(Por SubFunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre
(l)

%
(l/total l) x 100

Até o Bimestre
(m)

%
(m/total m) x 

Inscritas em 
Restos a Pagar 

Não Processados

Atenção Básica  9.186.000,00  9.266.000,00  6.594.275,39  93,51  6.025.716,04  93,09  568.559,35

Assistência Hospitalar e Ambulatorial  301.000,00  301.000,00  276.749,45  3,92  276.749,45  4,28  0,00

Suporte Profilático e Terapêutico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Vigilância Sanitária  296.000,00  226.000,00  109.697,92  1,56  99.612,94  1,54  10.084,98

Vigilância Epidemiológica  168.000,00  119.000,00  56.858,79  0,81  56.558,79  0,87  300,00

Alimentação e Nutrição  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Outras SubFunções  100.000,00  100.000,00  14.100,00  0,20  14.100,00  0,22  0,00

TOTAL  10.051.000,00  10.012.000,00  7.051.681,55  100,00  6.472.737,22  100,00  578.944,33

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/06/2022 e Hora da Emissão 15:06:23

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao 
fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS

CRC: 1SP254668

GEISIANY SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

CPF: 389.676.878-69

IGARATA, 30 de Junho de 2022.
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DESPESAS COM SAÚDE
(Por SubFunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre
(l)

%
(l/total l) x 100

Até o Bimestre
(m)

%
(m/total m) x 

Inscritas em 
Restos a Pagar 

Não Processados

Atenção Básica  9.186.000,00  9.266.000,00  6.594.275,39  93,51  6.025.716,04  93,09  568.559,35

Assistência Hospitalar e Ambulatorial  301.000,00  301.000,00  276.749,45  3,92  276.749,45  4,28  0,00

Suporte Profilático e Terapêutico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Vigilância Sanitária  296.000,00  226.000,00  109.697,92  1,56  99.612,94  1,54  10.084,98

Vigilância Epidemiológica  168.000,00  119.000,00  56.858,79  0,81  56.558,79  0,87  300,00

Alimentação e Nutrição  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Outras SubFunções  100.000,00  100.000,00  14.100,00  0,20  14.100,00  0,22  0,00

TOTAL  10.051.000,00  10.012.000,00  7.051.681,55  100,00  6.472.737,22  100,00  578.944,33

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/06/2022 e Hora da Emissão 15:06:23

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao 
fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS

CRC: 1SP254668
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DESPESAS COM SAÚDE
(Por SubFunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre
(l)

%
(l/total l) x 100

Até o Bimestre
(m)

%
(m/total m) x 

Inscritas em 
Restos a Pagar 

Não Processados

Atenção Básica  9.186.000,00  9.266.000,00  6.594.275,39  93,51  6.025.716,04  93,09  568.559,35

Assistência Hospitalar e Ambulatorial  301.000,00  301.000,00  276.749,45  3,92  276.749,45  4,28  0,00

Suporte Profilático e Terapêutico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Vigilância Sanitária  296.000,00  226.000,00  109.697,92  1,56  99.612,94  1,54  10.084,98

Vigilância Epidemiológica  168.000,00  119.000,00  56.858,79  0,81  56.558,79  0,87  300,00

Alimentação e Nutrição  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Outras SubFunções  100.000,00  100.000,00  14.100,00  0,20  14.100,00  0,22  0,00

TOTAL  10.051.000,00  10.012.000,00  7.051.681,55  100,00  6.472.737,22  100,00  578.944,33

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/06/2022 e Hora da Emissão 15:06:23

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao 
fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS

CRC: 1SP254668

GEISIANY SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

CPF: 389.676.878-69

IGARATA, 30 de Junho de 2022.
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CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

1 RECEITAS

2 45.000.000,00    Previsão Inicial

3 45.000.000,00    Previsão Atualizada

4 23.338.559,04    Receitas Realizadas

5 0,00    Déficit Orçamentário

6 0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

7 DESPESAS

8 45.000.000,00    Dotação Inicial

10 45.480.000,00    Dotação Atualizada

11 23.597.368,16    Despesas Empenhadas

12 20.925.223,64    Despesas Liquidadas

13 19.179.291,57    Despesas Pagas

14 2.413.335,40    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

1 23.597.368,16Despesas Empenhadas

2 20.925.223,64Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

1 45.218.109,65Receita Corrente Líquida

2 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

3 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

2 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

3 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

4 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

5 0,00    Resultado Previdenciário

6 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

7 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

8 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

9 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

10 0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no AMF

da LDO
(a)

Resultado Apurado
Até o Bimestre

(b)

%
 em Relação à Meta

(b/a)
1 4.095.500,00 2.691.942,33 65,73Resultado Primário - Acima da Linha

2 3.665.500,00 2.555.851,93 69,73Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até
 o Bimestre

Pagamento Até
o Bimestre

Saldo a Pagar

1 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25    Poder Executivo

3 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo

4 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

5 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52    Poder Executivo

6 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo
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CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

 1 RECEITAS

 2  53.200.000,00    Previsão Inicial

 3  53.200.000,00    Previsão Atualizada

 4  36.071.173,32    Receitas Realizadas

 5  0,00    Déficit Orçamentário

 6  0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

 7 DESPESAS

 8  53.200.000,00    Dotação Inicial

 10  62.410.750,00    Dotação Atualizada

 11  35.709.459,84    Despesas Empenhadas

 12  28.798.942,07    Despesas Liquidadas

 13  25.201.016,77    Despesas Pagas

 14  7.272.231,25    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

 1  35.709.459,84Despesas Empenhadas

 2  28.798.942,07Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

 1  65.199.876,57Receita Corrente Líquida

 2  65.199.876,57Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

 3  65.199.876,57Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

 1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

 2  0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

 3  0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

 4  0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

 5  0,00    Despesas Previdenciárias Pagas

 6  0,00    Resultado Previdenciário

 7 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

 8  0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

 9  0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

 10  0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

 11  0,00    Despesas Previdenciárias Pagas

 12  0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no AMF 
da LDO

(a)

Resultado Apurado 

Até o Bimestre
(b)

%

 em Relação à Meta
(b/a)

 1  0,00  9.073.342,74  0,00Resultado Primário - Acima da Linha

 2  0,00  9.353.967,03  0,00Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Cancelamento Até

 o Bimestre
Pagamento Até 

o Bimestre
Saldo a Pagar

 1  2.855.645,30  1.801,98  1.756.066,68  1.097.776,64RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

 2  2.855.645,30  1.801,98  1.756.066,68  1.097.776,64    Poder Executivo

 3  0,00  0,00  0,00  0,00    Poder Legislativo

 4  3.002.425,87  45.263,47  744.122,27  2.213.040,13RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

 5  3.002.425,87  45.263,47  744.122,27  2.213.040,13    Poder Executivo

 6  0,00  0,00  0,00  0,00    Poder Legislativo
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CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

 1 RECEITAS

 2  53.200.000,00    Previsão Inicial

 3  53.200.000,00    Previsão Atualizada

 4  36.071.173,32    Receitas Realizadas

 5  0,00    Déficit Orçamentário

 6  0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

 7 DESPESAS

 8  53.200.000,00    Dotação Inicial

 10  62.410.750,00    Dotação Atualizada

 11  35.709.459,84    Despesas Empenhadas

 12  28.798.942,07    Despesas Liquidadas

 13  25.201.016,77    Despesas Pagas

 14  7.272.231,25    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

 1  35.709.459,84Despesas Empenhadas

 2  28.798.942,07Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

 1  65.199.876,57Receita Corrente Líquida

 2  65.199.876,57Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

 3  65.199.876,57Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

 1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

 2  0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

 3  0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

 4  0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

 5  0,00    Despesas Previdenciárias Pagas

 6  0,00    Resultado Previdenciário

 7 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

 8  0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

 9  0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

 10  0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

 11  0,00    Despesas Previdenciárias Pagas

 12  0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no AMF 
da LDO

(a)

Resultado Apurado 
Até o Bimestre

(b)

%
 em Relação à Meta

(b/a)

 1  0,00  9.073.342,74  0,00Resultado Primário - Acima da Linha

 2  0,00  9.353.967,03  0,00Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Cancelamento Até

 o Bimestre
Pagamento Até 

o Bimestre
Saldo a Pagar

 1  2.855.645,30  1.801,98  1.756.066,68  1.097.776,64RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

 2  2.855.645,30  1.801,98  1.756.066,68  1.097.776,64    Poder Executivo

 3  0,00  0,00  0,00  0,00    Poder Legislativo

 4  3.002.425,87  45.263,47  744.122,27  2.213.040,13RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

 5  3.002.425,87  45.263,47  744.122,27  2.213.040,13    Poder Executivo

 6  0,00  0,00  0,00  0,00    Poder Legislativo
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CAMPO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
Limite Constitucional Anual

Valor Apurado Até 
o Bimestre % Mínimo a Aplicar 

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

 1  5.491.249,60  25,00  28,74Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino

 2  3.865.437,77  70,00  69,72Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

 3  0,00  50,00  0,00Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação 
Infantil

 4  0,00  15,00  0,00Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de 
Capital

CAMPO RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não RealizadoValor Apurado Até o Bimestre

 1  0,00Receitas de Operações de Crédito  0,00

 2  0,00Despesa de Capital Líquida  0,00

CAMPO PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício ¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

 1  0,00  0,00  0,00  0,00Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

 2  0,00  0,00  0,00  0,00    Receitas Previdênciarias

 3  0,00  0,00  0,00  0,00    Despesas Previdenciárias

 4  0,00  0,00  0,00  0,00    Resultado Previdenciário

 5  0,00  0,00  0,00  0,00Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

 6  0,00  0,00  0,00  0,00    Receitas Previdênciarias

 7  0,00  0,00  0,00  0,00    Despesas Previdenciárias

 8  0,00  0,00  0,00  0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a RealizadoValor Apurado Até o Bimestre

 1  0,00  Receitas da Alienação de Ativos  0,00

 2  0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  0,00

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Limite Constitucional Anual

Valor Apurado Até 
o Bimestre % Mínimo a Aplicar 

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

 1  5.171.965,16  15,00  27,07Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de 
Impostos

CAMPO DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

 1  0,00Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)
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CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

1 RECEITAS

2 45.000.000,00    Previsão Inicial

3 45.000.000,00    Previsão Atualizada

4 23.338.559,04    Receitas Realizadas

5 0,00    Déficit Orçamentário

6 0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

7 DESPESAS

8 45.000.000,00    Dotação Inicial

10 45.480.000,00    Dotação Atualizada

11 23.597.368,16    Despesas Empenhadas

12 20.925.223,64    Despesas Liquidadas

13 19.179.291,57    Despesas Pagas

14 2.413.335,40    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

1 23.597.368,16Despesas Empenhadas

2 20.925.223,64Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

1 45.218.109,65Receita Corrente Líquida

2 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

3 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

2 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

3 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

4 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

5 0,00    Resultado Previdenciário

6 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

7 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

8 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

9 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

10 0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no AMF

da LDO
(a)

Resultado Apurado
Até o Bimestre

(b)

%
 em Relação à Meta

(b/a)
1 4.095.500,00 2.691.942,33 65,73Resultado Primário - Acima da Linha

2 3.665.500,00 2.555.851,93 69,73Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até
 o Bimestre

Pagamento Até
o Bimestre

Saldo a Pagar

1 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25    Poder Executivo

3 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo

4 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

5 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52    Poder Executivo

6 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo
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RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

PREVISÃO 

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

CAMPO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

RECEITA DE IMPOSTOS  12.520.000,001  7.030.423,61

  Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  5.040.000,001.1  2.823.316,03

  Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  1.880.000,001.2  759.690,95

  Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  5.160.000,001.3  3.203.000,43

  Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  440.000,001.4  244.416,20

RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  21.170.000,002  12.075.557,64

  Cota-Parte FPM  11.700.000,002.1  6.861.182,34

    Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  11.000.000,002.1.1  6.861.182,34

    Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  700.000,002.1.2  0,00

  Cota-Parte ICMS  7.420.000,002.2  3.841.569,17

  Cota-Parte IPI - Exportação  70.000,002.3  25.246,68

  Conta-Parte ITR  20.000,002.4  2.093,24

  Cota-Parte IPVA  1.960.000,002.5  1.345.466,21

  Cota-Parte IOF-Ouro  0,002.6  0,00

  Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  0,002.7  0,00

TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  33.690.000,003  19.105.981,25

TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + 

(2.5))

 4.235.000,004  2.415.111,77

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO 

FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + 

(1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))

 4.187.500,005  2.361.383,54

FUNDEB

PREVISÃO 

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

CAMPO RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  9.012.000,006  5.544.156,68

  FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  9.012.000,006.1  5.544.156,68

    Principal  9.000.000,006.1.1  5.513.248,99

    Rendimentos de Aplicação Financeira  12.000,006.1.2  30.907,69

  FUNDEB - Complementação da União - VAAF  0,006.2  0,00

    Principal  0,006.2.1  0,00

    Rendimentos de Aplicação Financeira  0,006.2.2  0,00

  FUNDEB - Complementação da União - VAAT  0,006.3  0,00

    Principal  0,006.3.1  0,00

    Rendimentos de Aplicação Financeira  0,006.3.2  0,00

RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)  4.765.000,007  3.098.137,22

VALORCAMPO RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT  0,008

  SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR  0,008.1

  SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS  0,008.2

TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)  5.544.156,689

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(c)

CAMPO
INSCRITAS EM R.P. 

NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA

 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 

Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA

Até o Bimestre 

(f)(Por Área de Atuação)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB

10 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  6.250.000,00  3.865.437,77  3.865.437,77  2.952.450,38  0,00

10.1   Educação Infantil  1.350.000,00  1.237.508,22  1.237.508,22  948.640,40  0,00

10.1.1     Creche  654.000,00  549.833,61  549.833,61  417.307,13  0,00

10.1.2     Pré-escola  696.000,00  687.674,61  687.674,61  531.333,27  0,00

10.2   Ensino Fundamental  4.900.000,00  2.627.929,55  2.627.929,55  2.003.809,98  0,00

11 OUTRAS DESPESAS  2.762.000,00  1.221.642,08  1.092.442,08  902.319,90  0,00

11.1   Educação Infantil  890.000,00  505.617,27  505.617,27  430.545,00  0,00

11.1.1     Creche  370.000,00  279.844,86  279.844,86  232.739,56  0,00

11.1.2     Pré-escola  520.000,00  225.772,41  225.772,41  197.805,44  0,00

11.2   Educação Fundamental  1.872.000,00  716.024,81  586.824,81  471.774,90  0,00

12 TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 

(10+11)

 9.012.000,00  5.087.079,85  4.957.879,85  3.854.770,28  0,00
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INDICADORES DO FUNDEB

DESPESA
EMPENHADA

 Até o Bimestre 
(d)

CAMPO

INSCRITAS EM R.P. 
NÃO PROCESSADOS 
(Sem Disp. de Caixa)

(h)

DESPESA 
LIQUIDADA 

Até o Bimestre 
(e)

DESPESA 
PAGA

Até o Bimestre 
(f)

INSCRITAS EM 
R.P. 

NÃO PROCESSADOS 
(g)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB 
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

13 Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação 
Básica

 3.865.437,77  3.865.437,77  2.952.450,38  0,00  0,00

14 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos

 5.087.079,85  4.957.879,85  3.854.770,28  0,00  0,00

15 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 
da União - VAAF

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 
da União - VAAT

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 
da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 
da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

CAMPO
PERCENTUAL

APLICADO
(l)

VALOR 
EXIGIDO

(i)

VALOR 
APLICADO

(j)

VL. CONSIDERADO 
APÓS DEDUÇÕES 

(k)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)

19 Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  69,72 3.865.437,77 3.880.909,68  3.865.437,77

20 Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  0,00 0,00 0,00  0,00

21 Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de 
Capital

 0,00 0,00 0,00  0,00

CAMPO INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de 
Superávit) (3)

VALOR MÁXIMO
PERMITIDO

(m)

VALOR NÃO 
APLICADO

(n)

VL. NÃO APLICADO 
APÓS AJUSTE

(o)

PERCENTUAL
NÃO APLICADO

(p)

22 Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  8,24 0,00 554.415,67  457.076,83

VALOR DE 
SUPERÁVIT 

PERMITIDO NO 
EXERC. ANT.

