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SP terá sinal �G a partir de amanhã
 AOperadoras de telefonia fi zeram uma 

força-tarefa na semana passada e 
conseguiram convencer a Anatel

Até a última sexta, a capital paulis-
ta seguia fora da lista de cidades a 
terem aval para o 5G porque me-
tade das cerca de 890 antenas não 
tinha ainda fi ltros instalados para 

evitar interferências de sinais. O 
5G funciona na faixa de frequên-
cia de 3,5 GHz (Gigahertz), que vi-
nha sendo ocupada pelas empre-
sas de satélite. Frequência é uma 

avenida no ar por onde as teles 
fazem trafegar seus sinais. Fora 
delas, ocorrem interferências. SP 
será a quinta cidade a ter a nova 
tecnologia de celular. ESTADO/A3

87% dos prédios de três ruas 
do Brás não têm vistoria vigente

Forças Armadas 
mudam desfi le 
militar no Rio
A escolha do presidente Jair Bolso-
naro (PL) de participar do desfi le 
no Rio pegou militares que organi-
zam o evento de surpresa. A cerca 
de um mês do evento, o Comando 
Militar do Leste e o Ministério da 
Defesa buscam alterar o planeja-
mento para atender à ordem do 
mandatário. O ministro da Defe-
sa, general Paulo Sérgio Nogueira, 
foi avisado da decisão na sexta. Os 
preparos para o evento estavam 
quase todos prontos, mas devem 
ser rearranjados para comportar 
a participação do presidente e de 
seus apoiadores.  BRASIL/A5

PM detém suspeito de 
participar de assaltos 
a joalherias   ESTADO/A3 Além de representar um perigo, falta do AVCB pode ocasionar multas    ESTADO/A3

 EDUARDO CARMIM PHOTO/PREMIUM/FOLHAPRESS

Burger King 
é condenado 
após ‘castigos’
A Justiça de SP condenou o Burger 
King após um supervisor suposta-
mente punir um atendente diver-
sas vezes por não atender metas 
ou mesmo discordar em conver-
sas sobre futebol. Um dos casti-
gos, segundo a vítima e testemu-
nhas, era comer sanduíche sem 
carne. O trabalhador foi ligado à 
empresa por dois anos. Ele alega 
que seu supervisor, que também 
não foi identifi cado, o castigava 
quando não conseguia atender 
todos os clientes no tempo esti-
pulado. A punição era comer um 
lanche incompleto ou, muitas ve-
zes, apenas pão. ESTADO/A3

O mês de julho foi o único com apenas um dia de chuva desde 1933, quando se 
iniciou as medições do Instituto de Astronomia, Geofí sica e Ciências Atmosfé-
ricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) na cidade de São Paulo. Segun-
dado dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 9,2 milíme-
tros neste julho, o equivalente a 18% da média mensal para este mês.   ESTADO/A3

Tráfi co: PF 
apura lavagem 
de dinheiro

A Polícia Federal (PF) defl agrou 
ontem (2) uma operação para 
aprofundar a investigação de cri-
mes de lavagem de capitais rela-
cionados a tráfi co internacional 
de drogas. Foram cumpridos três 
mandados de busca e apreensão 
em Cajamar e um em Santana do 
Parnaíba, na região metropolitana 
de São Paulo. BRASIL/A5

Coreia do Sul 
lança primeira 
missão à Lua

MUNDO/A5

Pela 1ª vez na história  Mês de 
julho teve apenas um dia 
de chuva na cidade de SP

LUCAS LIMA/FOLHAPRESS

Ministério da Saúde 
orienta grávidas em 
nota BRASIL/A5

VARÍOLA DOS MACACOS

DIVULGAÇÃO

EM SHOPPINGS DE SP

OPERAÇÃO BLANCHED

Covid: Taboão 
vacina mais de �� mil 
crianças ESTADO/A3

COM MAIS DE 5 ANOS

Ayrton Senna ganhará série biográfi ca produzida pela Netfl ix. ANEXO/A12
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Oportunidade de estágio. A Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo (Seduc-SP) está oferecendo 40 va-
gas de estágio de nível superior, nas Diretorias de Ensino 
de Santos e São Vicente, na Baixada Santista. A contratação 
e processo seletivo serão realizados pelo Centro de Integra-
ção Empresa Escola (CIEE). As inscrições e prova objetiva 
deverão ser realizadas no site www.ciee.org.br de 9 a 24 de 
agosto, até 12h. O valor da bolsa auxílio é de R$ 937,59 por 
mês para 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias no má-
ximo, e o auxílio transporte é de R$ 193 mensais. O con-
trato é de no máximo 24 meses, exceto para pessoas com 
de�iciência. A prova possui 20 questões objetivas de múlti-
pla escolha com quatro alternativas, sendo 10 questões de 
português e 10 de conhecimentos gerais: meio ambiente 
e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais 
e globais; história e geogra�ia; cultura e sociedade: música, 
literatura, rádio, cinema e televisão; atualidades e respon-
sabilidade social. Em todo estado, são 1.734 vagas, sendo 
150 para atuar no órgão central e 1.584 nas 91 Diretorias de 
Ensino. Leia a matéria completa no site da Gazeta. (GSP)

Intenção de consumo das famílias. A Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) continuou avançando em ju-
lho. Com alta de 1,2%, o índice apurado pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
alcançou 80,7 pontos, superando mais uma vez os resul-
tados do mesmo mês nos 2 anos anteriores, durante o 
auge da pandemia da Covid-19.   Segundo a CNC, todos os 
indicadores da pesquisa apresentaram aumento, porém, 
a maioria registrou desaceleração em relação a junho. O 
destaque �icou por conta do indicador Renda Atual, que 
apresentou o aumento mensal mais relevante da ICF, de 
2,4%, e o segundo maior anual, de 23,5%. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, avalia que o avanço foi impul-
sionado especialmente pelas famílias que ganham até dez 
salários mínimos, grupo que apresentou avanço de 2,6% 
nesse índice. “Os crescimentos sucessivos do rendimento 
real das famílias, apoiados pelas medidas de auxílio à ren-
da, levaram à melhoria dessa percepção”, disse Tadros, em 
nota. O indicador Nível de Consumo Atual teve o segundo 
maior crescimento mensal, de 2,1%, um avanço mais signi-
�icativo do que o 1,2% registrado no mês anterior. Segundo 
a pesquisa, esse incremento foi puxado pelas famílias com 
ganhos acima de dez salários mínimos. (AB)

 ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

A 
Secretaria Mu-
nicipal de Saú-
de de Taboão da 
Serra, através do 
Ambulatório de 

Aleitamento Materno, ofe-
rece atendimento gratuito 
para mães que estão com di-
�iculdades na amamentação. 
Os encontros acontecem 
toda sexta-feira, às 7h30, na 
Unidade Básica de Saúde 
Clementino, na rua Tsuruki 
Tsuno, nº 104, no Jardim Cle-
mentino.

Os pacientes tanto po-
dem ser encaminhados pe-
los pro�issionais da rede 
municipal de saúde, que du-
rante os atendimentos iden-
ti�icam alguma di�iculdade 
no aleitamento, quanto por 
demanda espontânea.

“O ambulatório deve ser 
procurado pelos muníci-

Amamentação é tema de 
ação de saúde em Taboão

MÃES QUE ENCONTRAM DIFICULDADES. Serviço gratuito em Taboão da Serra, na Grande 
SP, acontece toda sexta-feira, às 7h30, na Unidade Básica de Saúde do Jardim Clementino

pes em qualquer di�iculdade 
na amamentação, seja em 
questões da mãe, como ma-
mas empedradas, �issuras, 
humor deprimido ou dores 
ao amamentar, como tam-
bém em situações relaciona-
das ao bebê, como confusão 
de bico, baixo peso, disfun-
ção oral, frênulo alterado, 
entre outras situações”, ex-
plica a psicóloga Vivian Ro-
cha, do Ambulatório de Alei-
tamento 
Materno.

ATENDIMENTO.  
Além da psicóloga, os pa-
cientes do Ambulatório de 
Aleitamento Materno con-
tam com outras duas pro-
�issionais, a odontopediatra 
Dra. Cristina Pedro e a fo-
noaudióloga Natalia Freitas 
de Alexandria Rea.

As pro�issionais realizam 
alguns procedimentos para 
evitar o desmame precoce 
e viabilizar a amamentação, 
como o teste da linguinha, 
com o qual veri�icam se a 
língua ou o lábio do bebê 
estão “presos” e impedindo 
os movimentos necessários 
para sugar o leite materno. 
Se houver alteração, é rea-
lizada a frenectomia, uma 
cirurgia que remove o freio 
lingual.

O secretário de Saúde, 
José Alberto Tarifa, ressalta 
a importância da ação. “Sa-
bemos que muitos são os 
fatores para que a amamen-
tação seja um sucesso, mas 
através do Ambulatório de 
Aleitamento Materno po-
pulação de Taboão da Serra 
tem o apoio e as orientações 
necessárias”. (GSP)

Os pacientes 
tanto podem ser 
encaminhados 
pelos 
profi ssionais da 
rede municipal 
de saúde, que 
durante os 
atendimentos 
identifi cam 
alguma 
difi culdade no 
aleitamento, 
quanto por 
demanda 
espontânea

O 
segundo se-
mestre letivo 
já foi iniciado 
e alunos e pro-
fessores que 

ainda não possuem o Passe 
Livre Escolar ou o Meia Ta-
rifa do transporte metro-
politano sob pneus podem 
preencher os formulários 
de solicitação no portal da 
EMTU.

No primeiro semestre 
de 2022, foram emitidos ao 
todo 79.519 passes escolares 
nas regiões metropolitanas 
de São Paulo, Campinas, So-
rocaba, Baixada Santista e 
Vale do Paraíba/Litoral Nor-
te. Já em 2021, de janeiro a dezembro, fo-
ram emitidos 48,6 mil bene�ícios.

O Passe Livre Escolar isenta alunos do 
ensino regular, técnico ou superior do 
pagamento da tarifa para o deslocamen-
to intermunicipal entre a residência e a 
escola. Conforme prevê a legislação em 
vigor, o solicitante deve ter renda fami-
liar per capita inferior a 1,5 salário míni-
mo nacional, ou ser integrante de bolsas 
como FIES, PROUNI, cotas sociais, bem 
como estudantes do ensino fundamental 
e técnico de escolas públicas - desde que 
estudem em escolas localizadas em mu-
nicípios diferentes ao da residência.

Os estudantes que não tiverem direito 
à gratuidade total podem solicitar a Meia 
Tarifa, que concede desconto de 50% no 
pagamento da passagem. Já os professo-
res podem requisitar a Meia Tarifa se re-
sidirem em um município e lecionarem 
em outro.

Para solicitar, o passageiro deverá 
acessar a opção Passe Escolar no site da 
EMTU, selecionar a opção “Estudantes e 
Professores” e clicar na região metropo-
litana onde a instituição de ensino está 
situada. O site da EMTU é www.emtu.sp.
gov.br/passe. 

Após selecionar a opção “Solicite seu 
bene�ício” no canto esquerdo da tela, o 
interessado fará o preenchimento do for-
mulário, envio de documentos digitaliza-

dos, impressão e pagamento da taxa do 
boleto no valor correspondente a sete ta-
rifas-piso. A liberação do bene�ício depen-
derá da análise e aprovação da documen-
tação e do trajeto realizado.

É importante que o estudante ou pro-
fessor leia atentamente o regulamento 
do Passe Escolar disponível no portal e 
veri�ique se possui todos os documentos 
exigidos pela legislação. Se o processo for 
feito corretamente, o bene�ício é libera-
do em até 10 dias úteis. Caso haja alguma 
pendência, é possível efetuar a regulari-
zação pelo próprio site, enviando a do-
cumentação correta, porém o prazo de 
10 dia úteis reiniciará a partir da data da 
regularização - a situação da solicitação 
pode ser acompanhada pelo site.

REGIÃO METROPOLITANA DE SP.  
Desde o início de 2022, a EMTU passou a 
não enviar mais os cartões para a institui-
ção de ensino. Após o aviso de liberação 
do bene�ício no site da EMTU, o titular 
deve solicitar seu cartão TOP pelo aplica-
tivo TOP, disponível para Android e IOS, 
ou em um dos mais de 80 pontos �ísicos 
disponibilizados para emissão do cartão 
que podem ser conferidos no site Bora de 
TOP. Esse mesmo processo de solicitação 
de bene�ício é válido para quem tinha o 
cartão BOM Escolar em 2021 e que passa-
rá a usar o TOP Escolar. (GSP)

Volta às aulas: saiba como solicitar o 
Passe Livre Escolar e Meia Tarifa da EMTU

 D O balanço da EMTU aponta que entre janeiro e junho deste ano, foram emitidos 79,5 mil 
benefícios para professores e alunos nas cinco regiões metropolitanas de São Paulo 

THIAGO NEME/GAZETA DE S. PAULO

Os estudantes que 
não tiverem direito 
à gratuidade total 
podem solicitar 
a Meia Tarifa, 
que concede 
desconto de 50% 
no pagamento da 
passagem; já os 
professores podem 
requisitar a Meia 
Tarifa se residirem 
em um município 
e lecionarem em 
outro

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

AMANHÃ: SEXTA:

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.

SÁBADO:

17° 32°
14° 29°

16° 24°

14° 25°

14° 24°

15° 30°

18° 33°

18° 33°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Dia de sol, com 
nevoeiro ao 
amanhecer.

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado.

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 
de céu nublado. Noite 
com muitas nuvens.

15º 29° 15º 22° 14º 22°

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8
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 A Após chegar a Brasília, 
Belo Horizonte, João Pes-
soa e Porto Alegre, o sinal 
da tecnologia 5G será ativa-
do na cidade de São Paulo 
nesta quinta-feira (4). A de-
cisão foi anunciada ontem, 
após reunião extraordinária 
do Grupo de Acompanha-
mento da Implantação das 
Soluções para os Problemas 
de Interferência (Gaispi), li-
gado a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
e responsável pela liberação 
do sinal.  

Segundo a Anatel, a ativa-
ção do sinal ocorreu devido 
ao número expressivo para 
instalação de antenas do 5G, 
que superou o previsto no 
edital que autorizou o uso 
da nova tecnologia. Segun-
do as regras do edital, nessa 
primeira fase seriam neces-
sárias, no mínimo, 462 esta-
ções ativadas até o dia 29 de 
setembro. Até esta terça-feira 
a agência reguladora já havia 
recebido 1.378 pedidos de li-
cenciamento na faixa de 3,5 Após chegar a Brasília, Belo Horizonte e João Pessoa, o sinal da tecnologia 5G será ativado na Capital

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Tecnologia: Capital terá sinal 
5G a partir desta quinta-feira

CELULAR. A estimativa é que a cobertura do sinal 5G deve atingir, nesse primeiro momento, 25% da área urbana

GHz. O número corresponde 
a quase o triplo de antenas 
que deveriam ser instaladas 
na cidade até o final do ano.

A instalação das antenas 
vai permitir antecipar a cha-
mada limpeza do espectro na 
faixa de 3,5 Giga-hertz (GHz), 
para o funcionamento do 5G 
puro, o standalone. A avalia-
ção do Gaispi é que “como os 
pedidos superaram a quanti-
dade prevista no edital, não 
vai haver problemas de inter-
ferência no sinal de antena 
parabólica, também na faixa 
de 3,5GHz”.

A estimativa do grupo é 
que a cobertura do sinal 5G 
deve atingir, nesse primeiro 
momento, 25% da área urba-
na de São Paulo.

“A maior concentração de 
antenas no está no Centro 
Histórico, na região da Ave-
nida Paulista e no Itaim Bibi. 
Já os bairros da Aclimação, da 
Mooca e do Brás, por exem-
plo, terão cobertura menor 
no início do processo”, infor-
mou a Anatel. (AB)

PM detém 
suspeito de 
assaltos a 
joalherias

 A A polícia prendeu na ma-
nhã de terça-feira (2), em Fer-
raz de Vasconcelos, na Grande 
SP, um homem por suspeita 
de participar do assalto a duas 
joalherias em um shopping da 
zona leste da Capital no último 
fim de semana. O suspeito foi 
localizado na casa da ex-com-
panheira. Policiais militares 
chegaram ao local depois de 
uma denúncia anônima.

Não foram localizadas ar-
mas ou produtos roubados, 
mas a PM encontrou as rou-
pas que o suspeito teria usado 
no dia do crime.

O homem foi encaminha-
do para o Departamento Esta-
dual de Investigações Crimi-
nais, o Deic, na Capital, onde o 
crime é investigado.

Na tarde de domingo, sete 
homens armados invadiram 
duas joalherias do Shopping 
Central Plaza e fizeram os 
funcionários de reféns. Hou-
ve troca de tiros e um segu-
rança acabou sendo baleado 
no pé. Dois criminosos, um de 
27 e outro de 30 anos, foram 
presos em flagrante neste dia.  
(GSP)

SHOPPING DE SP

 A A Secretaria de Saúde de 
Taboão da Serra, na região 
sudoeste da Grande São Pau-
lo, divulgou que vacinou até 
a manhã de segunda-fei-
ra (1º) o número de 26.441 
crianças com a 1ª dose con-
tra a Covid-19 - o que repre-
senta 89% dessa população. 
A imunização de meninos e 
meninas de 5 a 11 anos come-
çou no dia 17 de janeiro no 
município.

BALANÇO. 
Dados da prefeitura da cida-
de apontam que os peque-
nos entre 5 anos e 11 anos, 
que estão totalmente imu-
nizados, somam 75%, ou seja, 

Taboão da Serra vacina mais de 26 mil crianças

O nº de 26.441 crianças com a 1ª dose contra a Covid-19 em Taboão da Serra representa 89% do público 

 DIVULGAÇÃO/SECOM/ PMTS

19.849 crianças que já toma-
ram a 2ª dose da vacina con-
tra a Covid-19. Ao todo, o mu-
nicípio soma 29.677 crianças 
aptas à imunização contra a 
Covid-19.

DOCUMENTAÇÃO. 
Para receber a vacina, é neces-
sário apresentar documento 
de identificação da criança e 
do responsável legal (RG, CPF 
ou certidão de nascimento) 
e Cartão do SUS da criança, 
se ela tiver. Para receber a 1ª 
dose da vacina contra a Co-
vid-19, é desejável pré-cadas-
tro www.vacinaja.sp.gov.br 
para agilizar o atendimento.  
(GSP)

Ao todo, a cidade de Taboão da Serra, na 
Grande São Paulo, soma 29.677 crianças 
aptas à imunização contra a doença

 A O mês de julho foi o único 
com apenas um dia de chuva 
desde 1933, quando se iniciou 
as medições do Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciên-
cias Atmosféricas da Universi-
dade de São Paulo (IAG-USP) 
na cidade de São Paulo.

Segundado dados do o 
Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet), choveu 
9,2 milímetros neste julho, o 
equivalente a 18% da média 
mensal para este mês, que é 
de 48,4 milímetros. 

O Instituto também des-
tacou que além das chuvas 
abaixo da média, o mês teve 
a maior média de tempera-
turas máximas já registrada, 
com 25,5ºC. A série histórica 
do instituto tem início em 
1945.

De acordo com o Centro 
de Gerenciamento de Emer-
gências (CGE) da Prefeitura 

Julho teve apenas um dia de 
chuva pela 1ª vez na história

O Instituto também destacou que além das chuvas abaixo da média, 
o mês teve a maior média de temperaturas máximas já registrada 

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

de São Paulo, a cidade ficou 
47 dias seguidos sem chuva, 
entre os dias 10 de junho e 29 
de julho.

Segundo o Inmet, ter so-
mente um dia com registro 

de chuva significativa (acima 
ou igual a 1 milímetros) é atí-
pico porque a média clima-
tológica é de quatro dias com 
chuvas relevantes em julho. 
(GSP)

 A A Justiça de São Paulo con-
denou o Burger King após um 
supervisor supostamente pu-
nir um atendente diversas ve-
zes por não atender metas 
ou mesmo por discordar em 
conversas sobre futebol. Um 
dos castigos, segundo a víti-
ma e testemunhas, era comer 
sanduíche sem carne. 

O trabalhador, que não 
teve o nome revelado, foi li-
gado à empresa por dois anos. 
Ele alega que seu supervisor, 
que também não foi identifi-
cado, o castigava quando não 
conseguia atender todos os 
clientes no tempo estipula-
do. A punição era comer um 
lanche incompleto ou, muitas 
vezes, apenas pão. As infor-
mações são do “Jornal Extra”.

A vítima ainda afirmou 
que chegou a ser conduzido 
para a câmara fria do restau-
rante e trancado no local após 
uma discussão sobre futebol. 

Justiça de SP condena 
Burger King por agressão 

A juíza do caso declarou que o 
dano moral aconteceu e con-
denou a rede a pagar R$ 7 mil, 
mas ainda cabe recurso.

Após ser procurado pela 
publicação, o Burger King afir-
mou que “prioriza o cumpri-
mento das normas trabalhis-
tas e possui políticas claras de 
gestão de pessoas, que são di-
vulgadas com toda a lideran-
ça e colaboradores” e que “em 
relação ao referido processo, a 
companhia está tratando na 
esfera judicial”. (GSP)

A Justiça de SP 
condenou o 
Burger King após 
um supervisor 
supostamente 
punir um 
atendente 
diversas vezes 

Cerca de 87% 
dos prédios 
do Brás não 
possuem AVCB

 A Um levantamento rea-
lizado pelo ”SP2”, da Rede 
Globo, apontou que cerca de 
87% dos prédios de três ruas 
do Brás, na região central da 
capital paulista, estão sem 
o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros vigente.

 Dos 429 prédios consul-
tados pela produção, ape-
nas 56 estão regulariza-
dos e 373, não. Veja dados 
 abaixo: 
-  Rua Oriente: 122 prédios 
sem AVCB/ 22 regularizados;
- Rua Barão de Ladário: 97 
prédios sem AVCB/ 17 regu-
larizados;
- Rua Maria Marcolina: 154 
prédios sem AVCB/ 17 regu-
larizados.

FISCALIZAÇÃO. 
O conselheiro do Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia de São Paulo, 
Roberto Racanicchi, afirma 
que a falta do AVCB nos pré-
dios da região, onde muitos 
locais estão colados um no 
outro e abarrotados de mer-
cadorias, aumenta as chan-
ces de ocorrer uma tragé-
dia no local. “A probidade 
de ocorrência de um desas-
tre, de uma tragédia é mui-
to grande, dobra, triplica, é 
muito grande”, alega.

INCÊNDIOS. 
Para Rogério Lin, da Asso-
ciação Brasileira de Nor-
mas Técnicas, as chances 
de um prédio com AVCB 
pegar fogo são bem meno-
res. “Na hora que um um 
prédio pega fogo e ele tem 
AVCB, usualmente, ele vai 
ter a menores chances des-
se fogo se alastrar, as pes-
soas vão ter mais chance de 
escapar em segurança e os 
bombeiros vão ter mais faci-
lidade em controlar o incên-
dio”, conta. A falta do AVCB 
pode ocasionar em multas.   
(GSP)

RUAS DO CENTRO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 073/2022, 
objetivando a aquisição de reagentes, insumos laboratoriais e soluções para uso da Estação 
de Tratamento de Água e Esgoto, no dia 15 de agosto de 2022, às 09:00 horas. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone 
(19) 3878-9700. Louveira, 02 de agosto de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 078/2022, 
objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem e 
higienização de uniformes utilizados por funcionários da ETE, no dia 15 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, 02 de agosto de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°157/2022. PREGÃO 
PRESENCIAL N.°014/2022. OBJETO: Aquisição de Uniformes (Fardamento) para a Guarda 
Civil Municipal, Vigias e Agentes de Trânsito do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme 
Termo de Referência contido no Anexo I. DATA DA REALIZAÇÃO: 16/08/2022. HORÁRIO 
DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:30hrs. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.
sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 2 de agosto de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N º 05/2022
Objeto: Registro de Preços - Prestação de Serviços de Serralheria. Á vista dos ele-
mentos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão do 
pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão Presencial 
nº 05/2022 - homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços 
para Prestação de Serviços de Serralheria.

Cajuru/SP 02 de agosto de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
Inicio: 02/08/2022 - Encerramento: 05/09/2022 - Horário: 09h. Abertura: 05/09/2022 
- Horário: 09h. Tipo: Maior valor unitário. Objeto: Alienação de bens públicos imóveis no 
município de Viradouro. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna 
público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro, Fornecerá cópia digital do Edital e 
seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça 
Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para 
gravação, das 07:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas de Segunda Feira 
à Sexta feira ou através do site http://viradouro.sp.gov.br/licitacoes/. Demais publicações 
referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 02 de agosto de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado de Licitação 

Acha-se reaberta, com instrumento convocatório disponibilizado no 
Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://
www.bec.sp.gov.br), bem como no Portal da ALESP (http://www.al.sp.
gov.br) ou a ser retirado na Comissão Permanente de Licitação, sala 
T-38, térreo do “Palácio 9 de Julho”, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, 
201, CEP 04097-900, telefones (11) 3886-6521 e 3886-6872, no horário 
das 12 às 19 h, a seguinte licitação:
Pregão Eletrônico nº 38/2022 - Processo Digital nº 537/2021
Objeto: Aquisição de licenciamento de solução de segurança do tipo 
Firewall de Nova Geração (Next Generation Firewall - NGFW), com 
funções de VPN, antivírus/anti-spyware de gateway, proteção avançada 
contra ameaças, controle de tráfego (QoS), IPS/IDS, web filter e controle 
de aplicação, com serviço especializado de suporte técnico, manutenção 
e atualização, pelo regime de empreitada por preço global
Abertura: 17/08/2022 às 14h30
Oferta de Compra nº: 010101000012022OC00094.
Local: Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.
bec.sp.gov.br)

COMUNICADO DE REABERTURA/ABERTURAS
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a rea-
bertura e aberturas das seguintes licitações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/AMS–IS/2022 - Processo Administrativo 
nº. I – 9.498/2022 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de Pre-
ços para futura, eventual e parcelada aquisição de cadeiras e longarinas. 
A reabertura da Sessão Pública será às 09h30 do dia 16/08/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/AMS–IS/2022 - Processo Administra-
tivo nº. I – 11.388/2022 - Tipo: Menor preço global. Objeto: Contrata de 
empresa especializada para fornecimento (locação) de equipamentos de 
relógio de ponto eletrônico, incluindo a manutenção corretiva e atualiza-
ção do software de gerenciamento. A abertura da Sessão Pública será às 
09h30 do dia 15/08/2022.

As sessões ocorrerão no Auditório da Autarquia Municipal Saúde - IS, si-
tuada na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 286, Centro, Muni-
cípio de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo. Os cadernos das lici-
tações, composto de edital e anexos, poderão ser adquirido no endereço 
eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra, www.itapecerica.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 160/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma da E.M. Yvonne 
Miragaia Peruzzo, situado na Rua Ernesto Bispo da Silva, nº 279 – Portal da Pérola II, nesta 
cidade de Birigui/SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme 
memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro 
e projetos fornecidos pela Secretaria de Obras. Data da Abertura: 19/08/2022 às 08h30min. 
Melhores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Compras, Licitações e Gestão de 
Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155 Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP ou pelo e-mail: 
licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido naquela seção e retirado gratuitamente no 
site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 02/08/2022.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2022
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes, verduras e ovos) da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/
PNAE. DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE LOCAÇÃO: 
Até as 17 (dezessete) horas do dia 05 de setembro de 2022, no Departamento de Administração 
de Materiais, com endereço à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro- Brotas-SP. O Edital na 
íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Administração de Materiais, 
Licitações e Contratos, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro- Brotas-SP, bem como no site 
oficial do Município (www.brotas.sp.gov.br), a partir de 04/08/2022.
Brotas-SP, 29 de julho de 2022 - Marcia Fernandes Checco - Administradora de Materiais e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS

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

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO nº 053/2022. Edital de 28/07/2022. OBJETO: Aquisição de perfis laminados 
e chapas de aço. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do dia 18/08/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 054/2022. Edital de 28/07/2022. OBJETO: Contratação de serviços ter-
ceirizados de lavagem e lubrificação da frota da DAE. TIPO: Menor Preço por Lote. ABERTURA: às 
09:30 do dia 29/08/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 055/2022. Edital de 28/07/2022. OBJETO: Aquisição de 02 disjuntores 
de média tensão para Estação Elevatória de Água Bruta da unidade Rio Atibaia. TIPO: Menor Preço 
por Item. ABERTURA: às 09:30 do dia 19/08/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 056/2022. Edital de 01/08/2022. OBJETO: Aquisição de ácido fluossilíci-
co. TIPO: Menor Preço por Lote. ABERTURA: às 14:00 do dia 19/08/2022. Editais disponíveis para 
retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Editais) gratuitamente. 