(q)

VALOR DE 
SUPERÁVIT 

APLIC. ATÉ O 1º 
QUADRIMESTRE

(s)

VALOR NÃO 
APLICADO NO 

EXERCÍCIO 
ANTERIOR

(r)

CAMPO

VALOR APLICADO 
ATÉ O 1º QUAD. 

QUE INTEGRAM O 
LIMITE CONST.

(t)

VALOR APLICADO 
APÓS O 1º 

QUADRIMESTRE
(u)

VALOR 
NÃO 

APLICADO
(v)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - 
(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)

23 Total das Despesas custeadas com 
Superávit do FUNDEB

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23.1   Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 
Impostos e Transferências de Impostos

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23.2   Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 
Complementação da União (VAAF + VAAT)

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE -  CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)

CAMPO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE 

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
INSCRITAS EM R.P. 
NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA
 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 
Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA
Até o Bimestre 

(f)(Por Área de Atuação)

24 EDUCAÇÃO INFANTIL  592.800,00  583.007,60  573.294,83  540.859,78  0,00

24.1   Creche  355.700,00  351.065,81  346.840,53  339.455,85  0,00

24.2   Pré-escola  237.100,00  231.941,79  226.454,30  201.403,93  0,00

25 ENSINO FUNDAMENTAL  4.002.200,00  3.537.044,02  3.059.445,17  2.852.501,67  0,00

26 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 
25)

 4.595.000,00  4.120.051,62  3.632.740,00  3.393.361,45  0,00

VALORCAMPO APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou 
e) + L23.1(t))

 8.590.619,8527

(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  3.098.137,2228

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 
IMPOSTOS4 = (L14h)

 0,0029

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 
e 7)

 0,0030

(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 
VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))

 1.233,0331

TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE  (27 – (28 + 29 + 30 + 31))  5.491.249,6032

CAMPO
PERCENTUAL 

APLICADO 
(y)

VALOR EXIGIDO
(x)

VALOR APLICADO
(w)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS33  28,74 5.491.249,60 4.776.495,31

SALDO INICIAL
(z)

CAMPO
SALDO FINAL

(ad)

R.P. LIQUIDADOS
(aa)

R.P. PAGOS
(ab)

R.P. CANCELADOS
(ac)

R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. 
FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)

34 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  1.492.889,18  2.235,01  781.962,32  1.233,03  709.693,83

34.1   Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de 
Impostos

 1.190.171,71  2.235,01  479.244,85  1.233,03  709.693,83

34.2   Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  302.717,47  0,00  302.717,47  0,00  0,00

34.3   Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da 
União (VAAT + VAAF)

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

1 RECEITAS

2 45.000.000,00    Previsão Inicial

3 45.000.000,00    Previsão Atualizada

4 23.338.559,04    Receitas Realizadas

5 0,00    Déficit Orçamentário

6 0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

7 DESPESAS

8 45.000.000,00    Dotação Inicial

10 45.480.000,00    Dotação Atualizada

11 23.597.368,16    Despesas Empenhadas

12 20.925.223,64    Despesas Liquidadas

13 19.179.291,57    Despesas Pagas

14 2.413.335,40    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

1 23.597.368,16Despesas Empenhadas

2 20.925.223,64Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

1 45.218.109,65Receita Corrente Líquida

2 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

3 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

2 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

3 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

4 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

5 0,00    Resultado Previdenciário

6 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

7 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

8 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

9 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

10 0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no AMF

da LDO
(a)

Resultado Apurado
Até o Bimestre

(b)

%
 em Relação à Meta

(b/a)
1 4.095.500,00 2.691.942,33 65,73Resultado Primário - Acima da Linha

2 3.665.500,00 2.555.851,93 69,73Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até
 o Bimestre

Pagamento Até
o Bimestre

Saldo a Pagar

1 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25    Poder Executivo

3 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo

4 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

5 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52    Poder Executivo

6 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo
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41/2022 - Processo: 1061/2022 - Objeto: Aquisição de 
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neral Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital 
completo encontra-se à disposição no Departamento 
de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 
748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-
9223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.
br/licitacoes-publicas. São Pedro, 22 de julho de 2022. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

PREVISÃO 
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre

(b)

CAMPO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE 

APLICAÇÃO FINANCEIRA)
 1.651.000,0035  972.578,95

  Salário-Educação  1.255.000,0035.1  767.906,85

  PDDE  0,0035.2  4.260,00

  PNAE  206.000,0035.3  60.156,20

  PNATE  190.000,0035.4  140.255,90

  Outras Transferências do FNDE  0,0035.5  0,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  732.000,0036  766.280,00

RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  0,0037  0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  0,0038  0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  0,0039  0,00

TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = 
(35+36+37+38+39)

 2.383.000,0040  1.738.858,95

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)

CAMPO
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS   

PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
INSCRITAS EM R.P. 
NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA
 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 
Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA
Até o Bimestre 

(f)(Por Área de Atuação)

41 EDUCAÇÃO INFANTIL  1.243.200,00  454.994,30  408.435,22  352.553,58  0,00

41.1   Creche  231.300,00  225.028,16  204.464,20  182.833,10  0,00

41.2   Pré-Escola  1.011.900,00  229.966,14  203.971,02  169.720,48  0,00

42 ENSINO FUNDAMENTAL  2.066.800,00  1.934.249,65  1.698.235,90  1.529.995,50  0,00

43 ENSINO MÉDIO  26.000,00  23.776,00  19.456,00  19.456,00  0,00

44 ENSINO SUPERIOR  289.000,00  197.362,85  183.977,43  139.330,83  0,00

45 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

46 TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS 
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 
(41+42+43+44+45)

 3.625.000,00  2.610.382,80  2.310.104,55  2.041.335,91  0,00

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)

CAMPO
INSCRITAS EM R.P. 
NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA
 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 
Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA
Até o Bimestre 

(f)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

47 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 
(12+26+46)

 17.232.000,00  11.817.514,27  10.900.724,40  9.289.467,64  0,00

47.1   Despesas Correntes  15.527.260,00  11.418.452,37  10.630.862,50  9.019.925,54  0,00

47.1.1     Pessoal Ativo  9.440.000,00  5.603.924,61  5.603.924,61  4.398.103,45  0,00

47.1.2     Pessoal Inativo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47.1.3     Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47.1.4     Outras Despesas Correntes  6.087.260,00  5.814.527,76  5.026.937,89  4.621.822,09  0,00

47.2   Despesas de Capital  1.704.740,00  399.061,90  269.861,90  269.542,10  0,00

47.2.1     Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47.2.2     Outras Despesas de Capital  1.704.740,00  399.061,90  269.861,90  269.542,10  0,00

FUNDEB
(ae)

SALÁRIO EDUCAÇÃO
(af)

CAMPO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  311.333,6948  182.482,03

(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)  5.544.156,6849  767.906,85

(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)  4.157.487,7550  974.063,98

(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  1.698.002,6251 -23.675,10

(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  11.491,2552  194,42

(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  0,0053  5.385,31

(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  1.709.493,8754 -28.865,99

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/06/2022  e Hora da Emissão 15:04:05

IGARATA, 30 de Junho de 2022.

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS

CRC: 1SP254668

GEISIANY SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

CPF: 389.676.878-69
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OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

PREVISÃO 

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

CAMPO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE 

APLICAÇÃO FINANCEIRA)

 1.651.000,0035  972.578,95

  Salário-Educação  1.255.000,0035.1  767.906,85

  PDDE  0,0035.2  4.260,00

  PNAE  206.000,0035.3  60.156,20

  PNATE  190.000,0035.4  140.255,90

  Outras Transferências do FNDE  0,0035.5  0,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  732.000,0036  766.280,00

RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  0,0037  0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  0,0038  0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  0,0039  0,00

TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = 

(35+36+37+38+39)

 2.383.000,0040  1.738.858,95

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(c)

CAMPO
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS   

PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

INSCRITAS EM R.P. 

NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA

 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 

Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA

Até o Bimestre 

(f)(Por Área de Atuação)

41 EDUCAÇÃO INFANTIL  1.243.200,00  454.994,30  408.435,22  352.553,58  0,00

41.1   Creche  231.300,00  225.028,16  204.464,20  182.833,10  0,00

41.2   Pré-Escola  1.011.900,00  229.966,14  203.971,02  169.720,48  0,00

42 ENSINO FUNDAMENTAL  2.066.800,00  1.934.249,65  1.698.235,90  1.529.995,50  0,00

43 ENSINO MÉDIO  26.000,00  23.776,00  19.456,00  19.456,00  0,00

44 ENSINO SUPERIOR  289.000,00  197.362,85  183.977,43  139.330,83  0,00

45 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

46 TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS 

ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 

(41+42+43+44+45)

 3.625.000,00  2.610.382,80  2.310.104,55  2.041.335,91  0,00

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(c)

CAMPO
INSCRITAS EM R.P. 

NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA

 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 

Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA

Até o Bimestre 

(f)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

47 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 

(12+26+46)

 17.232.000,00  11.817.514,27  10.900.724,40  9.289.467,64  0,00

47.1   Despesas Correntes  15.527.260,00  11.418.452,37  10.630.862,50  9.019.925,54  0,00

47.1.1     Pessoal Ativo  9.440.000,00  5.603.924,61  5.603.924,61  4.398.103,45  0,00

47.1.2     Pessoal Inativo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47.1.3     Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47.1.4     Outras Despesas Correntes  6.087.260,00  5.814.527,76  5.026.937,89  4.621.822,09  0,00

47.2   Despesas de Capital  1.704.740,00  399.061,90  269.861,90  269.542,10  0,00

47.2.1     Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47.2.2     Outras Despesas de Capital  1.704.740,00  399.061,90  269.861,90  269.542,10  0,00

FUNDEB

(ae)

SALÁRIO EDUCAÇÃO

(af)
CAMPO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  311.333,6948  182.482,03

(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)  5.544.156,6849  767.906,85

(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)  4.157.487,7550  974.063,98

(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  1.698.002,6251 -23.675,10

(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  11.491,2552  194,42

(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  0,0053  5.385,31

(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  1.709.493,8754 -28.865,99

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/06/2022  e Hora da Emissão 15:04:05

IGARATA, 30 de Junho de 2022.

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS

CRC: 1SP254668

GEISIANY SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

CPF: 389.676.878-69
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OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

PREVISÃO 
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre

(b)

CAMPO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE 
APLICAÇÃO FINANCEIRA)

 1.651.000,0035  972.578,95

  Salário-Educação  1.255.000,0035.1  767.906,85

  PDDE  0,0035.2  4.260,00

  PNAE  206.000,0035.3  60.156,20

  PNATE  190.000,0035.4  140.255,90

  Outras Transferências do FNDE  0,0035.5  0,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  732.000,0036  766.280,00

RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  0,0037  0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  0,0038  0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  0,0039  0,00

TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = 
(35+36+37+38+39)

 2.383.000,0040  1.738.858,95

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)

CAMPO
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS   

PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
INSCRITAS EM R.P. 
NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA
 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 
Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA
Até o Bimestre 

(f)(Por Área de Atuação)

41 EDUCAÇÃO INFANTIL  1.243.200,00  454.994,30  408.435,22  352.553,58  0,00

41.1   Creche  231.300,00  225.028,16  204.464,20  182.833,10  0,00

41.2   Pré-Escola  1.011.900,00  229.966,14  203.971,02  169.720,48  0,00

42 ENSINO FUNDAMENTAL  2.066.800,00  1.934.249,65  1.698.235,90  1.529.995,50  0,00

43 ENSINO MÉDIO  26.000,00  23.776,00  19.456,00  19.456,00  0,00

44 ENSINO SUPERIOR  289.000,00  197.362,85  183.977,43  139.330,83  0,00

45 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

46 TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS 
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 
(41+42+43+44+45)

 3.625.000,00  2.610.382,80  2.310.104,55  2.041.335,91  0,00

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)

CAMPO
INSCRITAS EM R.P. 
NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA
 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 
Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA
Até o Bimestre 

(f)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

47 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 
(12+26+46)

 17.232.000,00  11.817.514,27  10.900.724,40  9.289.467,64  0,00

47.1   Despesas Correntes  15.527.260,00  11.418.452,37  10.630.862,50  9.019.925,54  0,00

47.1.1     Pessoal Ativo  9.440.000,00  5.603.924,61  5.603.924,61  4.398.103,45  0,00

47.1.2     Pessoal Inativo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47.1.3     Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47.1.4     Outras Despesas Correntes  6.087.260,00  5.814.527,76  5.026.937,89  4.621.822,09  0,00

47.2   Despesas de Capital  1.704.740,00  399.061,90  269.861,90  269.542,10  0,00

47.2.1     Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47.2.2     Outras Despesas de Capital  1.704.740,00  399.061,90  269.861,90  269.542,10  0,00

FUNDEB
(ae)

SALÁRIO EDUCAÇÃO
(af)

CAMPO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  311.333,6948  182.482,03

(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)  5.544.156,6849  767.906,85

(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)  4.157.487,7550  974.063,98

(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  1.698.002,6251 -23.675,10

(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  11.491,2552  194,42

(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  0,0053  5.385,31

(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  1.709.493,8754 -28.865,99

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/06/2022  e Hora da Emissão 15:04:05

IGARATA, 30 de Junho de 2022.

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS

CRC: 1SP254668

GEISIANY SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

CPF: 389.676.878-69

4rtecnologia RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

SETOR CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE IGARATA

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESA

EMPENHADA

 Até o Bimestre 

(d)

CAMPO

INSCRITAS EM R.P. 

NÃO PROCESSADOS 

(Sem Disp. de Caixa)

(h)

DESPESA 

LIQUIDADA 

Até o Bimestre 

(e)

DESPESA 

PAGA

Até o Bimestre 

(f)

INSCRITAS EM 

R.P. 

NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB 

RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

13 Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação 

Básica

 3.865.437,77  3.865.437,77  2.952.450,38  0,00  0,00

14 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e 

Transferências de Impostos

 5.087.079,85  4.957.879,85  3.854.770,28  0,00  0,00

15 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 

da União - VAAF

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 

da União - VAAT

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 

da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação 

da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

CAMPO
PERCENTUAL

APLICADO

(l)

VALOR 

EXIGIDO

(i)

VALOR 

APLICADO

(j)

VL. CONSIDERADO 

APÓS DEDUÇÕES 

(k)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)

19 Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  69,72 3.865.437,77 3.880.909,68  3.865.437,77

20 Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  0,00 0,00 0,00  0,00

21 Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de 

Capital

 0,00 0,00 0,00  0,00

CAMPO INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de 

Superávit) (3)

VALOR MÁXIMO

PERMITIDO

(m)

VALOR NÃO 

APLICADO

(n)

VL. NÃO APLICADO 

APÓS AJUSTE

(o)

PERCENTUAL

NÃO APLICADO

(p)

22 Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  8,24 0,00 554.415,67  457.076,83

VALOR DE 

SUPERÁVIT 

PERMITIDO NO 

EXERC. ANT.

(q)

VALOR DE 

SUPERÁVIT 

APLIC. ATÉ O 1º 

QUADRIMESTRE

(s)

VALOR NÃO 

APLICADO NO 

EXERCÍCIO 

ANTERIOR

(r)

CAMPO

VALOR APLICADO 

ATÉ O 1º QUAD. 

QUE INTEGRAM O 

LIMITE CONST.

(t)

VALOR APLICADO 

APÓS O 1º 

QUADRIMESTRE

(u)

VALOR 

NÃO 

APLICADO

(v)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - 

(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)

23 Total das Despesas custeadas com 

Superávit do FUNDEB

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23.1   Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 

Impostos e Transferências de Impostos

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23.2   Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 

Complementação da União (VAAF + VAAT)

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE -  CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(c)

CAMPO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE 

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB

INSCRITAS EM R.P. 

NÃO PROCESSADOS 

(g)

DESPESA EMPENHADA

 Até o Bimestre 

(d)

DESPESA LIQUIDADA 

Até o Bimestre 

(e)

DESPESA PAGA

Até o Bimestre 

(f)(Por Área de Atuação)

24 EDUCAÇÃO INFANTIL  592.800,00  583.007,60  573.294,83  540.859,78  0,00

24.1   Creche  355.700,00  351.065,81  346.840,53  339.455,85  0,00

24.2   Pré-escola  237.100,00  231.941,79  226.454,30  201.403,93  0,00

25 ENSINO FUNDAMENTAL  4.002.200,00  3.537.044,02  3.059.445,17  2.852.501,67  0,00

26 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 

25)

 4.595.000,00  4.120.051,62  3.632.740,00  3.393.361,45  0,00

VALORCAMPO APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou 

e) + L23.1(t))

 8.590.619,8527

(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  3.098.137,2228

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 

IMPOSTOS4 = (L14h)

 0,0029

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 

e 7)

 0,0030

(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 

VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))

 1.233,0331

TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE  (27 – (28 + 29 + 30 + 31))  5.491.249,6032

CAMPO
PERCENTUAL 

APLICADO 

(y)

VALOR EXIGIDO

(x)

VALOR APLICADO

(w)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS33  28,74 5.491.249,60 4.776.495,31

SALDO INICIAL

(z)
CAMPO

SALDO FINAL

(ad)

R.P. LIQUIDADOS

(aa)

R.P. PAGOS

(ab)

R.P. CANCELADOS

(ac)

R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. 

FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)

34 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  1.492.889,18  2.235,01  781.962,32  1.233,03  709.693,83

34.1   Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de 

Impostos

 1.190.171,71  2.235,01  479.244,85  1.233,03  709.693,83

34.2   Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  302.717,47  0,00  302.717,47  0,00  0,00

34.3   Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da 

União (VAAT + VAAF)

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COOORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.048/2022
 (COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 16.048/2022– 
Processo n.º 38.289/2022-91, que tem como objeto a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de vestuário adulto (peças íntimas), 
para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a serem utilizados nas unidades, 
projetos e serviços mantidos pela Secretaria, conforme descrição constante no Anexo I – 
Termo de Referência, do Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á 
em 04/08/2022, às 09h30 e a disputa de lances ocorrerá em 04/08/2022, às 10h30.  O 
Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 25/07/2022, no endereço eletrônico 
www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.  Para qualquer esclarecimento, 
entrar em contato: telefone (13) 3201-5011 / 3201-5741 e-mail: comlic4@santos.sp.gov.br
Santos, 22 de julho de 2022
FLÁVIO INÁCIO DOS SANTOS- COORDENADOR DE LICITAÇÕES
COLIC - (EM SUBSTITUIÇÃO)

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 
118/2022 - Processo n.º 3067 /2022;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:30 horas 
do dia 05 de AGOSTO de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 14:30 horas do dia 05 de AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE ASFALTO TIPO CBUQ, COM ENTREGA 
DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 
12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA.
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link  
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 22 de julho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência 020/2022, Processo 
15.184/2022. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE DRENAGEM E RECAPEA-
MENTO ASFÁLTICO NA ALAMEDA UIRA-
PURU – TRECHO 1 E AVENIDA DOUTOR 
ARTHUR ANDRADE FILHO – TRECHO 1 
– LOTEAMENTO ALPES DA CANTAREI-
RA – BAIRRO CARAGUATÁ – MAIRIPORÃ/
SP. A sessão será aberta às 09h00 do dia 25 
de Agosto de 2022, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situa-
da no térreo do Paço Municipal, na Alameda 
Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-084, 
Mairiporã/SP. O edital na integra, juntamente 
com seus anexos, poderá ser obtido a par-
tir do dia 27/07/2022 junto à Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-
8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.
sp.gov.br. Rafael Barbieri Pimentel da Silva 
- Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

MUNICIPIO DE IGARATA

4rtecnologia

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 6.1 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
- LC 178/2021

Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 1º Semestre (Janeiro à Junho)

Exercício: 2022
Página: 1/1

LRF, art. 48 - Anexo 6 Em Reais

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Valor Até o Bimestre

1 65.199.876,57Receita Corrente Líquida

2 65.199.876,57Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

3 65.199.876,57Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO DESPESA COM PESSOAL Valor % Sobre a RCL

1 35,89Despesa Total com Pessoal - DTP 23.402.235,07

2 54,00Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%) 35.207.933,35

3 51,30Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) 33.447.536,68

4 48,60Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) 31.687.140,02

CAMPO DÍVIDA CONSOLIDADA Valor % Sobre a RCL

1 4,61Dívida Consolidada Líquida 3.003.727,87

2 120,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 78.239.851,88

CAMPO GARANTIA DE VALORES Valor % Sobre a RCL

1 0,00Total das Garantias Concedidas 0,00

2 22,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 14.343.972,85

CAMPO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Valor % Sobre a RCL

1 0,00Operações de Crédito Internas e Externas 0,00

2 16,00Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar 10.431.980,25

3 0,00Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00

4 7,00Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da
Receita

4.563.991,36

CAMPO RESTOS A PAGAR Restos a Pagar Empenhados e Não
Liquidados do Exercício

Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a
Inscrição em Restos a Pagar Não

Processados do Exercício)

1 0,00Valor Total 0,00

IGARATA, 22 de Julho de 2022.

MUNICIPIO DE IGARATA

4rtecnologia

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2021
Página: 1/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

1 RECEITAS

2 45.000.000,00    Previsão Inicial

3 45.000.000,00    Previsão Atualizada

4 23.338.559,04    Receitas Realizadas

5 0,00    Déficit Orçamentário

6 0,00    Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

7 DESPESAS

8 45.000.000,00    Dotação Inicial

10 45.480.000,00    Dotação Atualizada

11 23.597.368,16    Despesas Empenhadas

12 20.925.223,64    Despesas Liquidadas

13 19.179.291,57    Despesas Pagas

14 2.413.335,40    Superávit Orçamentário

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

1 23.597.368,16Despesas Empenhadas

2 20.925.223,64Despesas Liquidadas

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

1 45.218.109,65Receita Corrente Líquida

2 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

3 45.218.109,65Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

2 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

3 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

4 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

5 0,00    Resultado Previdenciário

6 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

7 0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas

8 0,00    Despesas Previdenciárias Empenhada

9 0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas

10 0,00    Resultado Previdenciário

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no AMF

da LDO
(a)

Resultado Apurado
Até o Bimestre

(b)

%
 em Relação à Meta

(b/a)
1 4.095.500,00 2.691.942,33 65,73Resultado Primário - Acima da Linha

2 3.665.500,00 2.555.851,93 69,73Resultado Nominal - Acima da Linha

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até
 o Bimestre

Pagamento Até
o Bimestre

Saldo a Pagar

1 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2 2.466.493,34 58.897,28 1.131.204,81 1.276.391,25    Poder Executivo

3 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo

4 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

5 2.105.709,89 212.904,79 318.150,58 1.574.654,52    Poder Executivo

6 0,00 0,00 0,00 0,00    Poder Legislativo

EXTRATO DO 4ºADITIVO CONTRATUAL
Contratante:P.M.T.S.Contratada:PLANETA 
EDUCAÇÃO, GRÁFICA E EDITORA LTDA - 
Objeto Resumido:Contratação de Empresa 
especializada na prestação de serviços Tec-
nológicos, para implantação e execução de 
Programa Educacional Integrado, com ges-
tão de dados e resultados, visando o desen-
volvimento da Rede Municipal de ensino de 
Taboão da Serra.Finalidade:Renovação por 
12meses,de 01/08/2022 a 31/07/23, fica au-
torizado para este novo período o valor de 
R$46.018.010,76.Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas contratuais. Licitação: 
Nº G-019/19. Assinatura:15/07/2022. WAG-
NER LUIZ ECKSTEIN JUNIOR - SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. JESSYCA 
JENNIFER DO NASCIMENTO - REPRE-
SENTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS

OBSERVAÇÃO: ESTE FORMULÁRIO (ANEXO III) DEVERÁ SER COLOCADO DENTRO DO 
ENVELOPE JUNTO COM OS TÍTULOS APRESENTADOS E POSTERIORMENTE O ENVELOPE 
DEVERÁ SER GRAMPEADO. FAVOR NÃO COLAR.

Nome do Candidato:
Cód. / Função:
Nº da Inscrição:
CPF: RG:

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES:

RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA USO DA INTEGRI BRASIL (NÃO 
PREENCHER)

Nº de Ordem Tipo de Título Entregue Validação Pontuação Anotações

01

(  ) Pós Graduação

(  ) Mestrado

(  ) Doutorado

(  ) Sim (  ) Não

02

(  ) Pós Graduação

(  ) Mestrado

(  ) Doutorado

(  ) Sim (  ) Não

03

(  ) Pós Graduação

(  ) Mestrado

(  ) Doutorado

(  ) Sim (  ) Não

04 (  ) Curso de Extensão (  ) Sim (  ) Não
05 (  ) Curso de Extensão (  ) Sim (  ) Não

Observações Gerais:

Revisado por:

Total de 
Pontos:

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à 
minha participação pessoal em eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação.

Declaro ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da prova 
de títulos, estou ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital do Processo Seletivo quanto à 
plena autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais.

Igaratá/SP, __________ de ___________________________ de 2022.

Assinatura: ______________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 - 4º Andar – Centro - 
Santos, CEP 11.010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei 
Municipal nº 3.327/2016, está procedendo à seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA Nº 13.916/2022 – tipo menor preço
PROCESSO Nº 20.056/2022-23
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação e drenagem 
em diversas vias do bairro do Saboó, Santos-SP, incluindo material, equipamentos e mão 
de obra.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI.
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 29/08/2022, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 29/08/2022 às 11h15 no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 09h00 
às 12h00 e das 14h00 às 17h00, sob responsabilidade do Eng. Luiz Felipe Tonelli Távora, 
partindo do seguinte local: Praça Mauá s/n - Centro - Santos/SP, estendendo-se às áreas 
do presente objeto, nas diversas vias do bairro do Saboó, Santos/SP, mediante 
agendamento através do tels. (13) 3201-5151, 3201-5474, 3201-5155 ou 3201-5154, com a 
sessão administrativa do departamento. A sessão de abertura dos envelopes poderá ser 
acompanhada pelo público em geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ 
(acessar 13.916/2022-Download). Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada, 
a partir do dia 26/07/2022, no site da Prefeitura de Santos no link do licitasantos:
http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13.916/2022-Download). Maiores 
informações poderão ser obtidas através do telefones (0xx13) 3201-5733 / 3201-5165, ou 
através pelo e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br, no horário das 08h00 às 17h00.
Santos, 22 de julho de 2.022
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA ALVES PEPICELLI AIRES - Presidente  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 - 4º Andar – Centro - 
Santos, CEP 11.010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei 
Municipal nº 3.327/2016, está procedendo à seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA Nº 13917/2022– tipo menor preço
PROCESSO Nº 21190/2022-41
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação, drenagem e 
passeios na Avenida Rangel Pestana (entre Av. Ana Costa e Waldemar Leão) – Vila Mathias 
– Santos/SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 30/08/2022, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 30/08/2022 às 11h15 no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 9h00 
às 12h00 ou das 14h00 às 17h00, partindo do seguinte local: Pça Mauá, s/nº - Centro – 
Centro/SP, estendendo-se a área do presente objeto, mediante agendamento através dos 
tels. (13) 3201-5151, 3201-5474, 3201-5155 ou 3201-5154 com o Eng.º Luiz Felipe Tonelli 
Távora ou a Seção Administrativa do Departamento. A sessão de abertura dos envelopes 
poderá ser acompanhada pelo público em geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licita-
santos/ (acessar 13917/2022-Download). Cópia do Edital da Concorrência poderá ser 
consultada, a partir do dia 26/07/2022, no site da Prefeitura de Santos no link do 
licitasantos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13917/2022-Download)
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (013) 3201-5733 ou 
3201-5165, ou através pelo email: comlic1@santos.sp.gov.br, no horário das 08h00 às 
17h00.
Santos, 22 de julho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES- Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 042/2022. A Senhora Prefeita do 
Município de Ribeirão do Sul - SP, comunica aos interessados que se encontra aberto 
no Setor de Licitações, o processo licitatório na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) n.º 
042/2022 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  que tem por objeto Registro de Preços para 
aquisição de Material Hospitalar. DATA DA ABERTURA: 04/08/2022, a partir das 09:00 
horas. O Edital com as especificações e demais detalhes, encontram-se à disposição dos 
interessados no site: www.ribeiraodosul.sp.gov.br e-mail: licitacao@ribeiraodosul.sp.gov.
br – Depto. de Licitações, Rua Coronel Paulo Fares, nº. 329 – Centro, Ribeirão do Sul/SP 
- das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Fone/Fax – (14) 3379-1191. Ribeirão 
do Sul, 22 de julho de 2022. SALMA APARECIDA MEROTO BEFFA - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022- PROCESSO Nº 1.536/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO E 
AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS. 
IMPORTANTE: Pedidos de esclarecimentos e Impugnações: Até às 17h do dia 02/08/2022 
pelo site https://comprasbr.com.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8h30min do 
dia 05/08/22. SESSÃO: Início às 09h do dia 05/08/2022. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 
Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 207/208 e email compras@miracatu.sp.gov.br. O 
Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelos endereços: http://miracatu.
sp.gov.br/licitacoes/ e https://bit.ly/Portal-da-transparencia. Miracatu, 22 de julho de 
2022. SAULO SILVA VIEIRA - Diretor do Departamento de Compras e Projetos.

www.gazetasp.com.br      

Acesse:
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EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 03/2022
O Prefeito do Município de Igaratá/SP, usando das atribuições legais, FAZ SABER que fará realizar, 
pela empresa INTEGRI BRASIL Projetos e Serviços Integrados Ltda. EPP, o Processo Seletivo de 
Provas e Títulos Nº 03/2022 – com a supervisão da COMISSÃO FISCALIZADORA de acompanhamento 
deste Processo Seletivo especialmente nomeada pela Portaria nº 96 de 29/06/2022 para as Funções, 
constantes do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE FUNÇÕES, do Edital em tela.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente Processo Seletivo servirá para – contratação temporária - por prazo determinado, visando 
o preenchimento de vagas abertas ou que vierem a surgir ou vagar durante a validade do Processo 
Seletivo, cujas demandas existentes constam no Quadro disposto no ITEM 2.5 deste edital, com validade 
de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da legislação vigente; a 
contar da data da homologação; que será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM) 
e Jornal de circulação local, disponibilizado pela Internet, nos endereços www.integribrasil.com.br, 
www.igarata.sp.gov.br  e afixado no quadro de avisos, da Prefeitura de Igaratá/SP.
1.2 O período de validade estabelecido para este PROCESSO SELETIVO não gera, para a Prefeitura 
Municipal de Igaratá/SP a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. A habilitação 
dos demais candidatos constantes da listagem final de classificação gera, para o candidato, apenas o 
direito à preferência na contratação, dependendo da sua classificação no Processo Seletivo.
1.3 As contratações serão feitas por tempo determinado pelo regime da CLT estritamente necessário 
para atender às hipóteses previstas na legislação em vigor e em especial pelo que preceitua a Lei 
Municipal nº 664/89 - que “Regulamenta a Contratação Temporária de Mão de Obra”, Lei Municipal 
nº 1.382/2008 e Lei Municipal nº 785/1993 e alterações posteriores;
1.4 O candidato uma vez inscrito no presente Processo Seletivo de Provas estará sujeito às normas e 
instruções especiais do presente Edital, e ainda submetidos à Legislação Federal, Estadual e Municipal, 
pertinentes.

2. DAS FUNÇÕES
2.1  O presente Processo Seletivo de Provas destina-se ao preenchimento de função de acordo com o 
constante do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE FUNÇÕES, mais os que vagarem e ou forem criados, durante 
o prazo de validade do Processo Seletivo, regido pela CLT e pela Legislação Municipal pertinente.
2.2  As atividades inerentes às funções serão desenvolvidas - conforme demanda – em suas respectivas 
Escolas, Setores e ou Departamentos, onde houver a demanda apontada pela Administração da 
Prefeitura Municipal de IGARATÁ/SP, visando atender ao interesse público.
1.3 Os requisitos Exigidos para contratação das funções colocadas neste PROCESSO SELETIVO 
encontram-se dispostos no ITEM 2.5 do Presente Edital. 
2.4 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES – Informa a descrição das atividades e demais requisitos 
inerentes às Funções.
b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e ou SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a sugestão 
dos conteúdos para estudos inerentes as provas.
c) ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS – Solicitação de Pontuação por entrega 
de títulos.