Claudia Santos Fagundes – Diretora Administrativa.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Encontra-se aberto na DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 PREGÃO ELETRÔNICO número 
07/2022, objetivando a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
DESTINADO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO – 080267000012022OC00030. 
A realização da sessão será na data de 16/08/2022, às 9:30 horas, no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL AO CON-
TRATO N°0018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2022. Contra-
tante: Prefeitura Municipal de Embu Guaçu. Contratada: Consultora e 
Sistemas para o Trânsito Eireli. CNPJ n°02.272.879/0001-56 Objeto: Con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de 
locação de sistema computacional (software internet) de programa de segu-
rança para educação, processamento de multas de trânsito com impressão 
e envelopamento de notificações, e cadastramento e controle da sinalização 
de trânsito, emissão e controle de credenciais para estacionar em vagas de 
idosos e portadores de necessidades especiais, conforme especificações 
constantes do ANEXO I, que integra este Edital. Fundamento: Amparo legal 
no art. 79, inciso II da Lei n.º 8.666/93. Embu Guaçu 02 de agosto de 2022. 
José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N°0014/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 
N°0018/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Embu Guaçu. Contra-
tada: K.R. de Oliveira dos Santos. CNPJ n°02.607.946/0001-46 Objeto: 
Contratação de empresa “Registro de Preços” para eventual aquisição to-
ners para consumo das Secretarias da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, 
obedecidas às especificações técnicas conforme Anexo - I do Edital. Funda-
mento: Amparo legal no art. 79, inciso II da Lei n.º 8.666/93. Embu Guaçu 
02 de agosto de 2022. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 076/2022
OBJETO: Contratação de serviços de ensaio de proficiência – controle de qualidade exter-
no e controle de qualidade interno para laboratórios de análises clínicas “Orlando Ceravo-
lo”, localizado no município de Mogi Mirim, no intuito de adequá-los às determinações da 
RDC 302/2005 de 13/10/2005, resolução que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
funcionamento de Laboratórios Clínicos, que exigem a participação do Laboratório em En-
saios de Proficiência e Controles Internos para todos os exames realizados em sua rotina. 
DATA DE ABERTURA: 16 de agosto de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 094/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de carimbos automáticos 
e de madeira, destinados para diversas secretarias municipais do município de Mogi Mirim/
SP. DATA DE ABERTURA: 16 de agosto de 2022, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 02 de agosto de 2022.

Antonio Claudio da Rocha Salgado
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022
Licitação nº 045/2022
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfál-
tico na Rua Jurandir Magalhães Filho e Rua Geraldo Verza – Jd Dall’orto - Município de 
Sumaré – Convênio Federal nº 902.755/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 628.025,73 
Prazo de Execução: 02 (dois) meses
Data de entrega dos envelopes: 19 de agosto de 2022 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 19 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, 02 de agosto de 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA - SMA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PROC Nº 027/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução global (mão de obra e mate-
riais) de 8.084,79 m2 de recapeamento asfáltico com CBUQ de trechos das ruas Benjamin Constant 
(entre a Rua Maripan e a Rua General Osório), Lucilene Aparecida Duarte, Duque de Caxias, Nossa 
Senhora das Mercês, Hitoshi Sawasaki, Benjamin Constant (entre a Rua Hassegawa e a Rua Cândi-
do Alves Vieira), Princesa Isabel e Sakitaro Hirata, do perímetro urbano do município, com recursos 
próprios (R$ 46.216,39) e do convênio nº 100503/2022 (R$ 400.000,00), firmado com a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.
Observo que o presente certame licitatório transcorreu dentro da regularidade e preceitos estabeleci-
dos em Lei, não havendo nenhuma nulidade a ser pronunciada.
Em face disso, ADOTO o Julgamento exarado pela Comissão de Licitação, de modo a HOMOLOGAR 
a decisão que declarou vencedora a empresa SANCHES & AQUINO CONSTRUTORA LTDA quanto 
ao objeto do certame, pelo valor global de R$ 446.176,21 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e 
setenta e seis reais e vinte e um centavos).
POSTO ISSO, ADJUDICO o objeto do certame licitatório à empresa supra-citada. Convoque-a, para 
a assinatura do respectivo contrato.

Santa Mercedes, 01 de agosto de 2022.
VALDIR VERONA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-SP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 135/2022 - REGISTRO 
DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de notebooks e 
computadores com objetivo de substituição progressiva de 
equipamentos.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22/08/2022 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, 02 de agosto de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022

Início: 02/08/2022 - Encerramento: 16/08/2022 - Horário: 09h00. Abertura da Sessão:
16/08/2022 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de preços 
para a aquisição futura e parcelada de itens de cama, mesa e banho. Processo Licitatório de 
Acordo com a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima 
especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. 
A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.vira-
douro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregao@viradouro.sp.gov.br. Demais publicações 
referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 02 de agosto de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA

A Divisão Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Viradouro comu-
nica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 038/2022, Processo Administrativo nº 
171/2022, tendo como objeto: Aquisição de notebooks para professores da rede municipal 
de ensino, encontra-se suspenso para readequação dos Itens do Anexo I – Planilha de proposta, 
uma vez feitas todas as alterações necessárias, abre-se nova contagem de prazo, fi cando a 
Abertura da Sessão para às 09h00min do dia 17 de agosto de 2022 que será realizada no en-
dereço eletrônico https://viradouro.sp.gov.br, no campo Licitações - Compras Edital Pregão 
Eletrônico (no link http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Informações: Divisão de Licita-
ções, na Praça Major Manoel Joaquim nº 349 - Viradouro/SP - CEP 14.740-000, no horário das 
08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda à sexta-feira, telefone: (17) 
3392-8800 ou pelo e-mail: pregao@viradouro.sp.gov.br. Viradouro, 02 de agosto de 2022. 

Daniela de Souza Lima
Diretora da Divisão Municipal de Licitações, Compras e Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022
Início: 02/08/2022 - Encerramento: 17/08/2022 - Horário: 14h00. Abertura da Sessão:
17/08/2022 - Horário: 14h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://

191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Aquisição de veícu-

lo tipo furgão para frota municipal de ensino. Processo Licitatório de Acordo com a Lei 
Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 

torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especi-

fi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A 

cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.vira-
douro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregao@viradouro.sp.gov.br. Demais publicações 

referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.
Viradouro/SP, 02 de agosto de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2022 Objeto: “Contratação de empresa especializada em trans-
porte, para realização do transporte escolar de alunos da zona rural e áreas de difíceis acessos do Município de Ibaté/SP, 
conforme anexos.” Data do Pregão: 16 de agosto de 2022 às 09:00hr. Entrega dos Envelopes até as 08:45hs do dia 16 de 
agosto de 2022. Local: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizado na Avenida São 
João, n.º 1.771 – Centro – Ibaté/SP. O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES torna público que, na data, horário e local, acima 
assinalados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO 
GLOBAL.  Conforme Decreto Executivo n.º 3.065, de 13 de junho de 2022, fica designado Pregoeiro e equipe de apoio, em 
obediência ao artigo 3º, inciso § 1º, da Lei Federal n.º 10.520/02. Local e horário para retirada do Edital: Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizada na Avenida São João, º 1.771, Centro, no horário 
compreendido entre as 08h às 12h e das 13h30m às 17h, de segunda a sexta-feira, e ainda gratuitamente pelo site: 
http://www.ibate.sp.gov.br no link “Licitações Públicas – Pregão Presencial”. Informações adicionais poderão ser obtidas 
por meio do telefone (16) 3343-9800 ramais 2071 e 2072. Ibaté/SP, 02 de agosto de 2.022. Natasha Cardoso Dos Santos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital de 
licitação Pregão Presencial n°38/2022, oriundo do Processo Administrativo n° 
8876/2022, que será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Nova Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/
SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 17 de agosto de 2022, 
às 09h00, e tem por objeto o registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de cestas básicas em entregas mensais parceladas pela Diretoria 
de Promoção Social do Município de Nova Odessa, termos das especificações 
constantes do edital e anexos. O edital estará disponível para download no 
seguinte link de acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 02 de agosto de 2022.
Rafael Brochi de Mattos

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO – RERRATIFICAÇÃO E NOVA DATA. 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 30.66/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2022, OBJE-
TO: Registro de preços para eventual aquisição 
de equipamento de proteção individual – epi´s 
(máscaras descartáveis) nas ações de comba-
te contra o COVID no SUAS conforme portaria 
369/2020 – MDS com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses. A Secretaria de 
Administração, no uso de suas atribuições, infor-
ma aos interessados que encontra-se disponível 
no site www.atibaia.sp.gov.br   ou www.bbmnetli-
citacoes.com.br, ata que trata sobre esclareci-
mento e  RERRATIFICAÇÃO do Edital, comu-
nica ainda que foi REDESIGNADO para até as 
16h:00 do dia 16/08/2022  NOVA DATA para RE-
CEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS sen-
do agendado para o dia 17/08/2022 as 08h30m 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SES-
SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS. PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 32.880/2022 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 230/2022, OBJETO: Contratação 
de instituição financeira, autorizada pelo Banco 
Central, para operar os serviços de processa-
mento e gerenciamento de créditos provenientes 
da folha de pagamento dos servidores ativos, 
inativos, pensionistas e estagiários desta Pre-
feitura. A Secretaria de Administração, no uso 
de suas atribuições, informa aos interessados 
que encontra-se disponível no site www.atibaia.
sp.gov.br   ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, ata 
que trata sobre esclarecimento e  RERRATIFI-
CAÇÃO do Edital, comunica ainda que foi RE-
DESIGNADO para o dia 15/08/2022 as 09 horas 
o início do RECEBIMENTO DE OFERTAS, com 
encerramento previsto da fase de lances para as 
11 horas do dia 15/08/2022. Para aquisição dos 
editais os interessados deverão acessar os sites 
http://www.atibaia.sp.gov.br, www.bbmnetlicita-
coes.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 
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 ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 02 
de agosto de 2.022. -Sidney de Oliveira Poloni- 
Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 49/2022.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022.
PROCESSO Nº 6609/2022.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
49/2022 - PROCESSO Nº 6609/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES 
DE RECEPÇÃO, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
INERTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊN-
CIA.  MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 18 de agos-
to de 2022, às 10:00 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: 28/2022. Os interessados 
poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Mu-
nicipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.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, 02 de agosto de 2022.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 080/2022 - PROCESSO N.º 3249/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE LABORATÓRIO PARA COLETA E ANÁLISES DE ÁGUA. Início da 
sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 16/08/2022 às 08h30min, na 
Sala de Licitações do SEMAE.  Aquisição de edital:  www.semaepiracicaba.sp.gov.br 
(sem custo) ou Setor de Protocolo (recolhimento de R$ 10,00 (dez reais)), de 2ª a 6ª 
feira, das 08 às 16 horas - SEMAE - Rua XV de Novembro, 2.200 - Fone (19) 3403-
9614/9623. Piracicaba/SP, 02 de agosto de 2022. Maurício André Marques de Oliveira 
- Presidente do Semae

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIRACICABA
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 A Com a ajuda da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), a Polícia Federal defla-
grou nesta terça-feira (2), em 
13 estados e no Distrito Fede-
ral, a operação Não Seja um 
Laranja!.

A finalidade é apreender 
bens de pessoas que cederam 
contas pessoais para receber 
recursos desviados de golpes 
e fraudes contra clientes ban-
cários.

Segundo a Federação Bra-
sileira de Bancos, é a primeira 
vez que é feita uma operação 
de caráter nacional para coi-
bir esse tipo de crime. 

A entidade acrescenta que 
as ações terão continuidade, 
e que elas decorrem do “Con-
vênio Tentáculos”, um acordo 
de cooperação técnica assina-
do em 2017 pelas duas insti-
tuições, visando o combate a 
fraudes bancárias eletrônicas 
no País.

CRIMES.
“Entre as ações criminosas 
que serão punidas com a lei As fraudes bancárias investigadas somam R$ 18,2 milhões

AGÊNCIA BRASIL

Ação contra quem cede contas 
para golpistas é deflagrada

NO PAÍS. É a primeira vez que é feita uma operação de caráter nacional para coibir esse tipo de crime

estão as fraudes através de 
transações digitais, além de 
golpes, como o da clonagem 
do WhatsApp, do falso fun-
cionário de banco (quando o 
fraudador entra em contato 
com a vítima se passando por 
um falso funcionário de uma 
instituição financeira), e os 
golpes de phishing (quando 
criminosos tentam obter da-
dos pessoais do usuário atra-
vés de mensagens e e-mails 
falsos que o induzem a clicar 
em links suspeitos)”, explicou 
a federação.

A legislação brasileira pre-
vê punições para casos de 
fraudes e golpes cometidos 
em meios eletrônicos, com 
penas agravadas para situa-
ções como invasão de dispo-
sitivo, furto qualificado e es-
telionato praticados em meio 
digital, “além de crimes co-
metidos com o uso de infor-
mação fornecida por alguém 
induzido ao erro pelas redes 
sociais, contatos telefônicos, 
mensagem ou e-mail fraudu-
lento”, finalizou, em nota, a 

Lavagem 
de dinheiro 
também é 
apurada

 A A Polícia Federal (PF) tam-
bém deflagrou ontem (2) ope-
ração para aprofundar a inves-
tigação de crimes de lavagem 
de capitais relacionados a tráfi-
co internacional de drogas. Fo-
ram cumpridos três mandados 
de busca e apreensão em Caja-
mar e um em Santana do Par-
naíba, na região metropolitana 
de São Paulo.

As investigações, que resul-
taram na Operação Blanched, 
começaram a partir de infor-
mações que apontaram para 
movimentação incomum de 
R$ 5,2 milhões, entre feverei-
ro de 2019 e fevereiro de 2020, 
em conta bancária na cidade 
de Cajamar. Os valores eram 
depositados por empresas já 
investigadas pela Polícia Fede-
ral por não serem operacio-
nais e abertas, sequencialmen-
te, por organização criminosa 
especializada em lavagem de 
dinheiro e envolvimento com 
tráfico internacional de drogas.

De acordo com a Polícia 
Federal, alguns dos sócios das 
empresas identificadas figu-
ram como beneficiários do  
auxílio-emergencial. (AB)

TRÁFICO INTERNACIONAL

 A A escolha do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) de partici-
par do desfile no Rio de Janei-
ro pegou militares que orga-
nizam o evento de surpresa. 
Agora, a cerca de um mês do 
evento, o Comando Militar do 
Leste e o Ministério da Defe-
sa buscam alterar o planeja-
mento para atender à ordem 
do mandatário.

Segundo relatos feitos à 
reportagem, o ministro da 
Defesa, general Paulo Sérgio 
Nogueira, foi avisado da de-
cisão na sexta-feira (29). Os 
preparos para o evento es-
tavam quase todos prontos, 
mas devem ser rearranjados 
para comportar a participa-
ção do presidente e de seus 
apoiadores.

O ato deve ter caráter polí-

Forças Armadas mudam às 
pressas desfile militar no Rio

pela manhã.
No sábado (30), no entan-

to, Bolsonaro anunciou que 
iria alterar o cronograma: o 
desfile será às 16h na avenida 
Atlântica, na orla de Copaca-
bana, local em que geralmen-
te ocorrem manifestações fa-
voráveis ao presidente.

“Sei que vocês [paulistas] 
queriam [que o ato fosse] aqui 
[em SP]. Queremos inovar no 
Rio. Pela primeira vez, as nos-
sas Forças Armadas e as forças 
auxiliares estarão desfilando 
na praia de Copacabana”, dis-
se durante a convenção que 
lançou a candidatura de Tarcí-
sio de Freitas (Republicanos) 
ao Governo de São Paulo.

Generais consultados pela 
reportagem afirmaram, sob 
reserva, que a decisão do Pla-
nalto foi comunicada verbal-
mente a Nogueira. Instan-
tes depois, a informação foi 
repassada para o Comando 
Militar do Leste, responsável 
pela organização do evento. 
(FP)

tico e eleitoreiro, uma vez que 
ocorre a um mês da votação. 
Acontecerá ainda em um mo-
mento em que o chefe do Exe-
cutivo está pressionado pelas 
pesquisas de intenção de voto 
e joga descrença sobre o siste-

ma eleitoral.
O Datafolha mostrou que 

Bolsonaro está a 18 pontos do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). O petista tem 
47% das intenções de voto 
contra 28% do atual manda-
tário.

No ano passado, Bolsona-
ro usou o feriado para convo-
car apoiadores para irem às 
ruas em atos de raiz golpista. 
Depois de participar do desfi-
le militar em Brasília, fez dis-
curso com ameaças ao Supre-
mo Tribunal Federal, exortou 
desobediência à Justiça e dis-
se que só sairia da Presidên-
cia morto.

No Rio de Janeiro, o des-
file de 7 de Setembro ocorre 
tradicionalmente na avenida 
Presidente Vargas, no centro, 

Os preparos 
para o evento 
estavam quase 
todos prontos, 
mas devem ser 
rearranjados 
para comportar 
a participação do 
presidente e de 
seus apoiadores

 A O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), decidiu na se-
gunda-feira (1º) arquivar um 
processo contra o ministro-
-chefe da CGU (Controladoria-
-Geral da União), Wagner Rosá-
rio, aberto a partir do relatório 
final da CPI da Covid. A deter-
minação atendeu a uma reco-
mendação da PGR (Procurado-
ria-Geral da República).

Segundo o colegiado, com-
posto pelos senadores Randol-
fe Rodrigues, Renan Calheiros e 
Omar Aziz, indícios levantados 
durante o depoimento de Ro-
sário à comissão apontam ao 
crime de prevaricação.

A CPI da Covid apontou 
omissão por parte do chefe da 
CGU diante das fraudes iden-
tificadas no processo de aqui-
sição da vacina Covaxin pelo 

Lewandowski arquiva 
processo de ministro

Ministério da Saúde. Rosário 
determinou a abertura de au-
ditoria sobre o caso em 22 de 
junho de 2021, três meses de-
pois de um encontro em que o 
deputado Luis Miranda (DEM-
-DF) ter se encontrado com o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
apresentou documentos que 
comprovariam o esquema de 
fraude na negociação. (FP)

 A O Ministério da Saúde 
emitiu uma nota técnica na 
qual recomenda o uso de 
máscaras para mulheres grá-
vidas, lactantes e com bebês 
recém-nascidos para preven-
ção contra a varíola dos ma-
cacos. O documento, publi-
cado pela pasta na noite de 
segunda (1º), orienta que esse 
grupo deve usar preservativos 
em qualquer tipo de contato 
sexual – principal meio de 
transmissão da doença.

“Considerando o rápido 
aumento do número de ca-
sos de MPX [monkeypox] no 
Brasil e no mundo, associa-
do à transmissão por conta-
to direto e, eventualmente, 
por via aérea, recomenda-se 
que as gestantes, puérperas e 
lactantes: mantenham uso de 
máscaras, principalmente em 
ambientes com indivíduos 
potencialmente contamina-

Varíola dos macacos: Saúde 
orienta grávidas em nota

Máscara facial e camisinha nas relações estão nas orientações

AGÊNCIA BRASIL

dos com o vírus; usem preser-
vativo em todos os tipos de 
relações sexuais (oral, vaginal, 
anal) uma vez que a transmis-
são pelo contato íntimo tem 
sido a mais frequente”, ressal-
ta o documento.

As recomendações da pas-
ta alertam que o quadro clíni-
co de gestantes tem caracte-
rísticas similares ao de outras 
pessoas. Entretanto, nesse 
grupo, a gravidade da doen-
ça pode ser maior. (AB)

 A Se tudo correr bem, a pri-
meira missão sul-coreana à 
Lua deve partir nesta quinta-
-feira (4), inaugurando o que 
promete ser uma nova era de 
exploração lunar, em que múl-
tiplos países e empresas pas-
sam a ter interesses no satélite 
natural da Terra.

Mais conhecida pela sigla 
KPLO (Korean Pathfinder Lu-
nar Orbiter, ou Orbitador Lu-
nar Desbravador da Coreia), a 
espaçonave será despachada 
em seu caminho por um fo-
guete Falcon 9, da SpaceX, a 
ser lançado da plataforma 40 
da Estação da Força Espacial de 
Cabo Canaveral, na Flórida. A 
decolagem está marcada para 
as 20h08 (de Brasília).

Sua missão primária, como 
o nome sugere, é abrir cami-
nhos para futura exploração 
lunar por parte dos sul-corea-
nos. Trata-se da primeira mis-

Coreia do Sul lança 1ª missão à 
Lua em onda de exploração

são de espaço profundo a ser 
conduzida por aquele país. O 
aspecto pioneiro e desbrava-
dor do projeto também é re-
presentado pelo nome popu-
lar dado ao orbitador: Danuri, 
uma combinação das palavras 
“dal” e “nurida” em coreano, 
que significam algo como 
“aproveite a Lua”.

Ainda assim, não quer di-
zer que o KPLO não tenha po-
tencial para fazer ciência de 
qualidade. “A ideia básica des-
sa missão é desenvolvimento 
e demonstração tecnológicos”, 
explica Eunhyeuk Kim, pes-
quisador do Kari (Instituto de 
Pesquisa Aeroespacial da Co-
reia, algo como a Nasa dos sul-
-coreanos). “Também, usando 
os instrumentos científicos, 
estamos esperando obter da-
dos úteis da superfície lunar.”

De olho nas sombras A es-
paçonave, com seus 678 kg, 
tem seis instrumentos a bor-
do, cinco desenvolvidos na 
Coreia do Sul e um nos Esta-
dos Unidos. O americano, co-
nhecido como ShadowCam, é 
uma nova versão da câmera 
principal do Lunar Reconnais-
sance Orbiter (LRO), orbitador 
lunar americano que está ope-
rando desde 2009. (FP)

Conhecida pela 
sigla KPLO 
(Korean Pathfinder 
Lunar Orbiter, ou 
Orbitador Lunar 
Desbravador 
da Coreia), a 
espaçonave será 
despachada por um 
foguete Falcon 9,  
da SpaceX

Federação Brasileira de Ban-
cos.

Segundo a Polícia Federal, 
as fraudes bancárias eletrô-
nicas investigadas somam R$ 
18,2 milhões. 

Ao todo, 43 mandados 
de busca e apreensão estão 
sendo cumpridos na Bahia, 
Distrito Federal, Goiás, Ma-
ranhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina e São Paulo.

“Nos últimos anos, a Po-
lícia Federal detectou um 
aumento considerável da 
participação consciente de 
pessoas físicas em esquemas 
criminosos, para os quais em-
prestam suas contas bancá-
rias, mediante pagamento. 
Este lucro fácil, com a cessão 
das contas para receber tran-
sações fraudulentas, possibi-
lita a ocorrência de fraudes 
bancárias eletrônicas que vi-
timam inúmeros cidadãos”, 
explicou a Polícia Federal, em 
nota. (AB)

A determinação 
atendeu a uma 
recomendação 
da PGR, 
assinada 
pela vice-
procuradora 
Lindôra Araújo
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-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interessar 
que: às 10:00 horas do dia 16/08/2022, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, que 
tem como objeto a “REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA 
BURACOS COM FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS”. O 
valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) cada, 
mediante recolhimento ao Tesouro Municipal, 
ou gratuitamente através de solicitação por 
e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.
br ou pelo site: http://camposdojordao.sp.gov.
br/Licitacoes/; O Edital e maiores informações 
poderão ser obtidas no Departamento de Li-
citações, situado a Rua Frei Orestes Girardi, 
nº 893, Vila Abernéssia, neste Município, de 
segunda à sexta feira, no horário das 11:00 às 
16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Cam-
pos do Jordão, 02 de agosto de 2022. Lucineia 
Gomes da Silva Presidente da Comissão Per-
manente de Licitações - Pregoeira 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
38/2022 para o Registro de Preços para aqui-
sição de peças de reposição para Bombas 
Mancalizadas. Os envelopes deverão ser en-
tregues até às 08:50h do dia 17/08/2022.
O Edital completo está à disposição para con-
sulta e impressão no site da Companhia Itua-
na de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.br/
licitacoes, ou diretamente na CIS no qual o in-
teressado deverá trazer um CD para cópia jun-
to ao Depto. de Compras e Licitações, sito na 
Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 08h00 às 
11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 02/08/2022. 
Reginaldo Pereira dos Santos – Diretor Supe-
rintendente – CIS.

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

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° 449/2022, pro-
cesso 13.787/2022 objetivando a contratação 
de empresa de tecnologia da informação para 
fornecimento, implantação, treinamento, suporte 
técnico local, manutenção corretiva e evolutiva, 
Service Desk de Software de Gestão Hospitalar. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 16/08/2022 às 
08h30min e abertura a partir das 08h32min. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a lici-
tação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo 
Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de 01 (um) touro mecânico completo para divertimento dos 
munícipes em dias de festividades. Vencimento: 18 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, 02 de Agosto de 2022. VALTER BORANELLI - PRE-
FEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022
Objeto: Contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de procedimentos 
de castração cirúrgica e tatuagem de identifi cação, nas espécies caninas e felinas sem 
raça defi nida (SRD) domiciliados, semi-domiciliados e de rua, visando atender a Secretaria 
Municipal de Saúde. Á vista dos elementos informativos constantes do presente processo, 
e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar 
o Pregão nº 08/2022 homologo e adjudico a licitação, promovida para Contratação de 
empresa objetivando a prestação de serviços de procedimentos de castração cirúrgica e 
tatuagem de identifi cação, nas espécies caninas e felinas sem raça defi nida (SRD) domi-
ciliados, semi-domiciliados e de rua, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Cajuru/SP 02 de agosto de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 379/2022

OBJETO:  Prestação de serviços de locação de caminhões car-
roceria para a coleta de materiais seletivos, com fornecimento de 
mão de obra
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/09/2022  às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  02/09/2022 às 
09h.

Os Editais completos poderão ser obtidos pelo endereço eletrôni-
co http://www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Dúvidas: (19) 3403-
1020. 

Piracicaba, 02 de agosto de 2022.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2022

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de unifor-
mes escolares, meias e mochilas
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/08/2022, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 17/08/2022, às 
09h.

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

Piracicaba, 02 de agosto de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações

COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 333/2022
Registro de preços para prestação de serviços especializados de 
atendimento médico.

Comunicamos que, conforme manifestação da Unidade Requisi-
tante e parecer juridico 491/2022 (fls. 88), homologado pelo Or-
denador de Despesas, foi julgada PROCEDENTE a impugnação 
interposta ao edital por MARIA IDALINA TAMASSIA BETONI.

Diante do exposto, houve alteração no Regulamento Geral. A 
NOVA VERSÃO 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 16/08/2022 às 8h e 9h, 
respectivamente.

Piracicaba, 02 de agosto de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 48/2022.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022.
PROCESSO Nº 7719/2022.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
48/2022 - PROCESSO Nº 7719/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILME 
LASER DRY PARA IMPRESSORA KÔNICA, DESTINADAS À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. 
MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 17 de agosto 
de 2022, às 10:00 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: 27/2022. Os interessados 
poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Muni-
cipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.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, 02 de agosto de 2022.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 081/2022 - PROCESSO N.º 4133/2022
PROCESSO LICITATÓRIO COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE TUBOS PEAD. Início da sessão pública para entrega e abertura 
dos envelopes: 17/08/2022 às 08h30min, na Sala de Licitações do SEMAE.  Aquisição 
de edital:  www.semaepiracicaba.sp.gov.br (sem custo) ou Setor de Protocolo 
(recolhimento de R$ 10,00 (dez reais)), de 2ª a 6ª feira, das 08 às 16 horas - SEMAE - 
Rua XV de Novembro, 2.200 - Fone (19) 3403-9614/9623. Piracicaba/SP, 02 de agosto 
de 2022. Maurício André Marques de Oliveira - Presidente do Semae

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIRACICABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL Nº 145/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022 PROCESSO N° 212/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para eventuais contratações 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO de pacientes, para o fretamento de VANS, a fim de atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo Novo Horizonte/Destino (vice/
versa), intermunicipal e intramunicipal para transporte dos setores de fisioterapia e Caps, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do Termo de 
Referência - Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 16 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, 02 de agosto de 2022.
Fabiano de Mello Beletani – Prefeito Municipal.

LEI Nº 3505, DE 02 DE AGOSTO DE 2022
Altera a Lei Municipal nº 3390, de 29 de dezembro de 2020, já alterada pelas Leis Municipais nº 3464, de 02 
de Março de 2022 e nº 3502, de 20 de Julho de 2022, que dispõe sobre a Estrutura de empregos, de cargos, 
salários e carreiras da Prefeitura Municipal de Guararema e dá outras providências.