2.5 DO QUADRO DE FUNÇÕES

A) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Código/ 
Função Vagas Requisitos Básicos Remuneração

Mensal
Jornada 
Semanal

Valor da 
Inscrição

1.01 - 
Operador de 
Máquinas 
Rodoviárias

Cadastro 
Reserva

Ensino Fundamental 
Incompleto + CNH 
categoria “D” ou 
Superior + Prova 
Prática.

R$ 3.042,95 40h R$ 25,00

1.02 - Motorista 
“A”

Cadastro 
Reserva

Ensino Fundamental 
Incompleto + CNH 
Categoria “D” + Prova 
Prática

R$ 1.548,70 40h R$ 25,00

B) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Código/ 
Função Vagas Requisitos Básicos Remuneração

Mensal
Jornada 
Semanal

Valor da 
Inscrição

2.01 - Monitor 
Escolar

Cadastro 
Reserva

Ensino Médio 
Completo. R$ 1.315,77 40h R$ 35,00

C) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Código/ 
Função Vagas Requisitos Básicos Remuneração

Mensal
Jornada 
Semanal

Valor da 
Inscrição

3.01 - 
Assistente 
Social

Cadastro 
Reserva

Graduação em Serviço 
Social e Registro no 
Órgão de Classe.

R$ 3.042,95 30h R$ 45,00

3.02 - 
Fonoaudiólogo

Cadastro 
Reserva

Graduação em 
Fonoaudiologia e 
registro junto ao 
sistema CREFONO.

R$ 3.042,95 40h R$ 45,00

3.03 - 
Psicopedagogo

Cadastro 
Reserva

Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou 
Pós graduação em 
área correlata, no 
mínimo 360 horas em 
psicopedagogia, ter 
no mínimo 03 (três) 
anos de experiência 
comprovada em 
exercício na docência 
no Magistério Público 
Oficial.

R$ 2.874,55 30h R$ 45,00

2.6.  A realização das provas está prevista para um único dia/período.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA A 
CONTRATAÇÃO

1.1  Considerações Gerais
1.1.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da 
inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição online e ao 
pagamento do valor correspondente a função que deseja concorrer.
1.1.2 Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o 
valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo 
Seletivo.
1.1.3 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas 
no ato da inscrição. Aquele que preencher a ficha de inscrição incorretamente, rasurar ou prestar 
informações inverídicas, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do certame.
1.1.4 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas, 
obedecendo ao prazo descrito no ITEM 4.6.

3. 2   Condições para inscrição
1.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância 
com a Lei Federal nº 13.445/2017 – Lei da Migração, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de 
acordo com os critérios contidos no Decreto Federal nº 70.436/72;
1.1.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto;
1.1.3 Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição;
1.1.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital;
1.1.5 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no 
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/1989 são asseguradas o direito de 
inscrição para as funções no Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que possuem.
3.3  Requisitos Gerais para a Contratação
Além dos requisitos citados no Item 2.5 – Quadro de Funções, o candidato deverá, no ato da convocação, 
comprovar os seguintes requisitos e condições:
a) Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da convocação;
b) Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, 
bem como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções;
c) Se do sexo masculino, possuir até a data da contratação, o Certificado de Dispensa do Serviço Militar 
ou Certificado de Reservista;
d) Gozar de boa saúde física e mental e não possuir deficiência incompatível com o exercício das funções 
e atribuições;
e) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
f) Não exercer qualquer Cargo, Emprego ou Função Pública de acumulação proibida com o exercício da 
nova função, observado ao disposto no artigo 37 § 10 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alterada pela EC 
Nº 20/98;
g) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos 
do artigo 40 inciso II da Constituição Federal;
h) Possuir os pré-requisitos exigidos para a Função a qual se candidatou de acordo com o ITEM 2.5 – 
QUADRO DE FUNÇÕES;
i) A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos para 
o Processo Seletivo, será solicitada por ocasião da contratação para a função;
j) A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do 
candidato em decorrência de sua habilitação no Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorren-
tes de sua inscrição.

4. DAS INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da Internet, no período de 23 de julho a 11 
de agosto de 2022 respeitando para fins de recolhimento do valor de inscrição o horário bancário para 
tanto, o candidato deverá:
a. Acessar o site www.integribrasil.com.br; 
b. Localizar o atalho correspondente ao PROCESSO SELETIVO com inscrições abertas, selecionar o 
Processo Seletivo de Provas e Títulos - Edital Nº 03/2022 da Prefeitura Municipal de Igaratá/SP e clicar 
sobre a função pretendida. 
c. Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR OS 
DADOS. 
d. Em seguida, gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em qualquer banco ou 
instituição financeira autorizada, até a data de vencimento expressa no boleto bancário.
e. Após 03 (três) dias úteis contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, verificar no Painel   
do Candidato, no site da Integri Brasil, se a inscrição se encontra EFETIVADA. Em caso negativo, 
contate-nos por e-mail: contato@integribrasil.com.br ou telefone (11) 4022-7166.
IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição.
4.2 A INTEGRI BRASIL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ/SP não se responsabilizarão por 
solicitações de inscrição via Internet, não recebidas e/ou não confirmadas decorrentes de problemas 
técnicos em microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de transmissão 
ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; 
4.3 O recolhimento do pagamento efetuado via Internet deverá ser feito até a data correspondente 
em campo específico, respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária ou instituição financeira 
autorizada, o autoatendimento, inclusive bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob 
pena de não ser processada e recebida. Não será aceito pagamento de inscrição após a data de 
vencimento impresso no boleto bancário, salvo os casos de vencimento em finais de semana e feriados 
onde prevalecerá como vencimento o próximo dia útil;
4.4 A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela instituição 
financeira competente.
4.5 No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
4.6 No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das provas, conferir 
no site www.integribrasil.com.br, se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a 
importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a 
INTEGRI BRASIL através do e-mail: contato@integribrasil.com.br ou pelo telefone (11) 4022-7166, para 
verificar o ocorrido.
4.7 Não serão aceitas inscrições, via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da 
inscrição estabelecido neste edital, pedidos de isenção do valor de inscrição, alteração de função ou 
devolução do valor de inscrição após o pagamento.
4.8  O candidato será responsável por qualquer erro, rasura omissão, bem como pelas informações 
prestadas, na ficha de inscrição online. 
4.9 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer alterações 
no caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à 
Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo.
4.10 A Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais coincidências 
de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
4.11 Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do candidato 
não conste na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva 
prova desde que esteja de posse da inscrição realizada via internet e do respectivo comprovante de 
pagamento.
4.12  Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.11, o representante da Integri Brasil presente no local 
de realização das provas fará a verificação atestando a veracidade das informações e relatando em ata 
de ocorrência própria, para posterior análise, cuja publicação se fará incluir juntamente com Edital de 
Publicação dos resultados.
4.13 No dia da realização da Prova, o candidato deverá levar o documento de identidade original com 
foto especificado no ITEM 4.14 e APENAS quando o candidato observar que seu nome não consta na 
Relação de Inscritos, levar o comprovante de inscrição (Boleto Bancário devidamente autenticado pela 
instituição financeira a quem foi feito o devido recolhimento).
4.14  Será considerado documento de identidade FÍSICO IMPRESSO as carteiras e/ou cédulas de 
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo 
Ministério das Relações Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de 
identidade para estrangeiros (no prazo de validade). Também será aceito Cédula de identidade fornecida 
por órgãos ou conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, como 
por exemplo, as emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias corporativas, carteira de trabalho e 
previdência social e Passaporte.
Importante: Documentos digitais com foto (CNH Digital, e-Título, DNI, etc.) só serão aceitos caso 
consigam ser validados no ato pelos meios disponibilizados para autenticação (aplicativo Vio do SERPRO, 
site www.tse.jus.br, etc.), não se responsabilizando a empresa pela impossibilidade de validação em 
virtude de o site estar off-line, por falhas nos gestores dos aplicativos ou por falta de sinal da internet.
4.15  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo 
sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
4.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste Edital.
4.17  O Valor da inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, é a que está 
estabelecida no ITEM 2.5 – DO QUADRO DE FUNÇÕES, constante do Edital, cujo recebimento está sob 
responsabilidade da INTEGRI BRASIL – PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP, empresa 
responsável pelo certame; que cuidará do repasse de seu montante líquido para a Prefeitura Municipal.
4.18  O candidato que necessitar de Prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete 
de libras, ou condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo específico 
da Ficha de Inscrição própria, ou solicitá-la, via SEDEX a empresa INTEGRI BRASIL – PROJETOS E 
SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308, Bairro Alto – CEP 
13.311-010 – Itu/SP, até a data do encerramento das inscrições (neste caso, o candidato deverá informar 
o Nome Completo, Número do RG, Número do CPF, Nome do Processo Seletivo e número do Edital, 
Número de Inscrição e Função ao qual concorre).
I - O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá 
requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por equipe multiprofissional ou por 
profissional especialista nos impedimentos apresentados por cada candidato, no prazo estabelecido em 
edital, nos termos do § 2º do Decreto Federal nº 9.508 de 24/09/2018. 
4.19  Nas situações dispostas no ITEM 4.18 o candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, 
não terá a Prova especial preparada. A solicitação de condição especial será atendida obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.20 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das Provas deverá levar 
um acompanhante, que ficará em local reservado para essa finalidade e que será responsável pela 
guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova.
4.21 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste Edital serão realizadas 
observando o horário oficial de Brasília/DF.
4.22 Informações referentes ao Processo Seletivo poderão ser obtidas no site www.integribrasil.com.br 
ou de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (11) 4022-7166.

5. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1.1 Às pessoas com deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever 
neste Processo Seletivo, desde que a deficiência de que possuem seja compatível com as atribuições 
da função a ser preenchida.
1.2 Em obediência aos dispostos no Art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n° 
3.298, de 20 de dezembro de 1999 e decreto nº 9.508/2018 ser-lhe-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das VAGAS ABERTAS PARA A FUNÇÃO a qual concorre, ou que vier a surgir durante 
a validade deste Processo Seletivo.
1.3 Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou superior 
a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos com Deficiência. Se inferior a 0,5 
(cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cin-
co décimos), caso haja aumento suficiente do número de candidatos nomeados para a função.
1.4 Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral;
1.5 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de 
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos;
1.6 Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra cor-
respondente a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo esta-
belecido, não a terá preparada seja qual for sua alegação;
1.7 É condição obstativa para o exercício da função, a necessidade de auxiliares permanentes para 
auxiliar na execução das atribuições inerentes à função pretendida;
1.8 Não obstam à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso ha-
bitual ou a necessidade de preparação de ambiente físico;
1.9 No ato da inscrição, a pessoa com deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua inten-
ção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência que possui. Ele 
também deverá enviar o Laudo Médico expedido no prazo máximo de até 12 (doze) meses anteriores a 
contar do início das inscrições deste certame, atestando a espécie, o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa de deficiência via SEDEX, com postagem até o último dia da data de encerra-
mento das inscrições.
Importante: independentemente da forma de envio, mencionar o nome completo, RG, número do CPF, 
nome do Processo Seletivo, número do Edital, número de inscrição e Função à qual concorre.
a)  Envio via SEDEX: à INTEGRI BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. EPP, lo-
calizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 - B. Alto - Itu - SP CEP: 13311-010.
1.10 O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do Processo Seletivo, se confir-
mada tal situação, em qualquer fase deste Processo Seletivo, sujeitando-se as consequências legais 
pertinentes;
1.11 Os candidatos com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das Provas escritas; b) à avaliação e aos 
critérios de aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos;
1.12 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, essas 
serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação;
1.13 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a primeira, 
a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos deficientes, e a segunda, somente a pontuação 
destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação;
1.14 À medida que forem sendo oferecidas as vagas, a Prefeitura convocará, para o seu provimento, os 
candidatos pela ordem de classificação, até a 9ª vaga constante da listagem geral, para então destinar 
a primeira vaga reservada e chamamento pela listagem destinada às pessoas com deficiência. Em caso 
de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo, aplicar-se-á a 
mesma regra e proporcionalidade previstas no ITEM 5.2;
1.15 O candidato com deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não 
enviar o Laudo Médico, não será considerado como candidato com necessidade especial, apto para 
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SÁBADO, 23 A SEGUNDA-FEIRA, 25 DE jUlhO DE 2022 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 03/2022
O Prefeito do Município de Igaratá/SP, usando das atribuições legais, FAZ SABER que fará realizar, 
pela empresa INTEGRI BRASIL Projetos e Serviços Integrados Ltda. EPP, o Processo Seletivo de 
Provas e Títulos Nº 03/2022 – com a supervisão da COMISSÃO FISCALIZADORA de acompanhamento 
deste Processo Seletivo especialmente nomeada pela Portaria nº 96 de 29/06/2022 para as Funções, 
constantes do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE FUNÇÕES, do Edital em tela.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente Processo Seletivo servirá para – contratação temporária - por prazo determinado, visando 
o preenchimento de vagas abertas ou que vierem a surgir ou vagar durante a validade do Processo 
Seletivo, cujas demandas existentes constam no Quadro disposto no ITEM 2.5 deste edital, com validade 
de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da legislação vigente; a 
contar da data da homologação; que será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM) 
e Jornal de circulação local, disponibilizado pela Internet, nos endereços www.integribrasil.com.br, 
www.igarata.sp.gov.br  e afixado no quadro de avisos, da Prefeitura de Igaratá/SP.
1.2 O período de validade estabelecido para este PROCESSO SELETIVO não gera, para a Prefeitura 
Municipal de Igaratá/SP a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. A habilitação 
dos demais candidatos constantes da listagem final de classificação gera, para o candidato, apenas o 
direito à preferência na contratação, dependendo da sua classificação no Processo Seletivo.
1.3 As contratações serão feitas por tempo determinado pelo regime da CLT estritamente necessário 
para atender às hipóteses previstas na legislação em vigor e em especial pelo que preceitua a Lei 
Municipal nº 664/89 - que “Regulamenta a Contratação Temporária de Mão de Obra”, Lei Municipal 
nº 1.382/2008 e Lei Municipal nº 785/1993 e alterações posteriores;
1.4 O candidato uma vez inscrito no presente Processo Seletivo de Provas estará sujeito às normas e 
instruções especiais do presente Edital, e ainda submetidos à Legislação Federal, Estadual e Municipal, 
pertinentes.

2. DAS FUNÇÕES
2.1  O presente Processo Seletivo de Provas destina-se ao preenchimento de função de acordo com o 
constante do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE FUNÇÕES, mais os que vagarem e ou forem criados, durante 
o prazo de validade do Processo Seletivo, regido pela CLT e pela Legislação Municipal pertinente.
2.2  As atividades inerentes às funções serão desenvolvidas - conforme demanda – em suas respectivas 
Escolas, Setores e ou Departamentos, onde houver a demanda apontada pela Administração da 
Prefeitura Municipal de IGARATÁ/SP, visando atender ao interesse público.
1.3 Os requisitos Exigidos para contratação das funções colocadas neste PROCESSO SELETIVO 
encontram-se dispostos no ITEM 2.5 do Presente Edital. 
2.4 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES – Informa a descrição das atividades e demais requisitos 
inerentes às Funções.
b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e ou SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a sugestão 
dos conteúdos para estudos inerentes as provas.
c) ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS – Solicitação de Pontuação por entrega 
de títulos.

2.5 DO QUADRO DE FUNÇÕES

A) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Código/ 
Função Vagas Requisitos Básicos Remuneração

Mensal
Jornada 
Semanal

Valor da 
Inscrição

1.01 - 
Operador de 
Máquinas 
Rodoviárias

Cadastro 
Reserva

Ensino Fundamental 
Incompleto + CNH 
categoria “D” ou 
Superior + Prova 
Prática.

R$ 3.042,95 40h R$ 25,00

1.02 - Motorista 
“A”

Cadastro 
Reserva

Ensino Fundamental 
Incompleto + CNH 
Categoria “D” + Prova 
Prática

R$ 1.548,70 40h R$ 25,00

B) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Código/ 
Função Vagas Requisitos Básicos Remuneração

Mensal
Jornada 
Semanal

Valor da 
Inscrição

2.01 - Monitor 
Escolar

Cadastro 
Reserva

Ensino Médio 
Completo. R$ 1.315,77 40h R$ 35,00

C) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Código/ 
Função Vagas Requisitos Básicos Remuneração

Mensal
Jornada 
Semanal

Valor da 
Inscrição

3.01 - 
Assistente 
Social

Cadastro 
Reserva

Graduação em Serviço 
Social e Registro no 
Órgão de Classe.