LEI Nº 3506, DE 02 DE AGOSTO DE 2022
Institui o “Dia do Atirador Desportivo” no Município de Guararema e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 21443/22 - Pregão Eletrônico nº 151/22. Interessado: Secretaria de Segurança. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN (ZERO QUILÔMETRO) PARA O CORPO DE 
BOMBEIROS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 16 de agosto de 
2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 16 de agosto de 2022 - Início 
da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 16/08/2022. Disponibilidade do Edital: a partir 
de 04/08/2022, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

Franca, 02 de agosto de 2022.
Marcelo Henrique Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº DH-175/2022
PROCESSO N° DH-PRC-2021/00109
OFERTA DE COMPRA Nº 160108000012022OC00008
OBJETO: Prestação de serviços de reforma, adequação e modernização, traslado
e docagem, da embarcação tipo ferry boat FB-25, que opera na Travessia Litorânea
São Sebastião/Ilhabela, sob jurisdição do Departamento Hidroviário. EDITAL E
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS: A retirada do Edital deverá ser realizada
a partir do dia 03/08/2022, por meio do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, e
o encaminhamento das propostas através do endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br, denominado: “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do
Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, após o registro dos interessados e o
credenciamento de seus representantes, no CAUFESP, devendo obedecer às
especificações do instrumento convocatório e seus anexos. ABERTURA: A sessão
pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br, iniciando-se no dia 18/08/2022, às 10:00 horas e será conduzida
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados pela Autoridade
Competente nos autos do processo em epígrafe.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04-2022. EDITAL Nº 80-2022. PROCESSO Nº 878-
2022. OBJETO: Doação com encargos e cláusulas de reversão e penalidades dos imóveis públicos municipais, 
nos estados em que se encontram, para pessoas jurídicas de direito privado, cujo objeto social compreenda 
ramo de atividade relacionada à área industrial não poluente, em conformidade com a Lei Municipal nº 
2.906/2021. Os imóveis encontram-se descritos no Termo de Referência do edital: matrículas nº 21919 do RI 
de Pederneiras/SP (cadastro municipal nº 6165) e nº 540 do RI de Macatuba/SP (cadastro municipal nº 7893). 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 22/09/2022 às 09h00min. O edital, na íntegra, poderá ser lido 
e obtido na Divisão de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, centro, Macatuba, das 08:00h às 16:30h, nos dias 
úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima 
ou pelo telefone (14) 3298-9854. Macatuba, 02 de agosto de 2022. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
DECISÃO

Ref.
Processo Licitatório n.º 31/2022
Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 17/2022

Objeto: AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS PARA CURATIVOS 
E PROCEDIMENTOS DE COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA E UROSTOMIA
Considerando o arrazoado contido na manifestação emitida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
que, dentre outras ponderações, tendem à anulação do certame e de todos os seus atos, tendo 
em vista a identificação de fatos supervenientes, decorrentes de erros do sistema que gerencia o 
processo licitatório em questão.
DECIDE.
Tendo como princípio o interesse da Administração e a conveniência administrativa, anular o processo 
licitatório supracitado, com fundamento legal na súmula 473 do STF¹.     
Determino que sejam feitas as comunicações e intimações de praxe e as devidas providências para 
abertura de novo procedimento licitatório.

Buritama (SP), 29 de julho de 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito

¹ A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial N.º 28/2022”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na 
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 14-12-2006 e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008 e 4.013 de 
27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 28/2022, que 
tem por objeto “CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO ONEROSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GO-
VERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA - ESTADO DE SÃO PAULO, À INSTITUIÇÃO FINANCEI-
RA SITUADA NO REFERIDO MUNICÍPIO OU QUE NELE SE INSTALAR E DISPONIBILIZAR NO 
PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA FOLHA 
DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DI-
RETA DO REFERIDO GOVERNO.”, em face da Adjudicação do Pregoeiro com a empresa: BANCO 
BRADESCO S/A, inscrita no CNPJ n.º 60.746.948/0001-12, no valor ofertado de R$ 660.010,00 
(seiscentos e sessenta mil e dez reais). Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à as-
sinatura do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem 
como a emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas 
de Empenho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao 
responsável do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar seu respectivo 
contrato, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial n.º 28/2022. 
Publica-se.

Buritama – SP, 02 de agosto de 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito 

Pregão Presencial nº 79/22 P. A. nº 48.149/22 - 

Contratação de empresa para locação de veículos 

utilitários tipo van ou caminhão baú, para distri-

buição e recolhimento das urnas eletrônicas nas 

eleições 2022 - Disputa dia 17/08/22 às 09:00.

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, 02 de Agosto de 2022.

Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

COMUNICADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022
Comunicamos a todos os interessados em participar do Pregão Eletrônico de nº 
39/2022 que, o Edital será alterado em seu Anexo I. Ficando a sessão designada do 
dia 11/08/2022 às 09h30min ADIADA para o dia 15/08/2022 às 09h30m, bem como 
recebimento de propostas prorrogado até o dia 15/08/2022 às 08h00. O comunica-
do completo e o Edital alterado encontra-se disponível nos sites nos sites www.bll.
org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.
Michelle Da Silva Santos
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2022 PROC. ADM. N.º 1786/2022. Tipo da Licitação: 
Empreitada por Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/
CAU) PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO NO SISTEMA DE LAZER A DO JARDIM CANADA, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA 
PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. Entrega dos Envelopes: 
Até o dia 20/09/2022- Horário: até às 09h00. Abertura dos Envelopes: Dia 20/09/2022- Horário: às 09h15. Valor estimado: R$ 
3.517.533,31(TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). 
Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 
12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 02 de agosto de 2022. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2022 PROC. ADM. N.º 0691/2022. Tipo da Licitação: 
Empreitada por Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO 
(CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE BANHEIROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA 
NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.  
Entrega dos Envelopes: Até o dia 19/08/2022- Horário: até às 09h00. Abertura dos Envelopes: Dia 19/08/2022- Horário: às 09h15. 
Valor estimado: R$ 238.101,10 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, CENTO E UM REAIS E DEZ CENTAVOS). Cópias do Edital completo 
poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo 
site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-
9010. São Joaquim da Barra, 02 de agosto de 2022. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 016/2022 PROC. ADM. N.º 0468/2022. Tipo da Licitação: 
Empreitada por Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/
CAU) PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO DE 02 ANDARES NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO TANCREDO NEVES, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA 
NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. Entrega 
dos Envelopes: Até o dia 19/08/2022- Horário: até às 14h00. Abertura dos Envelopes: Dia 19/08/2022- Horário: às 14h15. Valor 
estimado: R$ 897.273,27 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). 
Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 
12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 02 de agosto de 2022. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito.

Diretoria de Ensino Região de Piracicaba
Contratação de serviços contínuos de apoio 
aos alunos com deficiência, que apresentem 
limitações motoras e outras que acarretem 
dificuldades de caráter permanente ou tempo-
rário no autocuidado, em Unidades Escolares 
jurisdicionadas à Diretoria de Ensino Região 
de Piracicaba. Data de início do prazo para 
envio de proposta eletrônica: dia 04 de agos-
to de 2022, as 00h00. O edital se encontra 
disponível nos endereços eletrônicos: www.
bec.sp.gov.br ou www.imesp.sp.gov.br, na 
seção e-negóciospublicos, Oferta de Compra 
080327000012022OC00041.

SEDUC-PRC-2022/22469
Trata-se de procedimento licitatório na moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 034/DAESC/2022, 
para futura e eventual aquisição de Carne Bovi-
na (Patinho) em iscas congelada (QF) em lotes.
HOMOLOGO os LOTES 1 e 2 do proce-
dimento licitatório do Pregão Eletrônico 
nº 034/DAESC/2022, Oferta de Compra 
nº 080358000012022OC00035, como autori-
dade do Pregão
Lotes 01 e 02
Empresa vencedora lote 01 e lote 02 
JAGUARA ALIMENTOS LTDA CNPJ: 
17.302.664/0001-08 
Item lote 01 e lote 02 Carne bovina (patinho) 
em iscas congelada
Quantidade lote 01 1.992.020 lote 02 
1.735.720
Valor Unitário lote 01 e 02  R$ 30,00 

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: COMUNICADOS
Comunicamos que a sessão pública do processamento do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 
77/00554/21/05, Oferta de Compra nº. 081101080462021OC00222,  cujo objeto é a constituição de Sistema 
de Registro de Preços – SRP para  Aquisição e distribuição de consumíveis através da rede de suprimentos - 
UTENSÍLIOS DE COZINHA E REFEITÓRIO - MATERIAIS METÁLICOS FERROSOS E NÃO FERROSOS para as 
escolas estaduais, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEDUC, Diretorias de 
Ensino e Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE, será reativada na data de 09/08/2022, 
às 09:00hs horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.

Comunicamos que a sessão pública do processamento do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 
77/00555/21/05, Oferta de Compra nº. 081101080462021OC00223,  cujo objeto é a constituição de Sistema 
de Registro de Preços – SRP para  Aquisição e distribuição de consumíveis através da rede de suprimentos 
- UTENSÍLIOS DE COZINHA E REFEITÓRIO - MATERIAIS PLÁSTICOS E VIDROS para as escolas estaduais, 
Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEDUC, Diretorias de Ensino e Coorde-
nadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE, será reativada na data de 09/08/2022, às 10:00hs horas 
no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.

4ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL/SP
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Ofi cial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL 
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1105315-98.2017.8.26.0100. Executada 
ANA PAULA BAIA CRUZ - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apto de 74,49m2 no 
Cambuci. Rua Oliveira Lima, nº580, São Paulo/SP - Contribuinte nº 035.025.02404. Descrição completa na 
Matrícula nº 119.827 do 06º CRI de São Paulo /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 331.485,00 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 198.891,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 11/08/2022 às 15h00min, e termina em 15/08/2022 às 15h00min; 2ª Praça começa em 
15/08/2022 às 15h01min, e termina em 27/09/2022 às 15h00min. Fica a executada ANA PAULA BAIA 
CRUZ, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , compromissário vendedor BANCO ITAU, terceira 
interessada BEATRIZ GOMES DOS SANTOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 11/01/2019.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | www.ZUKERMAN.com.br Z U K E R M A N
L  E  I   L  Õ  E  S

 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
OSASCO/SP. Processo: nº 0018096-71.2007.8.26.0405. Executados: VALTER FRANCISCO TEIXEIRA, MÔNICA PUTTKAMMER 
MARQUES - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apartamento nº 12 com área útil de 46,65m², do Bloco A2 do 
Residencial Alvorada, situado na Rua João Batista Mascarenhas de Moraes nº 180, Vila Quitaúna, Osasco/SP. Descrição completa 
na Matrícula nº 75.283 do 1ª CRI de Osasco/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 152.120,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 91.272,12 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 23/09/2022 às 13h00min, e 
termina em 26/09/2022 às 13h00min; 2ª Praça começa em 26/09/2022 às 13h01min, e termina em 17/10/2022 às 13h00min. Ficam 
os executados VALTER FRANCISCO TEIXEIRA, seu cônjuge MÔNICA PUTTKAMMER MARQUES, a compromissária vendedora 
e titular do domínio COOPERATIVA HABITACIONAL MANOEL DA NÓBREGA, na pessoa de seu representante legal e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da 
Penhora realizada em 18/05/2018. 

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

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela- SP, as seguintes licitações: Edital nº 161/2022–Pregão Eletrô-
nico nº 081/2022-Proc.Adm. nº 8586/2022. OBJETO: Registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de empresa especializada, com 
fornecimento de material e mão de obra para sanitização de ambien-
tes. Data da entrega da proposta dia 15/08/2022 às 10:00horas. Edital 
nº 162/2022–Pregão Eletrônico nº 082/2022-Proc.Adm. nº 8586/2022. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada em serviço de esgotamento de fossa e limpeza 
de caixa de gordura. Data da entrega da proposta dia 15/08/2022 às 
10:05horas. Os editais completos deverão ser retirados no portal ofi-
cial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – Licitações 
e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 
10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (12) 3896-9200, em até 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 02 de agosto 
de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - Divisão de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 351,20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE PRAZO RECURSAL DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ACORDO COM 
O CONVÊNIO Nº 100818/2022, FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Considerando que a única empresa participante teve sua proposta desclassificada, pois estava acima 
do valor estimado, constante no edital, o certame foi fracassado, o Diretor do Departamento de Obras 
e Serviços decidiu revogar a licitação, devido à necessidade de fazer novas cotações de preços e 
rever as especificações do memorial descritivo do edital, abre-se prazo recursal de 03 (três) dias úteis, 
nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

Itajobi, 02 de agosto de 2022.
KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Pregoeira

Comunicado de abertura de Licitação
Pregão Presencial nº 009/2022

Proc. Adm. Nº 036/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços para atendimento ao 
programa de merenda escolar da Prefeitura 
Municipal de Tatuí, com fornecimento de ali-
mentação escolar balanceada, em observância 
aos padrões nutricionais, destinada aos alunos 
matriculados na rede de ensino municipal de 
educação executado através de serviços con-
tínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da 
merenda escolar, balanceada nas cozinhas das 
unidades educacionais, com o fornecimento de 
todos os gêneros alimentícios, armazenamen-
to e demais insumos, logística, supervisão, 
serviços de manutenção preventiva e correti-
va dos equipamentos e utensílios utilizados, 
fornecimento de mão de obra treinada para a 
preparação dos alimentos e distribuição nos 
locais de consumo, limpeza e higienização de 
cozinha e despensas das unidades de ensino, 
em conformidade com o termo de referência 
e anexos do edital, comunica que se encontra 
aberta licitação para a finalidade acima men-
cionada, e a abertura será às 10:00 horas do 
18/08/2022. O edital poderá ser adquirido sem 
custo via download no site www.tatui.sp.gov.br/
pregoes-presenciais. Paulo César de Proença 
Weiss- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei 
Federal nº 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado 
sob o nº 1.342.620 em 05 de maio de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECO-
NHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Artigo 1.242 e 1.243 do 
Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados 
CICERO JOSE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, o 
qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini desde 2015, que adquiru através de 
Instrumentos Particulares de Compromisso de Venda e Compra, datados de 14 de fevereiro de 2015, 
celebrado com os herdeiros de Onesia de Freitas Morais, Antônio Marcos de Freitas Moraes e Shirley 
Feitas Moraes de Andrade casada com José Assis de Andrade; sendo certo que Onesia de Freitas 
Morais, adquiriu o imóvel de Bruno de Pol, conforme recibo do pagamento da primeira parcela acor-
dada, datado de abril de 1.956,  o IMÓVEL situado na Rua Anhanduí Mirim, nº 350, correspondente 
a parte do lote nº 02 da quadra H, do loteamento denominado Jardim das Flores, no 29 Subdistrito – 
Santo Amaro, com área de superfície de 128,72m²;  cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo 
contribuinte sob o nº 094.191.0027-8; imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme 
a transcrição nº 63.196 deste Registro de Imóveis, na qual foi implantado o loteamento denominado 
“Jardim das Flores”, regularmente inscrito sob o nº 199, no Livro 8 de Registro Especial, sob a titulari-
dade dominial do BRUNO DE POL. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do 
presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais 
terceiros interessados, ou os notificandos, Espólio de BRUNO DE POL, ANTONIO MARCOS DE 
FREITAS MORAES, SHIRLEY FREITAS MORAES DE ANDRADE, JOSÉ ASSIS DE ANDRADE, MI-
NORU HAMADA, TIZUCO HAMADA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS e MARIA LEVINO DOS SAN-
TOS, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de 
domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento 
administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço 
editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do 
Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, 
e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao 
registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis 
da Comarca da Capital, aos 02 de agosto de 2.022. O Oficial.

2ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ 
Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1021459-96.2021.8.26.0554. A Dra. Andréa Galhardo Palma, Juíza de Direito da 2ª Vara 
Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ/SP 
Faz saber a NEUSA LIMA LEÃO CPF 192.544.778-26 e ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA CNPJ 07.714.156/0001-83, que Kaique Martins Alves Campos ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade, 
objetivando seja julgada procedente, para que se consolide a Retirada do autor do quadro de sócios, bem como a apuração dos 
seus haveres e deveres, assim como a final liquidação da mesma, para que não restem obrigações legais ou fiscais, 
condenando as rés nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando as rés em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação para que em 15 dias a fluir do prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 27 de julho de 2022. [02,03] 
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 0032889-46.2013.8.26.0068. 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) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA move uma Desapropriação
- Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Armando Lourenço Boleto e Marcio
Rogério dos Santos Faim, objetivando a incorporação ao seu patrimônio dos lotes 31/32 e área de reserva da quadra
08 do Parque Fernão Dias, declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de
09.05.07. Para o levantamento de 80% 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 01
de setembro de 2021.

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1003274-38.2016.8.26.0084. Classe: Assunto: Execução de Título 
Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: Comércio Varejista de Bebidas Barril Ii 
Ltda e outros. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1003274-38.2016.8.26.0084. O MM. Juiz de Direito da 
2ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr. Egon Barros de Paula Araújo, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o)Comércio Varejista de Bebidas Barril li Ltda, CNPJ 19.828. 973/0001-41, e seus avalistas Erik 
Alves Antonio, CPF nº 325.894.518-73, Ana Paula da Silva, CPF nº 296.626.038-67, que lhes foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese: cobrança do valor 
de R$ 115.303,38, (Maio/2016), referente saldo da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro nº008. 
571.164. Tendo em vista o Bloqueio Judicial em conta corrente da requerida, onde foi obtido o valor de R$ 1.495, 07, 
os quais foram bloqueados, nos autos supra -valor que atualmente se encontra penhorado no rosto destes autos a fls. 
241 em favor da ação trabalhista 0012057-67.2016.5.15.0092 que tramita na 5ª Vara do Trabalho de Campinas. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intima ção, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presen te edital, 
apresente eventual impugnação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 14 de julho de 2022.  

Edital de Intimação. Cumprimento de Sentença. Processo Digital nº: 0024029-34.2021.8.26.0114.. Classe: 
Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: Santos e Paiva 
Distribuidora e Comercio de Moveis Ltda e outro. Edital de Intimação de Santos e Paiva Distribuidora e Comércio de 
Móveis Ltda e Manoel Neuton Henrique dos Santos. Processo Digitais nº 00 24029-34.2021.8.26.0114. Prazo de 20 
dias. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Gilberto Luiz Carvalho 
Franceschini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem e a 
quem interessar possa, em especial os executados, Santos e Paiva Distribuidora e Comércio de Móveis Ltda, CNPJ 
13.121.281/0001-82, e Manoel Neuton Henrique dos Santos, CPF 227.687.852-53, endereços ignorados, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença  Contratos Bancários, movida por Banco Bradesco SA, 
visando o recebimento do débito referente à condenação determinada na r sentença prolatada nos autos principais, 
nº 0040598-28.2012.8.26.0114 (Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários). Encontrando-se os executados 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$ 
116.273,31 (em janeiro/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 Campinas, aos 22 de fevereiro de 2022 . 

Barilog Serviços de Entregas Expressas Ltda EPP
Rua Cacimba de Areia número 100 lote 1 a 16

QUADRA 62-Bairro Parque São Miguel – CEP 07260-170 na cidade de Guarulhos – SP
CNPJ/MF sob nº20.283.059/0001-41 – (matriz) - Registrado na JUCESP NIRE NÚMERO 35228345641

LAUDO TÉCNICO
• PREPARAÇÃO DO TERRENO: O terreno oi previamente limpo, com remoção de camada vegetal 
do solo, para posterior início dos serviços preliminares. • FUNDAÇÕES: Foram compostas e vigas, 
baldrames e blocos de concreto armado apoiados sobre estaqueamento (estaca hélice contínua) • 
IMPERMEABILIZAÇÃO: Foi preparada adicionando –se Vedacit, ou similar á argamassas com pos-
terior pintura com Neutrol ou similar, nos locais onde for inviável a pintura foi substituída por lona 
plásticas. • ESTRUTURA: Pilares e vigas com concreto aramado, com traço, dimensões, bitolas e 
posições conforme Projeto Estrutural e orientação do responsável técnico, em acordo com as norma 
da ABNT. • FECHAMENTO: Alvenaria em bloco estrutural 4,5 Mpa assentado em areias e cimento. 
• FORROS: Foi utilizado laje Pré na área dos banheiros. • COBERTURAS: Foram utilizadas telhas 
metálicas apoiadas em estrutura metálica. • INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: 1. Água fria em PVC 
soldável marrom 2. Água Servida em PVC soldável (branco) INTERESSADO: BARILOG SERVIÇOS 
DE ENTREGAS EXPRESSAS LTDA EPP DADOS DO LOCAL: Rua Cacimba de Areia número 100 
lote 1 a 16 QUADRA 62-Bairro Parque São Miguel – CEP 07260-170 na cidade de Guarulhos –SP 
Objetivo: Avaliação das condições de estabilidade e segurança. TIPO DE USO: Armazém Geral PA-
DRÃO DE CONSTRUÇÃO: Galpão – Estrutura metálica, cobertura metálica e fechamentos metálicos 
e em alvenaria. Assim descrito no LAUDO TÉCNICO do imóvel. Estado de conservação: Ótimo Meto-
dologia adotada: Inspeção visual. PARECER TÉCNICO: Modelo: Edificação em perfeito estado, sem 
nenhum tipo de patologia (trinca, fissuras, infiltrações, outros). Atendendo toda as normas vigentes. 
Assim concluímos que a mesma oferece todas as condições mínimas de estabilidade, habitualidade 
e segurança.

Guarulhos – SP 16 de fevereiro de 2022.
Vicente de Paulo Bicudo

CAU A942626 – Responsável Técnico

Barilog Serviços de Entregas Expressas Ltda. EPP
CNPJ/MF sob nº 20.283.059/0001-41 - NIRE nº 35228345641

Memorial Descritivo Armazéns Gerais
Dados do Local: Endereço Rua Cacimba de Areia número 100, Lote 1 a 16 Quadra 62 - Bairro Par-
que São Miguel - CEP 07260-170 na cidade de Guarulhos - SP. CNPJ/MF sob nº 20.283.059/0001-
41 - matriz. Registrado na JUCESP NIRE número 35228345641. Capital Social: O capital social 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda legal e corrente do país, é de R$ 42.000,00 (quarenta 
e dois mil reais), conforme cláusula V do contrato social em sua décima alteração e consolidação. 
Objetivo: Este memorial descritivo tem objetivo de apresentar a descrição das instalações da infraes-
trutura para o funcionamento dos Armazéns Gerais, na unidade da Barilog Serviços de Entregas 
Expressas Ltda. EPP. Armazéns Gerais: Os Armazéns Gerais tem área de 4.000 m2 (quatro mil 
metros quadrados) total, devidamente segregado (cercado), monitorada e preparada para pátio e 
armazenagem, incluindo galpão de 3.106 m2 (Três mil cento e seis metros quadrados) com seus 
acessos e movimentação de cargas de caminhões controlados e monitorados através de câmeras 
estrategicamente posicionadas. Capacidade Pátio e Área de Armazenagem: A capacidade do pátio 
de armazenagem é igual a 90 teus (Container’s) com capacidade de armazenagem no galpão igual 
a 9.320 m3 (Nove mil e trezentos metros cúbicos). Equipamentos Operacionais de Movimenta-
ção - Barilog Serviços de Entregas Expressas Ltda. EPP. Nos Armazéns Gerais serão utilizados 
equipamentos para movimentação de container’s e cargas em geral, produtos acabados, especifica-
das abaixo: • 02 empilhadeiras marca Toyota capacidade 2.500 kgs - GLP. • Esteira rolante elétrica 
portátil - capacidade rolante de 10 metros com inclinação para sacaria e caixaria. • 01 balança de 
1.500 kgs. • 2.000 palletes de madeira PBR - 1,00 x 1,20. Equipamentos de Informática e Controle 
Operacional e Administrativo: Os Armazéns Gerais da Barilog Serviços De Entregas Expressas 
Ltda. EPP, possui equipamentos de informática totalmente em rede operacional, administrativo e 
comercial, com sistema atendendo às legislações da Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP, principalmente na questão dos livros fiscais de Entrada e Saída de mercadorias. Natureza 
e Discriminação das Mercadorias que se Propõe a Receber em Depósito: O armazém geral se 
proporá a receber cargas secas em geral, tais como: Embalagens Plásticas; Peças Automotivas, e 
peças em geral; Polietileno; Produtos de higiene e limpeza; Máquinas e equipamentos em geral. 
Observação: A Sociedade não Receberá Produtos a Controle Especial: • a sociedade somente 
receberá mercadorias nacionais ou estrangeiras já nacionalizadas e com tributos pagos e desem-
baraçados pela receita federal do Brasil. • A sociedade não possui autorização do governo federal 
para atuar como recintos alfandegados. Operações e serviços a que se propõe: • Armazenagem, 
guarda e conservação de mercadorias conforme legislação dos armazéns gerais vigente; • Picking/
expedição; • Preparação/unitização/desunitização de container’s destinados ao mercado interno/ex-
terno; • Transporte e distribuição. Capacidade, Comodidade e Segurança: A Barilog Serviços de 
Entregas Expressas Ltda. EPP possui todas as condições quanto a capacidade, a comodidade 
e também a segurança descritas nesse memorial, sempre de acordo com as normas técnicas do 
armazém, a quantidade assim como a natureza das mercadorias, propostos no regulamento interno 
e aprovados por profissional no respectivo laudo técnico, conforme especificação, à seguir: A 
Barilog Serviços de Entregas Expressas Ltda. EPP, possui infraestrutura completa consistindo em: 
• Portaria blindada; • Sala destinada as atividades administrativas; • Sanitários; • Sistema de proteção 
contra incêndio composto por hidrantes, extintores, detectores de fumaça, splikers além de alarmes 
sonorizados; • Circuito fechado de TV digital, com monitoração 24 horas; • Cerca perimetral eletrifi-
cada com monitoramento central e por zona. Declaramos para os devidos fins que as informações 
constantes deste memorial descritivo definem detalhadamente todos os itens relacionados referente 
a Barilog Serviços de Entregas Expressas Ltda. EPP. 

Guarulhos - SP, 16 de fevereiro de 2022. 
Evandro de Andrade Cardoso Najar

CPF 220.312.118/11 - RG 34.507.234-0.

                 Controladora              Consolidado    
Ativo Nota      2020     2 019      2018      2019      2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 34.165 16.861 34.020 19.065 39.400
Clientes 6 33.702 15.456 15.570 102.346 163.306
Estoques 7 14.119 6.045 8.325 18.806 28.199
Partes relacionadas 8 5.603 2.541 2.533 2.541 2.533
Impostos a recuperar 9 18.264 2.186 1.187 31.988 8.135
Despesas antecipadas  202 203 471 203 471
Outros ativos          143          53        181     3.517     7.859
Total do ativo circulante  106.198   43.345   62.287 178.466 249.903
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social 21 96.094 18.798 21.983 95.612 89.133
Outros ativos  25 144 - 164 1.816
Investimentos 11 121 121 121 121 121
Imobilizado 12 554 633 812 633 4.224
Intangível  - - 4 - 442
Ativo de direito de uso 10             -        550             -        550            -
Total do ativo não circulante    96.794   20.246   22.920   97.080   95.736
Total do ativo  202.992   63.591   85.207 275.546 345.639

Balanços patrimoniais 31/12/2020, 2019 e 2018
                       Controladora                      Consolidado      
Passivo Nota         2020         2 019          2018         2019         2018
Circulante
Empréstimos e financiamentos 13 10.027 - - 4.271 8.656
Fornecedores 14 14.363 1.835 1.163 63.934 76.067
Passivo de arrendamento 10 49 572 - 6.161 -
Obrigações tributárias 15 1.559 644 1.317 31.469 17.854
Obrigações trabalhistas 16 6.093 3.155 3.463 5.787 6.752
Partes relacionadas 8 3.438 21 185 2.077 185
Outros passivos 18        9.069            631         1.065      18.195      18.308
Total do passivo circulante        44.598         6.858        7.193    131.894    127.822
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 13 - - - - 4.241
Passivo de arrendamento 10 - 49 - 49 -
Provisão para demandas
 judiciais e administrativas 17 236.047 333 153 249.229 216.208
Perdas de investimentos 11 - 161.977 91.601 - -
Mútuos partes relacionadas 8                -     146.188     166.896    146.188    178.004
Total do passivo não circulante     236.047     308.547     258.650    395.466    398.453
Patrimônio líquido 19
Capital social 19.1 82.178 57.254 50.354 57.254 50.354
Reserva de capital 19.2 543 543 543 543 543
Prejuízos acumulados   (160.374)   309.611)  (231.533) (309.611) (231.533)
Total do passivo a descoberto      (77.653)  (251.814)  (180.636) (251.814) (180.636)
Total do passivo e passivo a descoberto     202.992       63.591      85.207    275.546   345.639

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/2020, 2019 e 2018

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31/12/2020, 2019 e 2018 
                 Controladora               Consolidado    
         2020     2 019       2018      2019      2018
Prejuízo do exercício (25.418) (78.078) (47.096) (78.078) (47.096)
Total do resultado abrangente (25.418) (78.078) (47.096) (78.078) (47.096)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31/12/2020, 2019 e 2018 
      Reserva de capital
     Capital Ágio na emissão Prejuízo
    Notas       social               de ações acumulados         Total
Saldo em 01 de janeiro de 2018       50.354                       543     (184.437) (133.540)
Prejuízo do exercício                -                             -       (47.096)   (47.096)
Saldo em 31 de dezembro de 2018      50.354                       543     (231.533) (180.636)
Aumento de capital 19.1 6.900 - - 6.900
Prejuízo do exercício                -                            -        (78.078)   (78.078)
Saldo em 31 de dezembro de 2019      57.254                       543     (309.611) (251.814)
Aumento de capital 19.1 199.579 - - 199.579
Absorção do prejuízo acumulado da Arrow ECS  (174.655) - 174.655 -
Prejuízo do exercício                -                            -       (25.418)   (25.418)
Saldo em 31 de dezembro de 2020       82.178                       543     (160.374)   (77.653)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2020, 2019 e 2018

Notas Explicativas resumidas
Contexto operacional: A Arrow Brasil S.A. (“Arrow Brasil” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima 
de capital fechado, com sede localizada na Rua Jose Gomes Falcão, nº 111, Barra Funda, São Paulo - SP, 
Brasil. A Companhia tem como atividades principais a comercialização, distribuição, importação e expor-
tação de material elétrico e eletrônico, inclusive computadores, impressoras, estruturas de segurança, 
roteadores, fontes e periféricos em geral, equipamentos de armazenagem de dados e outros aparelhos 