R$ 3.042,95 30h R$ 45,00

3.02 - 
Fonoaudiólogo

Cadastro 
Reserva

Graduação em 
Fonoaudiologia e 
registro junto ao 
sistema CREFONO.

R$ 3.042,95 40h R$ 45,00

3.03 - 
Psicopedagogo

Cadastro 
Reserva

Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou 
Pós graduação em 
área correlata, no 
mínimo 360 horas em 
psicopedagogia, ter 
no mínimo 03 (três) 
anos de experiência 
comprovada em 
exercício na docência 
no Magistério Público 
Oficial.

R$ 2.874,55 30h R$ 45,00

2.6.  A realização das provas está prevista para um único dia/período.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA A 
CONTRATAÇÃO

1.1  Considerações Gerais
1.1.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da 
inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição online e ao 
pagamento do valor correspondente a função que deseja concorrer.
1.1.2 Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o 
valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo 
Seletivo.
1.1.3 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas 
no ato da inscrição. Aquele que preencher a ficha de inscrição incorretamente, rasurar ou prestar 
informações inverídicas, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do certame.
1.1.4 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas, 
obedecendo ao prazo descrito no ITEM 4.6.

3. 2   Condições para inscrição
1.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância 
com a Lei Federal nº 13.445/2017 – Lei da Migração, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de 
acordo com os critérios contidos no Decreto Federal nº 70.436/72;
1.1.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto;
1.1.3 Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição;
1.1.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital;
1.1.5 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no 
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/1989 são asseguradas o direito de 
inscrição para as funções no Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que possuem.
3.3  Requisitos Gerais para a Contratação
Além dos requisitos citados no Item 2.5 – Quadro de Funções, o candidato deverá, no ato da convocação, 
comprovar os seguintes requisitos e condições:
a) Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da convocação;
b) Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, 
bem como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções;
c) Se do sexo masculino, possuir até a data da contratação, o Certificado de Dispensa do Serviço Militar 
ou Certificado de Reservista;
d) Gozar de boa saúde física e mental e não possuir deficiência incompatível com o exercício das funções 
e atribuições;
e) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
f) Não exercer qualquer Cargo, Emprego ou Função Pública de acumulação proibida com o exercício da 
nova função, observado ao disposto no artigo 37 § 10 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alterada pela EC 
Nº 20/98;
g) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos 
do artigo 40 inciso II da Constituição Federal;
h) Possuir os pré-requisitos exigidos para a Função a qual se candidatou de acordo com o ITEM 2.5 – 
QUADRO DE FUNÇÕES;
i) A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos para 
o Processo Seletivo, será solicitada por ocasião da contratação para a função;
j) A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do 
candidato em decorrência de sua habilitação no Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorren-
tes de sua inscrição.

4. DAS INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da Internet, no período de 23 de julho a 11 
de agosto de 2022 respeitando para fins de recolhimento do valor de inscrição o horário bancário para 
tanto, o candidato deverá:
a. Acessar o site www.integribrasil.com.br; 
b. Localizar o atalho correspondente ao PROCESSO SELETIVO com inscrições abertas, selecionar o 
Processo Seletivo de Provas e Títulos - Edital Nº 03/2022 da Prefeitura Municipal de Igaratá/SP e clicar 
sobre a função pretendida. 
c. Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR OS 
DADOS. 
d. Em seguida, gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em qualquer banco ou 
instituição financeira autorizada, até a data de vencimento expressa no boleto bancário.
e. Após 03 (três) dias úteis contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, verificar no Painel   
do Candidato, no site da Integri Brasil, se a inscrição se encontra EFETIVADA. Em caso negativo, 
contate-nos por e-mail: contato@integribrasil.com.br ou telefone (11) 4022-7166.
IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição.
4.2 A INTEGRI BRASIL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ/SP não se responsabilizarão por 
solicitações de inscrição via Internet, não recebidas e/ou não confirmadas decorrentes de problemas 
técnicos em microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de transmissão 
ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; 
4.3 O recolhimento do pagamento efetuado via Internet deverá ser feito até a data correspondente 
em campo específico, respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária ou instituição financeira 
autorizada, o autoatendimento, inclusive bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob 
pena de não ser processada e recebida. Não será aceito pagamento de inscrição após a data de 
vencimento impresso no boleto bancário, salvo os casos de vencimento em finais de semana e feriados 
onde prevalecerá como vencimento o próximo dia útil;
4.4 A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela instituição 
financeira competente.
4.5 No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
4.6 No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das provas, conferir 
no site www.integribrasil.com.br, se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a 
importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a 
INTEGRI BRASIL através do e-mail: contato@integribrasil.com.br ou pelo telefone (11) 4022-7166, para 
verificar o ocorrido.
4.7 Não serão aceitas inscrições, via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da 
inscrição estabelecido neste edital, pedidos de isenção do valor de inscrição, alteração de função ou 
devolução do valor de inscrição após o pagamento.
4.8  O candidato será responsável por qualquer erro, rasura omissão, bem como pelas informações 
prestadas, na ficha de inscrição online. 
4.9 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer alterações 
no caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à 
Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo.
4.10 A Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais coincidências 
de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
4.11 Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do candidato 
não conste na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva 
prova desde que esteja de posse da inscrição realizada via internet e do respectivo comprovante de 
pagamento.
4.12  Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.11, o representante da Integri Brasil presente no local 
de realização das provas fará a verificação atestando a veracidade das informações e relatando em ata 
de ocorrência própria, para posterior análise, cuja publicação se fará incluir juntamente com Edital de 
Publicação dos resultados.
4.13 No dia da realização da Prova, o candidato deverá levar o documento de identidade original com 
foto especificado no ITEM 4.14 e APENAS quando o candidato observar que seu nome não consta na 
Relação de Inscritos, levar o comprovante de inscrição (Boleto Bancário devidamente autenticado pela 
instituição financeira a quem foi feito o devido recolhimento).
4.14  Será considerado documento de identidade FÍSICO IMPRESSO as carteiras e/ou cédulas de 
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo 
Ministério das Relações Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de 
identidade para estrangeiros (no prazo de validade). Também será aceito Cédula de identidade fornecida 
por órgãos ou conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, como 
por exemplo, as emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias corporativas, carteira de trabalho e 
previdência social e Passaporte.
Importante: Documentos digitais com foto (CNH Digital, e-Título, DNI, etc.) só serão aceitos caso 
consigam ser validados no ato pelos meios disponibilizados para autenticação (aplicativo Vio do SERPRO, 
site www.tse.jus.br, etc.), não se responsabilizando a empresa pela impossibilidade de validação em 
virtude de o site estar off-line, por falhas nos gestores dos aplicativos ou por falta de sinal da internet.
4.15  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo 
sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
4.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste Edital.
4.17  O Valor da inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, é a que está 
estabelecida no ITEM 2.5 – DO QUADRO DE FUNÇÕES, constante do Edital, cujo recebimento está sob 
responsabilidade da INTEGRI BRASIL – PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP, empresa 
responsável pelo certame; que cuidará do repasse de seu montante líquido para a Prefeitura Municipal.
4.18  O candidato que necessitar de Prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete 
de libras, ou condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo específico 
da Ficha de Inscrição própria, ou solicitá-la, via SEDEX a empresa INTEGRI BRASIL – PROJETOS E 
SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308, Bairro Alto – CEP 
13.311-010 – Itu/SP, até a data do encerramento das inscrições (neste caso, o candidato deverá informar 
o Nome Completo, Número do RG, Número do CPF, Nome do Processo Seletivo e número do Edital, 
Número de Inscrição e Função ao qual concorre).
I - O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá 
requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por equipe multiprofissional ou por 
profissional especialista nos impedimentos apresentados por cada candidato, no prazo estabelecido em 
edital, nos termos do § 2º do Decreto Federal nº 9.508 de 24/09/2018. 
4.19  Nas situações dispostas no ITEM 4.18 o candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, 
não terá a Prova especial preparada. A solicitação de condição especial será atendida obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.20 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das Provas deverá levar 
um acompanhante, que ficará em local reservado para essa finalidade e que será responsável pela 
guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova.
4.21 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste Edital serão realizadas 
observando o horário oficial de Brasília/DF.
4.22 Informações referentes ao Processo Seletivo poderão ser obtidas no site www.integribrasil.com.br 
ou de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (11) 4022-7166.

5. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1.1 Às pessoas com deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever 
neste Processo Seletivo, desde que a deficiência de que possuem seja compatível com as atribuições 
da função a ser preenchida.
1.2 Em obediência aos dispostos no Art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n° 
3.298, de 20 de dezembro de 1999 e decreto nº 9.508/2018 ser-lhe-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das VAGAS ABERTAS PARA A FUNÇÃO a qual concorre, ou que vier a surgir durante 
a validade deste Processo Seletivo.
1.3 Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou superior 
a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos com Deficiência. Se inferior a 0,5 
(cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cin-
co décimos), caso haja aumento suficiente do número de candidatos nomeados para a função.
1.4 Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral;
1.5 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de 
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos;
1.6 Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra cor-
respondente a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo esta-
belecido, não a terá preparada seja qual for sua alegação;
1.7 É condição obstativa para o exercício da função, a necessidade de auxiliares permanentes para 
auxiliar na execução das atribuições inerentes à função pretendida;
1.8 Não obstam à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso ha-
bitual ou a necessidade de preparação de ambiente físico;
1.9 No ato da inscrição, a pessoa com deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua inten-
ção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência que possui. Ele 
também deverá enviar o Laudo Médico expedido no prazo máximo de até 12 (doze) meses anteriores a 
contar do início das inscrições deste certame, atestando a espécie, o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa de deficiência via SEDEX, com postagem até o último dia da data de encerra-
mento das inscrições.
Importante: independentemente da forma de envio, mencionar o nome completo, RG, número do CPF, 
nome do Processo Seletivo, número do Edital, número de inscrição e Função à qual concorre.
a)  Envio via SEDEX: à INTEGRI BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. EPP, lo-
calizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 - B. Alto - Itu - SP CEP: 13311-010.
1.10 O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do Processo Seletivo, se confir-
mada tal situação, em qualquer fase deste Processo Seletivo, sujeitando-se as consequências legais 
pertinentes;
1.11 Os candidatos com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das Provas escritas; b) à avaliação e aos 
critérios de aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos;
1.12 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, essas 
serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação;
1.13 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a primeira, 
a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos deficientes, e a segunda, somente a pontuação 
destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação;
1.14 À medida que forem sendo oferecidas as vagas, a Prefeitura convocará, para o seu provimento, os 
candidatos pela ordem de classificação, até a 9ª vaga constante da listagem geral, para então destinar 
a primeira vaga reservada e chamamento pela listagem destinada às pessoas com deficiência. Em caso 
de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo, aplicar-se-á a 
mesma regra e proporcionalidade previstas no ITEM 5.2;
1.15 O candidato com deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não 
enviar o Laudo Médico, não será considerado como candidato com necessidade especial, apto para 
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concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscrição on-line. Neste 
caso não poderá impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente.
5.16  Os candidatos com deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para contratação, serão 
avaliados por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura do Município de Igaratá/SP que ates-
tará a compatibilidade das atividades exercidas da função com o grau e especificidade da deficiência 
declarada, e a avaliação será de caráter eliminatório para efeito de contratação.

6. DAS PROVAS
6.1  DAS PROVAS OBJETIVAS – PRIMEIRA FASE
6.1.1 O Processo Seletivo constará de Prova Objetiva para todos os Candidatos inscritos, de caráter 
eliminatório e classificatório, com questões de múltipla escolha, visando à capacitação para a função, 
cujas matérias versarão sobre o programa especificado no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS, que faz parte integrante e inseparável do presente Edital e cuja 
avaliação se dará na forma do Item 9 - subitem 9.1.1 do presente Edital.

6.2  DAS PROVAS PRÁTICAS - SEGUNDA FASE
6.2.1  Serão submetidos à Prova Prática - Segunda Fase, somente os candidatos das Funções: 1.01 - 
Operador de Máquinas Rodoviárias e 1.02 - Motorista “A”, que forem habilitados e classificados na Prova 
Objetiva - Primeira Fase, cujo caráter será Eliminatório e Classificatório, na forma do ITEM 9.1.1, e ainda 
que estiverem classificados respectivamente até a 10ª colocação, (+) mais aqueles candidatos 
empatados com a mesma pontuação.
6.2.2  Os demais candidatos, mesmo classificados com a pontuação mínima exigida neste edital, mas não 
dentro da quantidade estabelecida para realização das Provas Práticas, poderão eventualmente serem 
aproveitados no presente processo seletivo em hipótese da necessidade de segunda chamada, (para 
candidatos que não constem da primeira lista de chamada), no caso de não haver candidatos suficientes 
dentro da composição da lista de classificados final prevista no ITEM 2.5 - Quadro de Funções.
6.2.3 A avaliação e aprovação nas Provas Práticas se darão na forma dos exercícios e testes a serem 
realizados na forma do ANEXO II - cujo critério de habilitação será eliminatório e classificatório.
6.2.4 Os candidatos habilitados na prova objetiva, e que estiverem constando da classificação dentro 
dos critérios estabelecidos no item 6.2.1, serão chamados para a realização da Prova Prática - Segunda 
Fase, através de Edital de Convocação a ser oportunamente divulgado, observando as mesmas 
condições de divulgação do ITEM 7.1.3

7. DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
7.1  DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA - PRIMEIRA FASE
7.1.1  A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 04 de setembro de 2022, no município de 
IGARATÁ/SP. Poderá, contudo, haver mudanças dependendo do número de inscritos e a disponibilidade 
de locais para a realização das provas. 
7.1.2  Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no 
Edital de Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 7.1.3;
7.1.3  A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas serão 
divulgadas, oportunamente, única e exclusivamente por EDITAL DE CONVOCAÇÃO, pelos seguintes 
meios:
a) Publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM) e Jornal de circulação local;
b) Pela internet nos endereços  www.integribrasil.com.br ou www.igarata.sp.gov.br e ainda;
c) Por afixação no quadro de avisos do Paço Municipal de IGARATÁ/SP; 
1.1.4 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste 
Edital. 
7.1.5  O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com 
antecedência de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 
a) Caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha;
b) Do comprovante de inscrição; (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento) - 
APENAS quando o candidato observar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos;
c) Documento Original de IDENTIDADE (com foto), especificado no ITEM 4.14.

7.2 DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS - SEGUNDA FASE 
7.2.1 A convocação para a SEGUNDA FASE - PROVAS PRÁTICAS, para as Funções 1.01 - Operador de 
Máquinas Rodoviárias e 1.02 - Motorista “A”, com a data, o local e o horário, será feita através de Edital 
de Convocação a ser oportunamente divulgado em até 05 (cinco) dias antes da realização das provas, 
observando as mesmas condições de divulgação do ITEM 7.1.3. 
7.2.2 Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, 
horário e local estabelecido quando da convocação.  

8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
8.1 DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA - PRIMEIRA FASE
1.1.1 O candidato deverá chegar ao local das Provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
do horário estabelecido para a realização das Provas, visto que os portões de acesso às salas de Prova 
serão fechados rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação, observando ainda 
que:
a) Somente será obrigatório o uso de máscara facial para todos os candidatos durante todo o período 
de permanência no local da prova, se persistir os protocolos sanitários, das autoridades, do Estado e do 
Município.
b) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de Documento de 
Identidade original (com foto), descritos no ITEM 4.14, devendo estar em perfeitas condições, de forma 
a permitir a identificação do candidato com clareza.
c) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado.
d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a   ausência 
do candidato.
e) Os telefones celulares, relógios e similares deverão ser desligados (inclusive despertador) e serão 
acondicionados e lacrados em invólucros de segurança que será entregue pelo fiscal de prova antes do 
início da mesma.
1.1.2 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nasci-
mento, deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específico.
1.1.3 No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial, 
no qual o candidato deverá assinalar as respostas.
1.1.4 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impres-
são que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas.
1.1.5 No decorrer da Prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade 
na formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na folha de 
ocorrências para posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar, posterior-
mente, eventual recurso.
1.1.6 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Ofi-
cial pré-identificado e devidamente assinado ao fiscal de sala. Os gabaritos sem assinatura não serão 
computados e o candidato será excluído do Processo Seletivo.
8.1.7 Ao final das provas, duas testemunhas, preferencialmente 02 (dois) últimos candidatos, deverão 
permanecer na sala, sendo liberados somente quando ambos tiverem rubricado o verso de todos os 
gabaritos e assinado a ATA da Prova Oficial.
8.1.8 Por razões de ordem técnica e de segurança, não será fornecido o Caderno de Questões aos can-
didatos no dia da prova. CONTUDO, o Caderno de Questões ficará à disposição do candidato, durante 
todo o período destinado ao recurso da prova, através do site www.integribrasil.com.br - no “Painel do 
Candidato”, no link “Anexos”.
8.1.9  O GABARITO OFICIAL e o RESULTADO PRELIMINAR serão divulgados a partir das 18h00 
do dia subsequente da realização das respectivas provas. 
8.1.10Após a entrega da prova e do respectivo gabarito ao fiscal de sala, o candidato deverá se retirar da 
sala e do prédio em que foi realizada a prova, não podendo permanecer no pátio, banheiros, corredores 
e ou qualquer área interna do recinto, visando a manutenção da ordem e do silêncio.

8.2 DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS - SEGUNDA FASE
8.2.1  As provas práticas para as Funções: 1.01 - Operador de Máquinas Rodoviárias e 1.02 – Motorista 
“A”; serão realizadas através da condução de Veículos/Máquina, MARCA/MODELO descritos no ANEXO 
II com o acompanhamento de um profissional habilitado para avaliação, utilizando-se de ferramentas, 
peças e ou materiais próprios, específicos e relacionados à atividade, cuja execução prática exigida, irá 
considerar o conhecimento dos materiais, peças e ou equipamentos, agilidade no manejo e na execução 
das atividades propostas.
8.2.2  A Prova Prática constará de demonstração prática da habilidade do candidato, necessária ao 
desempenho de suas atividades, descritas junto à nomenclatura da respectiva Função, constante do 
ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES. 
8.2.3 Somente será permitida a realização da Prova Prática na data, no local e horários constantes no 
Edital de Convocação.
8.2.4 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste 
Edital.
8.2.5 Os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 30 minutos 
de antecedência, munido obrigatoriamente de documento de identidade especificado no ITEM 4.14 
além da Carteira Nacional de habilitação “CNH” exigida no ITEM 2.5 - do quadro de funções, requisitos 
básicos, dentro do período de validade.
8.2.6  O candidato que não apresentar os documentos e exigências descritas neste Edital será impedido 
a realizar a Prova e ainda será considerado inapto e excluído do Processo Seletivo.

9. DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DAS PROVAS
9.1 DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS - PRIMEIRA FASE
9.1.1 As Provas Objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, constando de 25 
(vinte e cinco) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde 
apenas uma alternativa é correta, valendo 04 (quatro) pontos cada questão assinalada corretamente, 
estando habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 06 (seis) acertos, totalizando 24 (vinte e 
quatro) pontos, ou mais na Prova Objetiva equivalente a 24% de aproveitamento; EXCETO para as 
funções 1.01 - Operador de Máquinas Rodoviárias e 1.02 - Motorista “A”, que terá Prova Objetiva 
valendo 02 (dois) pontos cada questão assinalada corretamente, totalizando 50 (cinquenta) 
pontos, estando habilitados os candidatos que obtiverem 06 (seis) acertos, totalizando 12 (doze) 
pontos, equivalente a 24% de aproveitamento.
9.1.2 A duração das Provas Objetivas será de 02h30min (duas horas e meia). Iniciadas as provas, 
nenhum candidato poderá se retirar da sala antes de completados 30 (trinta) minutos, a partir do início 
da realização da prova, exceto quando acompanhado de um fiscal.
9.1.3 Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou 
mais alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do 
campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo 
sistema de correção, acarretando anulação parcial ou integral da prova daquele candidato.
9.1.4 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos, independente da formulação de recursos.
9.1.5  O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

9.2 DO JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA - SEGUNDA FASE
9.2.1 AS PROVAS PRÁTICAS para as funções 1.01 - Operador de Máquinas Rodoviárias e 1.02 - 

Motorista “A” serão avaliada na escala de 0 (zero) à 50 (cinquenta) pontos, de acordo com a descrição 
das funções transcritas no ANEXO I, que constará da reprodução de atividades onde serão avaliados os 
conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. 
a) Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 25 (vinte e cinco) pontos 
ou mais na prova prática, equivalente a 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento nesta fase.
9.2.2  O candidato que não atingir a pontuação mínima exigida na prova prática estará inabilitado nesta 
etapa e será excluído do Processo Seletivo.

10. DA PONTUAÇÃO POR TÍTULOS
10.1 Concorrerão à PONTUAÇÃO DE TÍTULOS, apenas os candidatos inscritos para as Funções 
com exigência de Nível Superior, que forem habilitados na Prova Objetiva e que forem possuidores 
de títulos, além da formação básica exigida no ITEM 2.5 - DO QUADRO DE FUNÇÕES sendo lhes 
atribuídos os seguintes pontos: 
a) 03 pontos: Título de Doutor na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título. 
b) 02 pontos: Título de Mestre na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título. 
c) 01 ponto: Curso de Pós Graduação - Especialização na área, limitando-se à apenas 01 título.
d) 0,5 (meio) ponto: Curso de Extensão Universitária, limitando-se à 02 cursos (diplomas).
10.2  A pontuação máxima relativa aos títulos acima descritos não poderá ultrapassar o limite de 07 
(sete) pontos. Eventuais pontos adicionais serão descartados. 
10.3  Os documentos referentes aos títulos - NÍVEL SUPERIOR - deverão ser apresentados, atendendo 
as seguintes condições: 
a) DOUTOR e ou MESTRE na área: Diploma devidamente registrado; ou certificado e ou declaração de 
conclusão de curso acompanhado do respectivo Histórico Escolar; 
b) PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (especialização ou aperfeiçoamento): Certificado de conclusão 
de curso, expedido por instituição (oficialmente reconhecida), em papel timbrado, contendo carimbo, 
assinatura do responsável e CARGA HORÁRIA com no mínimo de 360 horas, EXPLICITAMENTE 
declaradas no certificado. 
c) CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: Certificado de conclusão de curso, expedido por instituição 
(oficialmente reconhecida), em papel timbrado, contendo carimbo, assinatura do responsável e CARGA 
HORÁRIA com no mínimo de 180 horas, EXPLICITAMENTE declaradas no certificado.
d) Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente 
tradução efetuada por tradutor juramentado ou revalidados por Universidades Oficiais que mantenham 
cursos congêneres; devidamente credenciadas pelo órgão competente. 
10.4 A entrega de documentos relativos a títulos não é obrigatória, não sendo, portanto, motivo para 
exclusão do certame. O(s) título(s) entregue(s) não será (ão) devolvido(s) posteriormente ao candidato, 
sob hipótese alguma.
10.5 A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da empresa INTEGRI BRASIL – PROJETOS 
E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP e da Comissão de Acompanhamento deste certame.
10.6 A entrega de títulos é de inteira responsabilidade do candidato, e os documentos deverão ser 
entregues EXCLUSIVAMENTE no dia e horário da aplicação da respectiva prova e não serão verificados 
no ato da entrega. 
10.7 A entrega dos documentos deverá proceder da seguinte maneira:
a) Em Cópias Autenticadas.
b) Preencher corretamente o ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS.
c) Grampear/Lacrar o envelope. Não é necessário fazer nenhuma identificação no envelope.
10.8  Não serão aceitos e/ou validados os documentos de Títulos nas Seguintes Condições:
a) Que sejam protocolos dos documentos ou via fac-símile;
b) Que sejam documentos originais;
c) Que estejam em envelopes abertos;
d) Que estejam sem o respectivo ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS;
e) Títulos entregues sem a devida AUTENTICAÇÃO e SELO DO CARTÓRIO ou sem a informação do 
link exato para validação com o respectivo código / número para autenticação digital.
10.9 Os documentos de Títulos que forem representados por diplomas ou certificados/certidões de 
conclusão de curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data 
da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecidos, em papel 
timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do 
documento, além de estarem devidamente autenticados.
10.10 Se o candidato tiver interesse em se inscrever para mais de uma Função disponível, e for 
possuidor de títulos, deverá também entregar para cada uma das Funções inscritas a documentação 
de títulos, Ex: 01 (uma) Função, uma documentação, 02 (duas) Funções, duas documentações e 
assim sucessivamente.
10.11 Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos fora desta data e no período destinado à 
respectiva prova. Não serão aceitas substituições de documentos posteriores à data fixada, bem como 
títulos que não constem dos itens apresentados neste capítulo. Também não será permitida a anexação 
de qualquer documento ao formulário de interposição. 

11. DA CLASSIFICAÇÃO
1.1 A nota final do candidato habilitado no Processo Seletivo será:
a) Para as funções de nível fundamental e médio SEM PROVA PRÁTICA: igual à somatória da Pon-
tuação Obtida na Prova Objetiva;
b) Para as funções de nível fundamental COM PROVA PRÁTICA: igual à somatória da Pontuação 
Obtida na Prova Objetiva, mais (+) a pontuação obtida na Prova Prática, para os candidatos habilitados.
c) Para as funções de nível superior: igual à somatória da Pontuação Obtida na Prova Objetiva, mais 
(+) a pontuação obtida na Prova de Títulos, para os candidatos que forem habilitados e classificados na 
prova objetiva e que forem possuidores de tais títulos.
11.2 Em caso de igualdade na classificação definitiva terão preferência sucessivamente:
a) O candidato que tiver mais idade – considerando (dia/mês/ano de nascimento); 
b) O candidato que tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos;
c) Sorteio.
11.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de valor da nota final.

12. DO RECURSO
12.1 O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 24 horas (vinte e quatro) horas, a partir da 
hora, minuto e segundo da abertura do sistema disponibilizado no site, o que ocorre concomitantemente 
à divulgação dos respectivos editais no site www.integribrasil.com.br desde que versem, exclusivamente, 
sobre questões de legalidade contadas, respectivamente a partir:
a) Publicação do Edital; 
b) Da divulgação da relação de inscritos;
c) Da aplicação das Provas Objetivas e ou Práticas; 
d) Da divulgação das Provas Objetivas e dos Gabaritos Oficiais;
e) Do Resultado das Provas Objetivas, Títulos e ou Práticas;
f) Da Classificação Final, exclusivamente quando se tratar de erro de lançamento, critério de    desempate 
ou falha de sistema.
12.2 No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente 
do Processo Seletivo.
12.3 O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente 
indeferido.
12.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão 
preliminarmente indeferidos. 
12.5  O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no 
ITEM 12.1 deverá proceder da seguinte maneira:
a)  Acessar o site www.integribrasil.com.br;  
b) Acessar o “Painel do Candidato”, localizar o botão “RECURSO” (que somente estará visível dentro 
do prazo disponível para recurso);
c)  Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso;
d)  Preencher as razões do recurso e clicar em enviar.
Observação: somente será permitido o protocolo de um único recurso para cada tipo discriminado no 
item 12.1.
12.6 Não serão aceitos recursos que: 
a) Estejam em desacordo com o ITEM 12.1 deste Edital.
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa.
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente.
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente.
e) Que se referirem as etapas cujos prazos para interposição já se esgotaram.
12.7  Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido 
ou ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão à Comissão Fiscalizadora de Processo Seletivo e 
assim que publicado o parecer, disponibilizará ao candidato a resposta do recurso na íntegra, através do 
site da INTEGRI, no “Painel do Candidato”, no link “Meus Recursos”.
12.8 Em hipótese alguma haverá, vista de Provas, revisão de recursos e recurso do recurso.
12.9  O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido.
12.10 Se do exame de recursos, resultar anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de 
Gabarito, a pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuído a 
todos os candidatos, independente de terem recorrido, ficando desde já estabelecido que:
a) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, ele permanecerá com o 
ponto já conquistado pelo acerto da questão;
b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta tenha seu gabarito alterado, ele perderá 
o ponto conquistado anteriormente pelo acerto da questão;
12.11 Após julgamento dos recursos serão divulgadas as devidas alterações ocorridas caso haja 
procedência de recurso interposto dentro das especificações, podendo eventualmente alterar o resultado 
da Prova, classificação final e ou até a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para aprovação no Processo Seletivo. 

13. DA CONTRATAÇÃO PARA A FUNÇÃO
13.1 A contratação por prazo determinado destina-se ao preenchimento de vagas temporárias nas 
categorias funcionais elencadas neste Processo Seletivo, para atender à necessidade, urgência e 
inadiabilidade de atendimento de situação que possa comprometer ou ocasionar prejuízo, resultantes de 
licenças e outros afastamentos dos titulares efetivos e/ou contratados, sendo estes substituídos pelos 
candidatos aprovados no certame.
13.2 O chamamento para a contratação e preenchimento da vaga obedecerá rigorosamente à ordem 
de Classificação Final observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Igaratá e o limite fixado 
por lei e vagas oferecidas neste Edital, estabelecida quando da Homologação do Processo Seletivo. Por 
ocasião da convocação para preenchimento da vaga será exigido do candidato o documento relativo à 
confirmação das condições estabelecidas no presente Edital, sendo que a sua inexistência ou eventual 
irregularidade implicará na imediata eliminação do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos 
decorrentes da sua inscrição. 
13.3  A Prefeitura Municipal de Igaratá/SP poderá solicitar outros documentos que julgar necessário. 
A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a formalização do ato de 
contratação.
13.4  A convocação para preenchimento da vaga será feita inicialmente por Edital, a ser publicado 
no site oficial da prefeitura de Igaratá: www.igarata.sp.gov.br ou ofício via correio; ou por e-mail e/ou 
correspondência desde que contenha a comprovação do recebimento pelo candidato.
13.5  Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato convocado será submetido a EXAME MÉDICO 
ADMISSIONAL, de caráter eliminatório, que avaliará a capacidade física e mental de acordo com a 
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especificidade do trabalho. Da decisão da avaliação médica não cabe recurso.
13.6 O (A) candidato (a) convocado (a) para preenchimento que recusar, desistir por escrito ou 
se contratado, deixar de entrar em atividade no prazo estipulado pela Prefeitura, perderá o direito 
decorrente de sua Classificação. A omissão do candidato ou sua negação expressa será entendida 
como desistência da convocação, ensejando à administração ao chamamento do candidato seguinte na 
lista final de classificação.
13.7 Os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis e que cumprirem com todas as 
exigências previstas neste Edital serão chamados e sua contratação se dará 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1  A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas 
as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal;
14.2  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do Processo 
Seletivo, desde que aprovado, junto à Prefeitura de Igaratá/SP; não lhe cabendo qualquer reclamação 
caso não seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização;
14.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua 
eliminação do Processo Seletivo, a qualquer tempo;
14.4 Reserva-se ao Coordenador / Apoio da empresa responsável pelo certame, o direito de tomar 
medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das 
provas, bem como excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for 
considerado inadequado. 
14.5 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste 
Edital:
a) Estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte;
b) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s);
c) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação;
d) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
e) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização 
da prova;
f) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;
g) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo;
h) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas 
ou impressos não permitidos;

i) Estiver comprovadamente fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação 
(Celulares, Tablets, etc.);
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da Prova;
k) Não devolver integralmente o material solicitado;
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
14.6 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais 
publicações referentes a este Processo Seletivo nos meios indicados, como o site www.integribrasil.
com.br e no quadro de avisos da Prefeitura.
14.7 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos 
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser 
publicado.
14.8 No que tange ao presente Processo Seletivo, os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO 
FISCALIZADORA do Processo Seletivo, especialmente nomeada pela Portaria nº 96 de 29/06/2022 e 
pela INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços Integrados Ltda - EPP.
14.9 Os documentos não exigidos judicial ou extrajudicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contados do encerramento da publicação da Classificação Final do Processo Seletivo serão 
disponibilizados para envio à Prefeitura Municipal de Igaratá/SP.  Caso não seja requisitado e/ou não 
havendo manifestação, serão incinerados;
14.10 Para efeito de contagem de prazos para recursos serão consideradas as datas de publicação dos 
atos relativos ao presente Processo Seletivo no site www.integribrasil.com.br.
14.11 Caberá ao Prefeito Municipal de Igaratá a homologação dos resultados do PROCESSO SELETIVO.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
Edital, que fica à disposição pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e www.igarata.sp.gov.
br e cujo resumo será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM), DOESP, Jornal 
de circulação local, além de outros periódicos que julgar necessário, bem como, afixado no pátio da 
Prefeitura Municipal de Igaratá.  