                                   Controladora                 Consolidado      
Fluxo de caixa das atividades operacionais        2020      2019      2018        2019       2018
Lucro/(Prejuízo) antes dos tributos sobre o
 lucro das operações em continuidade (26.785) 3.897 (7.459) (72.965) (66.047)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa
Depreciação e amortização 205 207 264 1.607 1.583
Depreciação direito de uso-CPC 06 (R2) - 550 - 2.075 -
Provisão de impairment - - - 14.221 -
Equivalência patrimonial 3.804 77.250 42.060 77.250 42.060
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 17.154 (55) 684 2.153 7.641
Provisão para perdas e reavaliação de estoques 3.197 139 4.754 139 4.754
Atualização monetária sobre impostos a recolher - - - 2.370 24.282
Provisão para incentivo a vendas e outras provisões - - - (323) (175)
Provisão para demandas judiciais e administrativas (3.951) 180 153 30.743 31.874
Juros e variação cambial sobre empréstimos 54.382 413 22.297 1.172 25.240
Juros sobre direito de uso - 38 - 383 -
Baixa do ativo imobilizado, intangível e Direito de Uso (5.156) 136 46 136 46
(Ganho) ou perda com instrumentos derivativos               -            -            -          957              -
    42.850 82.755 62.799 59.918 71.259
Variação no capital circulante:
(Aumento)/redução em ativos
Contas a receber de clientes 3.127 169 4.463 60.675 58.009
Estoques (1.377) 2.141 (4.487) 4.639 10.193
Imposto a recuperar (2.068) (999) (119) (30.801) (119)
Despesas antecipadas 253 268 171 268 171
Contas a receber de partes relacionadas 181 (8) (2.145) (8) (2.145)
Outros ativos 1.223 (16) (18) 9.730 (2.541)
Imposto de renda e contribuição
 social corrente e diferido (4.942) (79.463) (8.012) (120.078) (14.839)
Aumento/(redução em passivos)
Fornecedores (17.550) 672 206 (15.025) (37.929)

                                   Controladora                 Consolidado      
           2020      2019      2018        2019       2018
Obrigações tributárias (4.540) - (39.315) 47.017 (37.037)
Obrigações trabalhistas e sociais 173 (308) (12) (965) (864)
Comissões a pagar - - - - -
Contas a pagar de partes relacionadas (4.381) (164) (1.137) (164) (1.313)
Outros passivos 1.719 (434) 689 (434) 689
Pagamento de juros sobre empréstimos (13) (38) - (942) (4.816)
Pagamento juros sobre empréstimo
 com partes relacionadas     (6.508)            -             -               -              -
Fluxo de caixa líquido originado das
 atividades operacionais (34.703) (78.180) (49.717) (46.088) (32.543)
Atividades de investimento:
Aumento de capital 199.579 26 - 6.900 -
Aquisição de bens de ativo imobilizado e intangível (129) (160) (257) (187) (392)
Caixa provenientes de empresas incorporadas       8.055             -             -               -              -
Fluxo de caixa líquido gerado em
 atividades de investimento 207.505 (134) (257) 6.713 (392)
Atividades de financiamento
Captação de empréstimos - - - - 22.880
Amortização de arrendamentos-Principal - (517) - (2.262) -
Pagamento de principal de empréstimos (4.300) - - (8.481) (61.054)
Pagamento mútuo empréstimo partes relacionadas (194.048) (21.083) - (30.135) -
Amortização de arrendamento               -            -            -               -             -
Fluxo de caixa líquido em
 atividades de financiamento (198.348) (21.600)            -  (40.878) (38.174)
Aumento/(redução) líquido de
 caixa e equivalentes de caixa      17.304 (17.159)   12.825  (20.335)         150
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício     16.861   34.020   21.194     39.400    39.249
Caixa e equivalentes no final do exercício     34.165   16.861   34.020     19.065    39.400

                               Controladora                Consolidado      
    Nota       2020     2 019      2018        2019        2018
Operações em continuidade
Receita líquida 22 124.507 91.003 97.064 306.268 345.956
Custos das mercadorias vendidas 23 (84.086) (57.989) (63.917) (263.985) (232.306)
Lucro bruto    40.421   33.014   33.147     42.283   113.650
Despesas gerais e administrativas 24 (15.288) (18.979) (19.638) (93.929) (119.725)
Outras receitas/(despesas) operacionais 25          62          52             -     (9.492)   (10.393)
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro    25.195   14.087   13.509   (61.138)     16.468
Receitas financeiras 26 3.402 1.475 1.680 4.008 1.991
Despesas financeiras 26 (55.382) (11.665) (22.648)   (15.835)   (51.569)

                               Controladora                Consolidado      
    Nota       2020     2 019      2018        2019        2018
Resultado antes dos impostos sobre o
 lucro das operações em continuidade  (26.785)     3.897   (7.459)   (72.965)   (66.046)
Impostos de renda e contribuição social corrente 21 (4.977) (1.540) (5.589) (11.592) (12.416)
Impostos de renda e contribuição social diferidos 21     9.910   (3.185)     8.012       6.479     31.366
Prejuízo das operações em continuidade  (21.852)      (828)   (5.036)   (78.078)   (47.096)
Operações descontinuadas
Prejuízo após os tributos proveniente de
 operações descontinuadas 11   (3.566) (77.250) (42.060)               -               -
Prejuízo do exercício  (25.418) (78.078) (47.096)  (78.078)   (47.096)

para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, máquinas e equipamentos, assim como 
os respectivos programas de computação (softwares) e respectivas partes, a revenda de cessão de direto 
de uso de programas de computação (softwares); a industrialização por encomenda em estabelecimento 
de terceiros de peças, equipamentos, máquinas e armazenamentos de dados de automação industrial, 
bem como administração de materiais e equipamentos , intermediação de negócios, consultoria e assis-
tência técnica, inclusive desenvolvimento de projetos de produtos e eletrônicos, treinamentos e prestação 
de serviços de demais serviços relacionados a produtos e eletrônicos em geral; planejamento, organiza-
ção e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. 
As explicações de saldos e aberturas, práticas contábeis e demais informações estão arquivados na 
Companhia e a Administração está disponível para esclarecimento de eventuais dúvidas. Todas as polí-
ticas contábeis e eventos subsequentes estão descritos na demonstração financeira completa, no site: 
www.gazetasp.com.br e arquivado na companhia; As informações aqui contidas estão apresentadas 
em milhares de reais.

Relatório do Auditor Independente resumido
A administração declara existir um relatório sobre as demonstrações completas disponível no site  
www.gazetasp.com.br e arquivado na companhia.
A publicação de um “extrato de informações relevantes do relatório” consiste na inclusão de uma decla-
ração sobre o conteúdo do relatório e não se confunde com a publicação de partes do relatório, nem 
consiste em opinião sobre as demonstrações financeiras resumidas que estão sendo publicadas.

Arrow Brasil S.A.
CNPJ nº 43.076.082/0001-60

Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 - (Valores expressos em milhares de reais-exceto quando indicado de outra forma)www.arrow.com

Controller

Helen Menezes K. Zamora - CRC nº 1SP217904/O-3

Diretoria
Antonio Celso Dantas - Diretor Financeiro - CRC nº 1SP159055/O-4

José Alberto Rezende Caous - Diretor Executivo

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0011565-83.2022.8.26.0100  O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a Everaldo Sabino Mariano, 
CPF/MF 384.209.748-46, o qual encontra-se em local 
ignorado, que pelo presente edital, expedido nos autos de 
Cumprimento de Sentença que lhe requer Secid 
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda, 
fica intimado para em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, 
pagar a quantia de R$ 4.094,26, acrescida das custas finais 
devidas ao Estado, na quantia correspondente a 1% do 
débito executado, observado o valor mínimo de cinco 
UFESPs, sob pena de multa de 10% e honorários 
advocatícios de 10%, nos termos do art. 513 § 2º inciso IV 
do CPC, ficando advertido de que transcorrido o prazo 
mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias 
para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 
523/CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2022.

FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0032723-37.2012.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de  
São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli  Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria de Fátima da Silva Montera, brasileira, 
casada, portadora do RG nº 16.482.588 - SSP/SP e inscrita  no CPF/MF nº 046.555.068-14, que por parte da Companhia 
Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB-SP., lhe foi  ajuizada uma Ação de Rescisão Contratual Cumulada Com 
Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela e  Perdas e Danos, pelo Procedimento Comum, tendo como 
corréu Milton Montera Junior, relativo ao Contrato de Compromisso de  Compra e Venda do imóvel situado à Rua Professor João 
Batista Conti, nº 35, Bloco E, o qual integra o Conjunto Habitacional  ?Itaquera II-III, São Paulo/SP?; eis que os suplicados em 
flagrante desrespeito às cláusulas contratuais, abandonaram o imóvel  em questão, dando-lhe outra destinação que não seja a 
de sua residência própria e de seus familiares, permitindo que o  imóvel fosse irregularmente ocupado por terceiros estranhos 
à relação jurídica estabelecida entre as partes. Nestas condições,  ajuizada a presente ação, foi requerida a confirmação da 
tutela antecipatória para rescisão do contrato e a imediata reintegração  da posse, condenando-se os réus em perdas e danos, 
consubstanciados na perda das prestações pagas até o momento, custas  e demais cominações de direito. Estando a requerida 
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,  a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),  presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato,  afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

TARVOS HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 23.643.727/0001-92 - NIRE 35.300.484.487

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/04/2022
Data, Hora e Local: 29/04/2022, às 18h na sede da Companhia. Convocação e Presenças: 
Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Ordem 
do Dia: Deliberação sobre a aprovação das contas dos administradores, das demonstrações 
financeiras, bem como a destinação do lucro líquido referente ao exercício social findo em 31.12.2021. 
Mesa: Sr. André Luiz Spina Tanaka - Presidente e Sra. Rachel dos Santos Gastesi - Secretária. 
Deliberações: Após discussão e exame, os acionistas tomaram as seguintes deliberações, por 
unanimidade: aprovar, sem qualquer ressalva ou restrição a aprovação das contas dos 
administradores, as demonstrações financeiras e de resultado econômico da Companhia referente 
ao exercício social findo em 31.12.2021, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia e 
publicadas na forma da lei. Em razão da existência de lucro líquido no referido período no valor de 
R$ 29.968.402,54, os acionistas aprovam a destinação de R$ 1.498.420,13 para a reserva legal (5% 
do lucro líquido do exercício), na forma prevista no artigo 193 das S.A., sendo que a totalidade do 
lucro líquido remanescente fica alocado como reserva de retenção de lucros da Companhia. Os 
acionistas autorizam os administradores a procederem ao necessário para a formalização das 
deliberações da presente assembleia.  Encerramento: Nada mais havendo tratar, foi encerrada 
assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assina por 
todos os presentes. Mesa: André Luiz Spina Tanaka - Presidente; Rachel dos Santos Gastesi - 
Secretária. Acionistas: Advance Medical Ltd. - p.p. André Luiz Spina Tanaka; Rachel dos Santos 
Gastesi. JUCESP - 382.836/22-4 em 28/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

União Nacional Cooperativa Habitacional
CNPJ 29.870.729/0001-09 – NIRE 3540017311-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da UNIÃO NACIONAL COOPERATIVA HABITACIONAL, no exercício de suas atribui-
ções legais e estatutárias e de acordo com o art. 38 da Lei Federal n° 5.764/1971, convoca todos os 
sócios cooperados em dia com suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se no dia 15/08/2022, na Rua do Arouche n° 23-A4, Conj. 41, São Paulo/SP, em 
razão da indisponibilidade do espaço da atual sede, instalando-se, em primeira convocação, às 8hs, 
com a presença de 2/3 (dois terços) desses sócios; em segunda convocação, às 9hs, com a presença 
de metade mais 1 (um) desses sócios e, em terceira e última convocação, às 10hs, com pelos menos 
10 (dez) desses sócios, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Eleições de Diretoria 
para o mandato de 2022/2026; II – Eleições de Conselho Fiscal. Limeira/SP, 03 de agosto de 2022. 
Welton Jadson Rocha de Lima - Presidente.

União Nacional Cooperativa Habitacional
CNPJ 29.870.729/0001-09 – NIRE 3540017311-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da UNIÃO NACIONAL COOPERATIVA HABITACIONAL, no exercício de suas atribui-
ções legais e estatutárias e de acordo com o art. 38 da Lei Federal n° 5.764/1971, convoca todos os 
sócios cooperados em dia com suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se no dia 15/08/2022, na Rua do Arouche n° 23-A4, Conj. 41, São Paulo/SP, em 
razão da indisponibilidade do espaço da atual sede,  instalando-se, em primeira convocação, as 
9:30h, com a presença de 2/3 (dois terços) desses sócios; em segunda convocação, as 10:30h, com 
a presença de metade mais 1 (um) desses sócios e, em terceira e última convocação, as 11:30h, com 
pelos menos 10 (dez) desses sócios, considerando a ausência de operações nos primeiros exercícios 
sociais, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas dos órgãos de 
administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, referente aos exercícios de 2018, 
2019, 2020 e 2021, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras 
apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas 
da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; d) destinação das sobras apuradas ou rateio das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, 
deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; II – Informações gerais 
sobre a situação da cooperativa e ações de reestruturação. Limeira/SP, 03 de agosto de 2022. 
Welton Jadson Rocha de Lima - Presidente.

União Nacional Cooperativa Habitacional
CNPJ 29.870.729/0001-09 – NIRE 3540017311-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REVISÃO ESTATUTÁRIA

O Presidente da UNIÃO NACIONAL COOPERATIVA HABITACIONAL, no exercício de suas atribui-
ções legais e estatutárias e de acordo com o art. 38 da Lei Federal n° 5.764/1971, convoca todos os 
sócios cooperados em dia com suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se no dia 15/08/2022, na Rua do Arouche n° 23-A4, Conj. 41, São Paulo/SP, em 
razão da indisponibilidade do espaço da atual sede,  instalando-se, em primeira convocação, às 
10hs, com a presença de 2/3 (dois terços) desses sócios; em segunda convocação, às 11hs, com a 
presença de metade mais 1 (um) desses sócios e, em terceira e última convocação, às 12hs, com 
pelos menos 10 (dez) desses sócios, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Re-
visão estatutária (reforma geral). Limeira/SP, 03 de agosto de 2022. Welton Jadson Rocha de 
Lima - Presidente.