Igaratá/SP, 22 de julho de 2022.

ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Prefeito do Município de Igaratá/SP

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 – PROCESSO Nº 64/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, 
conversão dos dados, implantação e manutenção de sistemas informati-
zados para microcomputadores nas áreas de: “Planejamento, Orçamento 
e Contabilidade Pública”, “Patrimônio”, “Almoxarifado”, “Compras e Licita-
ções”, “Administração de Pessoal” e “Portal da Transparência”, pelo perío-
do de 12 (doze) meses, conforme ANEXO VI – Termo de Referência, do 
Edital de Licitação nº 02/2022.
O PRAZO para entrega das propostas se encerra às 10 horas 00 minutos 
do dia 09/08/2022 e a abertura das propostas está prevista para as 10 ho-
ras e 15 minutos do dia 09/08/2022.
O LOCAL de entrega/abertura das propostas: Câmara Municipal de Re-
gistro, sito na Rua Shitiro Maeji nº 459 – Centro da cidade de Registro/SP.
OS DEMAIS INTERESSADOS deverão manifestar-se por escrito, junto à 
Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Registro, até 03 (três) 
dias úteis anteriores a data de abertura das propostas.
O EDITAL completo estará à disposição na Câmara Municipal de Registro, 
ou poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico:
https://www.registro.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licita-
coes/tomada-de-precos/tomadas-de-precos-2022 .
FORMALIZAÇÂO DE CONSULTAS: pelo telefone (13) 3828-1100 (ramal 
230), pelo e-mail: adm.compras@camararegistro.sp.gov.br

Registro, 25 de julho de 2022.
GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Aviso de Licitação – O Departamento de 
Administração do Município de São Lourenço da 
Serra informa que se encontra aberto o Pregão 
Presencial com Registro de Preços nº 14/2022, 
Processo Administrativo 8528/2022, tipo menor 
preço por item para a Aquisição de Carnes para 
Merenda Escolar, conforme edital e seus anexos. 
O credenciamento via protocolo dos licitantes se 
dará no dia 04/08/2022 até as 09:30h. Abertura 
dos envelopes proposta e habilitação na mesma 
data às 10:00h. O edital em seu inteiro teor estará 
disponível no site www.saolourencodaserra.sp.gov.
br/novo, mural do Paço Municipal. Informações 
através do e-mail: licitacao@saolourencodaserra.
sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4687-2700. Felipe 
Geferson Seme Amed, Prefeito. São Lourenço da 
Serra, 22 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato Trimestral
De Ata De Registro De Preços 

Processo Nº 119/2021 – Pregão Presen-
cial Nº 46/2021, Para Fornecimento, De 
Materiais Urologia Em Consignação Pelo 
Período De 12 (Doze) Meses. Destinados 
Ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevi-
lacqua – HRLB/Consaúde, Assinada Em 
25/10/2021, Prazo De Validade De 12 Me-
ses, Com Seu 4º Trimestre De Vigência, 
Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do 
Lote, Descrição, Unidade De Medida, Pre-
ço Unitário Em Real), Tradehosp Comér-
cio de Produtos para Sáude Eireli, Cnpj 
06.089.071/0001-99, Lote 1: 01, Clips Liga-
dura Vascular De 05 A 13 Mm Largo, Und, 
648,00 – 02, Clips Ligadura Vascular De 13 
A 16 Mm Extra Largo, Und, 648,00.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022

PROCESSO DE COMPRA Nº 307/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
a realização do evento EXPO PEDRO DE TOLEDO, na 
modalidade pregão, por meio de sistema Presencial, 
de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA, confor-
me especificado no Anexo I contendo itens, parte 
integrante deste edital. Credenciamento, entrega 
dos envelopes proposta e habilitação: 08/08/2022 
A PARTIR DAS 09H30MIN. Abertura dos envelopes 
propostas e habilitação: 08/08/2022 após o en-
cerramento do credenciamento. O edital completo 
poderá ser adquirido no Depto. de Compras e Li-
citações, mediante pagamento de taxa, e ou pelo 
site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo e-mail: 
compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informações 
Fone:(13)3419-1599. Pedro de Toledo, 22 de Julho 
de 2022.Eleazar Muniz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 

PROCESSO DE COMPRA Nº 315/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE CONVÊNIO Nº 11963346000/1220-
6, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 09/08/2022 – 
Horas 08:00:00
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 
09/08/2022 – Horas 08:30:00
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
09/08/2022 – Horas 09:00:00
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília /
DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
O edital completo poderá ser adquirido no Depto. 
de Compras e Licitações, mediante pagamento de 
taxa, e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br 
e ou pelo e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.
br, informações Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 22 de Julho de 2022. Eleazar Mu-
niz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

Aviso de Reabertura de Licitação – Encontra-se 
aberto o Pregão Presencial Nº 10/2022, proces-
so administrativo 7266/2022, tipo menor preço 
por item, que objetiva a Aquisição de 01 (um) 
Caminhão Toco e 01 (uma) Retroescavadeira, para 
a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra. 
O credenciamento, via protocolo, dos representan-
tes dos licitantes se dará no dia 09 de agosto de 
2022 às 09:30 horas, seguido da Abertura às 10:00 
horas. O edital em seu inteiro teor estará à dispo-
sição dos interessados no site da Prefeitura www.
saolourencodaserra.sp.gov.br ou pelo telefone 11-
4687-2700. Felipe Geferson Seme Amed - Prefeito. 
São Lourenço da Serra, 22 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Licitação – O Departamento de 
Administração do Município de São Lourenço da 
Serra informa que se encontra aberto o Pregão 
Presencial com Registro de Preços nº 15/2022, 
Processo Administrativo 8529/2022, tipo menor pre-
ço por item para a Aquisição de Hortifrutigranjeiros 
para Merenda Escolar, conforme edital e seus ane-
xos. O credenciamento via protocolo dos licitantes 
se dará no dia 04/08/2022 até as 13:30h. Abertura 
dos envelopes proposta e habilitação na mesma 
data às 14:00h. O edital em seu inteiro teor estará 
disponível no site www.saolourencodaserra.sp.gov.
br/novo, mural do Paço Municipal. Informações 
através do e-mail: licitacao@saolourencodaserra.
sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4687-2700. Felipe 
Geferson Seme Amed, Prefeito. São Lourenço da 
Serra, 22 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE torna público 
Despacho do Diretor Superintendente, de 
22/07/2022, HOMOLOGANDO o Processo 
Seletivo Simplifi cado para preenchimento 
de vaga, em caráter emergencial e por pra-
zo determinado, para a função de Médico 
Intensivista - 24 h/s, conforme edital CON-
SAÚDE publicado em 09 de Julho de 2022 
e Ata de Julgamento com classifi cação fi -
nal. Para as demais funções não houveram 
aprovados. 

LISTA DE CANDIDATOS 
CLASSIFICADOS

MÉDICO INTENSIVISTA - 24 h/s
VIVIAN PAULA DE OLIVEIRA
ANTONIO MAURÍCIO MATSUDA
GREGUEMARQUES LEITE COSTA

Maiores informações poderão ser obtidas 
junto ao Serviço de Pessoal do CONSAÚ-
DE, das 09:00 às 16:00 horas.

Pariquera-Açu, 22 de julho de 2022.

José Antonio Antosczezem
Dir. Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 
CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi -
cado nº 002/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionados, a comparecer em data 
e local mencionados, a fi m de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de docu-
mento de Identidade e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CONVOCADOS

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 

LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 25 a 27/07/2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

MÉDICO INTENSIVISTA - 24 h/s
VIVIAN PAULA DE OLIVEIRA
ANTONIO MAURÍCIO MATSUDA
GREGUEMARQUES LEITE COSTA

Pariquera-Açu, 22 de julho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 
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especificidade do trabalho. Da decisão da avaliação médica não cabe recurso.
13.6 O (A) candidato (a) convocado (a) para preenchimento que recusar, desistir por escrito ou 
se contratado, deixar de entrar em atividade no prazo estipulado pela Prefeitura, perderá o direito 
decorrente de sua Classificação. A omissão do candidato ou sua negação expressa será entendida 
como desistência da convocação, ensejando à administração ao chamamento do candidato seguinte na 
lista final de classificação.
13.7 Os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis e que cumprirem com todas as 
exigências previstas neste Edital serão chamados e sua contratação se dará 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1  A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas 
as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal;
14.2  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do Processo 
Seletivo, desde que aprovado, junto à Prefeitura de Igaratá/SP; não lhe cabendo qualquer reclamação 
caso não seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização;
14.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua 
eliminação do Processo Seletivo, a qualquer tempo;
14.4 Reserva-se ao Coordenador / Apoio da empresa responsável pelo certame, o direito de tomar 
medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das 
provas, bem como excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for 
considerado inadequado. 
14.5 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste 
Edital:
a) Estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte;
b) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s);
c) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação;
d) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
e) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização 
da prova;
f) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;
g) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo;
h) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas 
ou impressos não permitidos;

i) Estiver comprovadamente fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação 
(Celulares, Tablets, etc.);
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da Prova;
k) Não devolver integralmente o material solicitado;
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
14.6 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais 
publicações referentes a este Processo Seletivo nos meios indicados, como o site www.integribrasil.
com.br e no quadro de avisos da Prefeitura.
14.7 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos 
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser 
publicado.
14.8 No que tange ao presente Processo Seletivo, os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO 
FISCALIZADORA do Processo Seletivo, especialmente nomeada pela Portaria nº 96 de 29/06/2022 e 
pela INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços Integrados Ltda - EPP.
14.9 Os documentos não exigidos judicial ou extrajudicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contados do encerramento da publicação da Classificação Final do Processo Seletivo serão 
disponibilizados para envio à Prefeitura Municipal de Igaratá/SP.  Caso não seja requisitado e/ou não 
havendo manifestação, serão incinerados;
14.10 Para efeito de contagem de prazos para recursos serão consideradas as datas de publicação dos 
atos relativos ao presente Processo Seletivo no site www.integribrasil.com.br.
14.11 Caberá ao Prefeito Municipal de Igaratá a homologação dos resultados do PROCESSO SELETIVO.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
Edital, que fica à disposição pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e www.igarata.sp.gov.
br e cujo resumo será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM), DOESP, Jornal 
de circulação local, além de outros periódicos que julgar necessário, bem como, afixado no pátio da 
Prefeitura Municipal de Igaratá.  

Igaratá/SP, 22 de julho de 2022.

ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Prefeito do Município de Igaratá/SP

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 – PROCESSO Nº 64/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, 
conversão dos dados, implantação e manutenção de sistemas informati-
zados para microcomputadores nas áreas de: “Planejamento, Orçamento 
e Contabilidade Pública”, “Patrimônio”, “Almoxarifado”, “Compras e Licita-
ções”, “Administração de Pessoal” e “Portal da Transparência”, pelo perío-
do de 12 (doze) meses, conforme ANEXO VI – Termo de Referência, do 
Edital de Licitação nº 02/2022.
O PRAZO para entrega das propostas se encerra às 10 horas 00 minutos 
do dia 09/08/2022 e a abertura das propostas está prevista para as 10 ho-
ras e 15 minutos do dia 09/08/2022.
O LOCAL de entrega/abertura das propostas: Câmara Municipal de Re-
gistro, sito na Rua Shitiro Maeji nº 459 – Centro da cidade de Registro/SP.
OS DEMAIS INTERESSADOS deverão manifestar-se por escrito, junto à 
Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Registro, até 03 (três) 
dias úteis anteriores a data de abertura das propostas.
O EDITAL completo estará à disposição na Câmara Municipal de Registro, 
ou poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico:
https://www.registro.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licita-
coes/tomada-de-precos/tomadas-de-precos-2022 .
FORMALIZAÇÂO DE CONSULTAS: pelo telefone (13) 3828-1100 (ramal 
230), pelo e-mail: adm.compras@camararegistro.sp.gov.br

Registro, 25 de julho de 2022.
GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Aviso de Licitação – O Departamento de 
Administração do Município de São Lourenço da 
Serra informa que se encontra aberto o Pregão 
Presencial com Registro de Preços nº 14/2022, 
Processo Administrativo 8528/2022, tipo menor 
preço por item para a Aquisição de Carnes para 
Merenda Escolar, conforme edital e seus anexos. 
O credenciamento via protocolo dos licitantes se 
dará no dia 04/08/2022 até as 09:30h. Abertura 
dos envelopes proposta e habilitação na mesma 
data às 10:00h. O edital em seu inteiro teor estará 
disponível no site www.saolourencodaserra.sp.gov.
br/novo, mural do Paço Municipal. Informações 
através do e-mail: licitacao@saolourencodaserra.
sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4687-2700. Felipe 
Geferson Seme Amed, Prefeito. São Lourenço da 
Serra, 22 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato Trimestral
De Ata De Registro De Preços 

Processo Nº 119/2021 – Pregão Presen-
cial Nº 46/2021, Para Fornecimento, De 
Materiais Urologia Em Consignação Pelo 
Período De 12 (Doze) Meses. Destinados 
Ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevi-
lacqua – HRLB/Consaúde, Assinada Em 
25/10/2021, Prazo De Validade De 12 Me-
ses, Com Seu 4º Trimestre De Vigência, 
Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do 
Lote, Descrição, Unidade De Medida, Pre-
ço Unitário Em Real), Tradehosp Comér-
cio de Produtos para Sáude Eireli, Cnpj 
06.089.071/0001-99, Lote 1: 01, Clips Liga-
dura Vascular De 05 A 13 Mm Largo, Und, 
648,00 – 02, Clips Ligadura Vascular De 13 
A 16 Mm Extra Largo, Und, 648,00.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022

PROCESSO DE COMPRA Nº 307/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
a realização do evento EXPO PEDRO DE TOLEDO, na 
modalidade pregão, por meio de sistema Presencial, 
de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA, confor-
me especificado no Anexo I contendo itens, parte 
integrante deste edital. Credenciamento, entrega 
dos envelopes proposta e habilitação: 08/08/2022 
A PARTIR DAS 09H30MIN. Abertura dos envelopes 
propostas e habilitação: 08/08/2022 após o en-
cerramento do credenciamento. O edital completo 
poderá ser adquirido no Depto. de Compras e Li-
citações, mediante pagamento de taxa, e ou pelo 
site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo e-mail: 
compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informações 
Fone:(13)3419-1599. Pedro de Toledo, 22 de Julho 
de 2022.Eleazar Muniz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 

PROCESSO DE COMPRA Nº 315/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE CONVÊNIO Nº 11963346000/1220-
6, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 09/08/2022 – 
Horas 08:00:00
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 
09/08/2022 – Horas 08:30:00
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
09/08/2022 – Horas 09:00:00
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília /
DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
O edital completo poderá ser adquirido no Depto. 
de Compras e Licitações, mediante pagamento de 
taxa, e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br 
e ou pelo e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.
br, informações Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 22 de Julho de 2022. Eleazar Mu-
niz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

Aviso de Reabertura de Licitação – Encontra-se 
aberto o Pregão Presencial Nº 10/2022, proces-
so administrativo 7266/2022, tipo menor preço 
por item, que objetiva a Aquisição de 01 (um) 
Caminhão Toco e 01 (uma) Retroescavadeira, para 
a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra. 
O credenciamento, via protocolo, dos representan-
tes dos licitantes se dará no dia 09 de agosto de 
2022 às 09:30 horas, seguido da Abertura às 10:00 
horas. O edital em seu inteiro teor estará à dispo-
sição dos interessados no site da Prefeitura www.
saolourencodaserra.sp.gov.br ou pelo telefone 11-
4687-2700. Felipe Geferson Seme Amed - Prefeito. 
São Lourenço da Serra, 22 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Licitação – O Departamento de 
Administração do Município de São Lourenço da 
Serra informa que se encontra aberto o Pregão 
Presencial com Registro de Preços nº 15/2022, 
Processo Administrativo 8529/2022, tipo menor pre-
ço por item para a Aquisição de Hortifrutigranjeiros 
para Merenda Escolar, conforme edital e seus ane-
xos. O credenciamento via protocolo dos licitantes 
se dará no dia 04/08/2022 até as 13:30h. Abertura 
dos envelopes proposta e habilitação na mesma 
data às 14:00h. O edital em seu inteiro teor estará 
disponível no site www.saolourencodaserra.sp.gov.
br/novo, mural do Paço Municipal. Informações 
através do e-mail: licitacao@saolourencodaserra.
sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4687-2700. Felipe 
Geferson Seme Amed, Prefeito. São Lourenço da 
Serra, 22 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE torna público 
Despacho do Diretor Superintendente, de 
22/07/2022, HOMOLOGANDO o Processo 
Seletivo Simplifi cado para preenchimento 
de vaga, em caráter emergencial e por pra-
zo determinado, para a função de Médico 
Intensivista - 24 h/s, conforme edital CON-
SAÚDE publicado em 09 de Julho de 2022 
e Ata de Julgamento com classifi cação fi -
nal. Para as demais funções não houveram 
aprovados. 

LISTA DE CANDIDATOS 
CLASSIFICADOS

MÉDICO INTENSIVISTA - 24 h/s
VIVIAN PAULA DE OLIVEIRA
ANTONIO MAURÍCIO MATSUDA
GREGUEMARQUES LEITE COSTA

Maiores informações poderão ser obtidas 
junto ao Serviço de Pessoal do CONSAÚ-
DE, das 09:00 às 16:00 horas.

Pariquera-Açu, 22 de julho de 2022.

José Antonio Antosczezem
Dir. Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 
CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi -
cado nº 002/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionados, a comparecer em data 
e local mencionados, a fi m de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de docu-
mento de Identidade e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CONVOCADOS

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 

LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 25 a 27/07/2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

MÉDICO INTENSIVISTA - 24 h/s
VIVIAN PAULA DE OLIVEIRA
ANTONIO MAURÍCIO MATSUDA
GREGUEMARQUES LEITE COSTA

Pariquera-Açu, 22 de julho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E OU SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

a) Funções com Exigência de Ensino Fundamental

CONTEÚDOS COMUNS PARA TODAS AS FUNÇÕES DESTA ESCOLARIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
Leitura e compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética; vogal e consoante; sílaba e tonicidade - 
separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; 
acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; 
substantivo; singular e plural; diminutivo e aumentativo; encontro vocálico e consonantal; pronomes e 
verbos.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números naturais; antecessor e sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Sistemas de Numeração Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - 
comprimento, massa, volume e superfície; Números multiplicativos - dobro, metade; Raciocínio lógico. 
Resolução de situações problema.
CONHECIMENTOS BÁSICOS E/OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
* Ver conteúdo por função.

1.01 - Operador de Máquinas Rodoviárias
CONHECIMENTOS BÁSICOS E/OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
 Relações Humanas no trabalho;
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
 Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9503/1997;
 Placas e sinais de trânsito;
 Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina;
 Operação e direção de veículos;
 Manual de Formação de Condutores Veicular;
 Serviços básicos de manutenção;
 Lei Federal nº 9.503 de 23/09/1997 e posteriores modificações, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
 Resolução CONTRAN nº 160 – Anexo II – Leis e Sinais de Trânsito. 

PROVA PRÁTICA
A realização da Prova Prática consistirá na reprodução de atividades onde serão avaliados os 
conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função, 
DEVENDO O CANDIDATO ESCOLHER 01 (UMA) MÁQUINA/EQUIPAMENTO DENTRE OS ABAIXO 
INDICADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SUA AVALIAÇÃO PRÁTICA. O candidato deve mostrar que 
tem o conhecimento em operar o equipamento indicado, para execução de serviços solicitada pelo 
avaliador. Conduzir e manobrar o equipamento (máquina), acionando o motor e manipulando os 
comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme as necessidades do serviço solicitado pelo 
Avaliador. Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando 
pedais e alavancas de comando para mover e levantar e/ ou descarregar matérias de acordo com o 
caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado.

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS: MODELO, ASPECTOS A SEREM 
AVALIADOS 

E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS

As máquinas a serem disponibilizadas para a operação e realização da Prova Prática serão:
MODELO: RETROESCAVADEIRA ou similar.
MODELO: TRATOR AGRÍCOLA ou similar.

• Critérios de Avaliação: Habilidade na operação do equipamento/máquina, habilidade e cuidados 
básicos na condução do equipamento/máquina. Posicionamento correto da máquina no local de 
partida, verificação dos acessórios do equipamento/máquina, verificação preventiva para operação 
do equipamento/máquina. 

• Critérios de distribuição de pontos: Os candidatos desta função habilitados na Prova Objetiva serão 
avaliados na Prova Prática em função de eventuais erros operacionais, demandando a 
contagem de pontuação negativa, isto é, de acordo com as faltas cometidas durante todas as 
etapas do exame:

. Faltas Gravíssimas: 10 (dez) pontos negativos.

. Faltas Graves: 04 (quatro) pontos negativos.

. Faltas Médias: 02 (dois) pontos negativos.

. Faltas Leves: 01 (um) ponto negativo.

Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, horário 
e local estabelecido quando da convocação.

1.02 - Motorista “A”
CONHECIMENTOS BÁSICOS E/OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade;
 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; 
 Relações Humanas no trabalho; 
 Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
 Proteção ao meio ambiente: utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
 Noções de trânsito;
 Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina;
 Operação e direção de veículos;
 Serviços básicos de manutenção;
 Leis e sinais de trânsito;
 Manual de Formação de Condutores Veicular;
 LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm 
 RESOLUÇÃO CONTRAN 160 - Anexo II - Leis e sinais de trânsito.

PROVA PRÁTICA
A realização da Prova Prática consistirá na reprodução de atividades onde serão avaliados os 
conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. 
O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em operar o veículo indicado, para execução 
de serviços solicitado pelo avaliador. Conduzir e manobrar o equipamento, acionando o motor e 
manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-lo conforme as necessidades do 
serviço solicitado pelo Avaliador. 

VEÍCULO A SER UTILIZADO: MODELO, ASPECTOS A SEREM AVALIADOS
E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS

O veículo a ser disponibilizado para a operação e realização da Prova Prática será:
Ônibus; ou similar.

• Critérios de Avaliação: Habilidade na operação do veículo, habilidade e cuidados básicos na condução 
do veículo. Posicionamento correto do veículo no local de partida, verificação dos acessórios do 
veículo, verificação preventiva para operação do veículo.

• Critérios de distribuição de pontos: Os candidatos desta função habilitados na Prova Objetiva serão 
avaliados na Prova Prática em função de eventuais erros operacionais, demandando a 
contagem de pontuação negativa, isto é, de acordo com as faltas cometidas durante todas as 
etapas do exame:

. Faltas Gravíssimas: 10 (dez) pontos negativos.

. Faltas Graves: 04 (quatro) pontos negativos.

. Faltas Médias: 02 (dois) pontos negativos.

. Faltas Leves: 01 (um) ponto negativo.

Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, horário 
e local estabelecido quando da convocação.

b) Funções com Exigência de Ensino Médio

CONTEÚDOS COMUNS PARA TODAS AS FUNÇÕES DESTA ESCOLARIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
Interpretação e compreensão de texto. Ortografia (de acordo com Novo Acordo Ortográfico). Acentuação. 
Pontuação. Regência verbal e nominal.  Sintaxe: crase, regência, concordância, pronome. Emprego dos 
porquês. Morfologia: formação de palavras, flexão nominal e conjugação verbal. Figuras de linguagem, 
de pensamento e de sintaxe. Significação das palavras. Bibliografia: Moreno, Claudio. Guia prático do 
Português correto. Vol.1, 2, 3 e 4. Editora L & PM, 2011
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Múltiplos e divisores de números naturais. Sistema decimal 
de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, 
superfície, volume e massa. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Geometria: 
perímetros, áreas e volumes. Raciocínio Lógico-Matemático. Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
 Conhecimentos sobre princípios básicos de informática: 

 Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
 Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
 Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
 Correio eletrônico (webmail). 
 Conceitos básicos de software e hardware. 
 Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
 Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
* Ver conteúdo por função.

2.01 - MONITOR ESCOLAR
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho compatível com a função, A ideologia da Educação. 
Criança e Adolescente: direitos e proteção, Cuidados a serem tomados com a integridade física da 
criança. Ética profissional. Medidas de Segurança. Desenvolvimento de atividades de apoio escolar em 
sala de aula com alunos com dificuldades de aprendizagem. Noções de Higiene e bem-estar. Regras 
de Comunicação e interação. Segurança no Trabalho. Disciplina e vigilância das crianças; Hierarquia; 
Controle e movimentação das crianças; Cotidiano escolar; A prática educativa; Cognição, afeto e 
moralidade; A indisciplina na escola e o Bullying escolar; Necessidades educativas especiais; Noções 
relacionadas à Administração escolar.
LEGISLAÇÃO:
 LEI FEDERAL N. 8.069 de 13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
 LEI FEDERAL Nº 9.394, de 20/12/1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; e 
suas alterações;
 TEMAS TRANSVERSAIS – Currículo Paulista (https://afape.educacao.sp.gov,br/curriculopaulista); 
 ADAPTAÇÕES CURRICULARES;
 PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação Básica;
 PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais 
para atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial.
 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/
UNDIME, 2018. 

c) Funções com Exigência de Ensino Superior

CONTEÚDOS COMUNS PARA TODAS AS FUNÇÕES DESTA ESCOLARIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação 
da Ortografia oficial; Noções de fonologia. Acentuação Gráfica: emprego dos sinais de pontuação. 
Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. Regência Nominal. Funções Sintáticas 
/ Uso dos Pronomes. Funções e Análise/Uso das Conjunções. Funções e Análise / Uso dos Artigos. 
Funções e Análise/Uso dos Adjetivos. Funções e Análise/Uso dos Numerais. Gêneros Discursivos 
(Produção Textual). Análise Linguística.
Referências Bibliográficas: Acordo ortográfico da Língua Portuguesa - Senado Federal, 2013 
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Novíssima 
Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla (Companhia Editora Nacional, 2000). 
Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011). Dicionário Online Michaelis (http://
michaelis.uol.com.br). Sites para estudo do conteúdo: www.brasilescola.com.br/portugues, www.
portugues.com.br, www.soportugues.com.br, www.conjugacao.com.br. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
 Conhecimentos sobre princípios básicos de informática;
 Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
 Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
 Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
 Correio eletrônico (webmail). 
 Conceitos básicos de software e hardware. 
 Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). 
 Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 10 QUESTÕES
* Ver conteúdo por função.

3.01 - ASSISTENTE SOCIAL
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 10 QUESTÕES
 ACOSTA, A.R.; VITALE, M.A.F. (Orgs.) Família: redes, laços e políticas públicas. 3 ed. São Paulo: Ed. 
Cortez. 2007.
 BAPTISTA, M V; BATTINI, O (Orgs.). A Prática Profissional do Assistente Social. volume I - 2ª ed. São 
Paulo: Veras, 2009.
 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sistema Único de Assistência 
Social. Política Nacional de Educação Permanente do SUAS. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência 
Social, 2013.
 COUTO.B.R.; YASBEK, M.C.; SILVA, M.O.S.; RAICHELIS, R. O Sistema Único de Assistência Social 
no Brasil: uma realidade em movimento. São Paulo: Cortez, 2011.
 CFESS. Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília, 2009 em pdf. Artigos: Estudos 
Socioeconômicos; Supervisão em Serviço Social; O significado sócio-histórico da profissão; O projeto 
ético político do Serviço Social; A dimensão investigativa no exercício profissional; Mobilização social e 
práticas educativas.
 GUERRA, Yolanda; BACKX, Sheila; Santos, Cláudia M. (orgs.). A dimensão técnico operativa no 
Serviço Social: desafios contemporâneos. 3ed.São Paulo: Cortez, 2017.
 IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 
São Paulo: Cortez Editora, 1999;
 SANTOS, S. Josiane. Questão Social – Particularidades no Brasil. São Paulo, Cortez, 2012 (Coleção 
Biblioteca básica de serviço social; v 6).
LEGISLAÇÃO:
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 
 Título II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II – Dos Direitos Sociais; Título 
VIII – Cap. III – Da Educação, da cultura e do Desporto; Seção I - Da Educação; Seção II – Da cultura; 
Cap. VII – Da família, da criança, do adolescente, do Jovem e do Idoso);
 LEI FEDERAL 8.662 de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 
outras providências. 
 Código de Ética Profissional do Assistente Social. Edição atualizada 2011. 
 LEI FEDERAL Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA). 
 LEI FEDERAL Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS 
BRASIL. 
 LEI FEDERAL Nº 10.741 de 1 de outubro de 2003. Estatuto do Idoso.
 LEI FEDERAL Nº 12.435, de 6 de julho de 2011. Sistema Único de Assistência Social - SUAS BRASIL. 
 LEI FEDERAL Nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 
 LEI FEDERAL Nº 13.146 de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência.
 BRASIL, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária, 2006. 

3.02 - FONOAUDIÓLOGO
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 10 QUESTÕES
 Anatomia e Fisiologia da audição; Classificação acústica e psico-acústica dos sons da fala e bases 
físicas da audição;
 Desenvolvimento e aquisição da linguagem: aspectos teóricos e anatomo fisiológicos; 
 Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, voz, audição, fluência e deglutição; 
 Patologias fonoaudiológicas: conceito, etiologia, tratamento; 
 Terapia fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce; 
 Avaliação, classificação e reabilitação dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da 
motricidade oral, linguagem oral e escrita, processamento auditivo central; 
 Aperfeiçoamento e/ou reabilitação das condições dos órgãos do aparelho fonador; condições auditivas 
periféricas e centrais, vestibulares e cognitivas; 
 Transtornos motores e de linguagem associados as lesões neurológicas; 
 Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, 
voz, audição, linguagem;
 Sistemas e processos de comunicação: órgãos responsáveis, comunicação alternativa; 
 Trabalho em equipe multidisciplinar e interdisciplinar; Planejamento e programas preventivos em 
fonoaudiologia. 
 Avaliação audiológica: classificação e laudos.
LEGISLAÇÃO:
 Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
 Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
 Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
 Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 
e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
 Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, 
no âmbito do SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-
publicacaooriginal-1-pe.html
 Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
 Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ



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

B18gazetasp.com.br
SÁBADO, 23 A SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2022 

 Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde 
– NOAS - SUS 01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
 SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/
 Gestão do SUS – Programa Assistencial
 Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf
 Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_prococao_equidade_saude.pdf

3.03 - PSICOPEDAGOGO
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 10 QUESTÕES
Conceitos da Psicopedagogia: níveis constitutivos e aprendizagem; Psicopedagogia no âmbito clínico e 
institucional: fracasso escolar: causas internas e externas das dificuldades de aprendizagem, âmbitos 
de atuação preventiva e terapêutica;  Diagnóstico dos problemas de aprendizagem: instrumentos, 
métodos e técnicas de investigação utilizados na área da Psicopedagogia no Brasil; Intervenção 
em Psicopedagogia: hipótese diagnóstica, devolução, evolução, tratamento e encaminhamentos; 
Desenvolvimento: desenvolvimento cognitivo e afetivo a partir dos estudos de Piaget.
 FERNÁNDEZ, Alicia. A inteligência aprisionada: abordagem psicopedagógica clínica da criança e sua 
família. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.; 
 FERNÁNDEZ, Alicia. Os idiomas do aprendente: análise das modalidades ensinantes com famílias, 
escolas e meios de comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2001; 
 PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1992; 
 WADSWORTH, Barry. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget: fundamentos do 
construtivismo. São Paulo: Pioneira, 2000; 
 WEISS, Maria Lúcia Lemme. Psicopedagogia clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de 
aprendizagem escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

LEGISLAÇÃO:
 Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
 Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
 Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
 Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 
e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
 Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, 
no âmbito do SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-
publicacaooriginal-1-pe.html
 Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
 Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
 Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde 
- NOAS-SUS 01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
 SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/
 Gestão do SUS – Programa Assistencial;
 Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas;
 Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas;
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