PROCESSO Nº 1091665-42.2021.8.26.0100O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste 
Juízo tramita a ação de Procedimento Comum Cível movida por Robson Luis Maraia, RG n° 41.751.031-7, CPF/MF n° 
330.175.888-66 e Nathan Saul Goldblatt, passaporte britânico de nº 720036392,CPF/MF nº 716.978.781-48, por meio da 
qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento para o da separação total de bens. O 
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, para conhecimento de terceiros da alteração do regime de 
bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

 EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS

J-03 e 04/08

Instituto de Acreditação de Organismos de Conformidade 
de Infraestrutura e Serviços Tecnológicos

Edital de Convocação
Pelo presente Edital, nos termos do Estatuto Social em vigor, ficam os senhores Associados efetivos 
desta entidade, convocados para AGE – Assembleia Geral Extraordinária, no dia 06/09/2022, em pri-
meira convocação às 10h e às 10h15min em segunda convocação, na Rua Araguari, 835 - 2° andar, 
vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041, para cumprir a seguinte ordem do dia:  1) Alterações 
Estatutárias; 2) Outros assuntos. Instituto de Acreditação de Organismos de Conformidade de Infraes-
trutura e Serviços Tecnológicos

Synésio Batista da Costa – Presidente.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016508-68.2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Svartman Poyares Ribeiro, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) SÉRGIO PIRES GERRISE JÚNIOR, Brasileiro, com endereço à Rua Acre, 1739, casa 1, Ipiranga, 
CEP 14055-660, Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Doceira e 
Buffet Bariloche Ltda, alegando em síntese: “objetivando devolução do valor de R$13.290,00, transferidos pela autora aos 
12/12/2016 e bloqueados na conta 14548-5 agência 8521, Banco Itaú”. 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 Bernardo do Campo, aos 11 de julho de 2022.                                                      [03,04] 

Penteado Participações e Investimentos Ltda.
CNPJ/MF: 46.538.773/0001-27 - NIRE 35206961358

Edital de Convocação - Reunião de Sócios
O administrador da sociedade, o Sr. Benedito Franco Penteado Filho, nos termos do artigo 1.072 do 
C.C., convoca os sócios, para comparecer em assembleia a ser realizada no dia 15/08/2022, às 15hs, na 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 598, conjunto 94, São Paulo/SP, para i) dissolução total ou parcial 
da sociedade; ii) redução do capital social com a versão das propriedades rurais da sociedade aos 
sócios mediante partilha amigável dos ativos sociais; iii) apresentação dos documentos. SP, 02/08/2022.

Tupi Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 19.534.368/0001-68 - NIRE nº 35.228.130.467

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Horário e Local: Dia 1/8/22, 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$ 63.988.000,00 para R$ 
50.600.000,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 13.388.000,00 com o consequente 
cancelamento de 13.388.000 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo as 
quotas ora canceladas de titularidade da sócia Fit Casa, 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.

Anuncie: 

11. 3729-6600 
comercial@gazetasp.com.br
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0049942-67.2011.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, MAURICIO SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, FAZ SABER
a todos os que ao presente edital tiverem conhecimento, e aos réus FIBRAPET RECICLAGEM LTDA EPP, CNPJ 11.296.065/0001-
42, CHARLES GALVAO VARRASCHIM, RG 203358995, CPF 081.009.968-30, ADRIANA MONTEIRO VARRASCHIM, RG
199820284, CPF 129.171.748-03, e CAIO MONTEIRO LOPES, RG 467336209, CPF 383.828.018-0, que lhes foi proposta uma
ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de A G FOMENTO MERCANTIL LTDA. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 03 dias, pague o débito de R$ 36.824,09, atualizado desde o ajuizamento (12/08/2011), acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), até a data do pagamento, e que havendo
integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º do CPC); podendo opor embargos à
execução, sob pena de revelia. Ficam advertidos de que no prazo de embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários advocatícios, requerer o pagamento
do restante do débito em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). Os
prazos mencionados começarão a fluir após o decurso do prazo de 20 deste edital. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça quando os executados, intimados, não indicarem ao juiz quais são
e onde estão os bens sujeitos à penhora e respectivos valores, exibirem a prova de sua propriedade e, se o caso, a certidão negativa
de ônus, ou não se abstiverem de atitudes que dificultem ou embaracem a realização da penhora, sob pena de multa, a ser fixada
pelo juiz, que será convertida em proveito do exequente, e de outras sanções de natureza processual ou material, nos termos do
artigo 774 do CPC. Esgotados os meios para localização dos executados, inclusive em buscas eletrônicas, determinou-se esta citação
por edital na forma dos artigos 256 e 257 do CPC com prazo de 20 dias, na forma do art. 257, II do CPC. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 23 de junho de 2022.

Processo 0077055-20.2012.8.26.0224 (224.01.2012.077055) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Hsbc Bank
Brasil S/A - Hanann Ibrahim Abou Arabi - - Mohammad Kanbour - 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)  MOHAMMAD KANBOUR, CPF
234.556.528-40, com último endereço informado na Rua Silvania Leme Martins, 58, Jardim Las Vegas, CEP 07082-420, Guarulhos
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, objetivando
o recebimento da quantia de R$ 44.286,86 (outubro/2012), representada pelo Instrumento Particular de Confissão, Composição
de Dívida, Forma de Pagamento e outras Avenças nº 0198-12818-78. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido,
totalmene ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
devidamente atualizado, ocasião em qu a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena
de penhora de bens e avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001029-83.2018.8.26.0278 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). SERGIO LUDOVICO MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) R A MONTANHER TRANSPORTES, CNPJ 05.875.551/0001-12 e ROBDAY TRANSPORTES LTDA-ME, CNPJ 
15.235.337/0001-55, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento por parte de Rlgc Administração, 
Participação e Empreendimentos Ltda., alegando em síntese: despejo cc cobrança de aluguéis atrasados que perfazem o total 
de R$ 32.166,73, atualizado em fevereiro de 2018. 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.                       [02,03] 

3ª VARA CÍVEL -  COMARCA DE CARAPICUIBA/SP - Av.  Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu, nº 215
-Vila Municipal - CEP 06328-330 - Fone: (11) 4506-1796  - E-mail: carapic3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de
CITAÇÃO – Prazo de 20 dias,  expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1005030-
74.2021.8.26.0127. A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São
Paulo, Dra. MARIANA MEDEIROS LENZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausen-
tes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucesso-
res, que MACIEL ANTONIO DA SILVA ajuizou ação de USUCAPIÃO visando a titularidade do
domínio do imóvel situado à rua Alcides Caldeira, 340, Vila Santa Catarina – Carapicuíba/SP,
registrado sob a matrícula nº 115.653 do Oficial de Registro de Imóveis de Barueri -SP, 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 Carapicuiba, aos 12 de julho de 2022.

2º Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022298-61.2017.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BELF
ENGENHARIA E FUNDAÇÕES EIRELI - ME, CNPJ 22.469.380/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: O Banco exequente é credor do Executado pelo valor total
de R$ 55.301,08 (agosto/2021), devidamente atualizado, que corresponde ao saldo devido pelo Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Outras Avenças sob o número 530/931594, firmado em 28/06/2017. Ocorre que a ré não honrou com os
pagamentos, tornando-se inadimplente. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para, no prazo de 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora ou arresto a pedido do credor. 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 10 de maio de 2022.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - 
PLINIO ANTONIO CHAGAS, Oficial do 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, 
situada na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.349.729 
o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, 
na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação da devedora fiduciante, ANA PAULA 
SILVA RG nº 19751471-6-SSP/SP e CPF/MF nº 252.443.268-80, brasileira, solteira, maior, empresá-
ria, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que 
dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de Registro 
de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio 
de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em 
atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 1°(primeiro) de agosto de 2022, 
o valor de R$68.220,54 (Sessenta e oito mil, duzentos vinte reais e cinquenta e quatro centa-
vos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 231.931, referente ao apartamento nº 111, localizado no 
11° andar, integrante do Edifício Bois de Boulogne, situado na Rua do Símbolo, n° 16, 29º Subdistrito 
- Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as 
tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. 
Fica INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última 
publicação do presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo de quinze dias 
para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, a credora-fidu-
ciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do 
artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa 
alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior 
circulação local. São Paulo, 1° (primeiro) de agosto de 2022. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei 
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado 
sob o nº 1.372.196, em 27 de maio de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECO-
NHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 do Có-
digo Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, 
apresentados por JUSLEY MACHADO BOMFIM, brasileiro, autônomo e sua mulher VERA LÚCIA 
DE ARAUJO BOMFIM, brasileira, advogada, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais ale-
gam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 09 de julho de 1999, que adquiriram 
através do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado com TEREZA DE 
JESUS BORGES DE SOUZA; MARIA OLINDA BORGES DA SILVA, SERAFIM CARDOSO DA SILVA; 
CARLOS JOSE BORGES, MARIA DE FATIMA VIEIRA BORGES; GUILHERMINA DE FATIMA BOR-
GES MAURICIO FERNANDES, DUARTE MAURICIO FERNANDES; DOMINGOS JOSÉ BORGES e 
ELIANA MORMILO BORGES, vendedores esses herdeiros de JOÃO DOS SANTOS BORGES e GUI-
LHERMINA DA ASSUNÇÃO BORGES, que adquiriram por Instrumento Particular de Compromisso 
de Venda e Compra, datado de 30 de setembro de 1971, celebrado com a compromissária comprado-
ra da área maior CORDELIA ARANHA; posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente a CASA 
com área construída de 522,07m², situada Rua João Maria da Silva, n° 163, antiga Rua D, e seu ter-
reno com área de superfície de  201,99m², correspondente a parte do lote n°28 da quadra “D” do local 
denominado  Jardim dos Prados, 29° Subdistrito – Santo Amaro; imóvel esse cadastrado na Munici-
palidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.435.0023-2; imóvel esse que se acha registrado 
em área maior, conforme a inscrição nº 20.444, deste cartório,  oriunda das transcrições nºs 18.208, 
22.475, 22.705, 32.567 e 32.566 do 1º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de 
JOÃO LANG e THEREZA LANG. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do 
presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais 
terceiros interessados, ou os notificandos, Espólio de CORDELIA ARANHA; Espólios de JOÃO LANG 
e THEREZA LANG,  por ser herdeiros netos: JOÃO LANG NETO, HERMANN LANG, TEREZA THUS-
NELDA LANG KLAUSSNER, TEREZA DE JESUS BORGES DE SOUZA, MARIA OLINDA BORGES 
DA SILVA, SERAFIM CARDOSO DA SILVA, CARLOS JOSE BORGES, MARIA DE FATIMA VIEIRA 
BORGES, GUILHERMINA DE FATIMA BORGES MAURICIO FERNANDES,  DUARTE MAURICIO 
FERNANDES, DOMINGOS JOSÉ BORGES, ELIANA MORMILO BORGES, JULIA FELIX DE SOU-
ZA, MANOEL LOPES DA SILVA FILHO, MARIA DAS GRAÇAS LOPES, FRANCISCO FERREIRA 
DE CARVALHO e MARIA JOSÉ DE CARVALHO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não 
ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Fede-
ral 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. Decor-
ridos 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 29 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 prenotado 
sob o nº 1.380.779, em 29 de outubro 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 PAULO ROBERTO HUBNER DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, contador, 
residente e domiciliado nesta Capital, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus do-
mini, desde 1987, que adquiriu o imóvel diretamente dos titulares de domínio, através de Instrumento 
Particular que fora extraviado; posse essa que se refere ao APARTAMENTO  nº 14 localizado no 1º 
andar do Bloco A do Condomínio denominado Edifício Vista Verde, situado na Avenida Nossa Senho-
ra do Sabará, nº 5.287, na Vila Cardoso, no 29º Subdistrito – Santo Amaro; imóvel esse cadastrado 
na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte sob o nº 121.252.0021-9; registrado conforme a 
matrícula nº 169.214, sob a titularidade .  Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os 
termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, ORLANDO DELLA TORRE, ANNA APPARECI-
DA DOS SANTOS, CLEIBE DOS SANTOS MALERBA GRIMALDI, MAURÍCIO GRIMALDI, LUCIANA 
GRIMALDI, WAGNER MALERBA, UBER MALERBA, e ANTONIO TEIXEIRA DAMASCENO, 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 02 de agosto de 2.022. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1042646-83.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Titulares de Domínio: Guilhermina de Freitas e Nóbrega do Nascimento CPF 
454.617.248-68, Francisco Barboza do Nascimento RG 247.121, Confrontantes: Beatriz dos 
Santos Moreira, CPF 136.761.268-31, Ricardo Mesquita de Castro RG 39.705.062 -X e Fernando De 
Souza, RG 9.407.458-6, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que EDIVANIA MARTINS REIS E LUIZ DE FREITAS REIS 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel objeto da matricula 62.593, do 2º Registro de 
Imoveis da Comarca de Guaruhos/SP, a seguir descrito: UM imóvel situado no Bairro Vila Galvão - 
Município de Guarulhos - SP, com área total de 260,40 m2, cadastrado na Prefeitura sob o n.º 
083.43.10.0007.01.001 e 083.43.10.0007.01.002, situado na Av. São Bento, recebendo a construção 
sobre ele existente o nº 463 (antigo nº 47) de logradouro, com a seguinte descrição: “Inicia no ponto 
1, situado no alinhamento da Av. São Bento, junto à divisa do imóvel nº 475 da mesma rua, distante 
7,00m. do alinhamento da Rua Flávio Caovilla e segue 15,50m. pelo alinhamento da Av. São Bento, 
até encontrar o ponto 2; daí deflete à direita, e segue 16,80m confrontando com o móvel nº 453 da 
Av. São Bento, até encontrar o ponto 3; daí deflete à direita, e segue 15,50m. confrontando com o 
imóvel nº 94 da Rua Flávio Caovilla, até encontrar o ponto 4; daí deflete à direita, e segue 16,80m 
confrontando com o imóvel n° 475 da Av. São Bento, até encontrar o ponto 1, com o segmento 
inicial, encerrando a área de 260,40m² (duzentos e sessenta metros e quarenta decímetros 
quadrados).”, 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 Guarulhos, aos 09 de junho de 2022. 

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUN-
DO - FAZ SABER a LUCIANA MARIA DA SILVA, LUCINEIDE MARIA DA SILVA, ROSA AVELINA DU-
TRA BARROS, ANTÔNIO AGENOR BARROS e ROGÉRIO LOPES DA SILVA, que RAINIER NAS-
RALLAH e NATALIE NASRALLAH protocolizaram o pedido de Retificação de Área com Apuração de 
Remanescente, nos moldes do art. 213, inciso II, da Lei 6.015/73 (procedimento nº 662.222/21), para 
que o imóvel localizado às Ruas: São Felix do Piauí, Lagoa do Capelo e Senador Giorgino Avelino, lotes 
nºs 1 à 11 da quadra 43 da Vila Carmosina, no DISTRITO - ITAQUERA, matrículado sob nº 74.605, ca-
dastrado pela Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 144.111.0001-1, passe a ter a descrição 
constante no memorial e planta juntados aos autos supra-indicados. Considerando a certificação de que 
o notificando se encontra em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no item 136.12 do 
Capitulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado. A presente publica-
ção é feita para o fim de, após decorridos 15 (quinze) dias da data da primeira publicação, e na ausência 
de qualquer impugnação por parte dos destinatários deste Edital, se proceder à averbação de que trata 
o art. 213, §5º, da Lei nº 6.015/73. O presente foi publicado pela primeira vez em data de 29/07/2022. 
Dado e passado no 9º Serviço de Registro de Imóveis de São Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: ITAÚ 
UNIBANCO S/A, CNPJ n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 
100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo-SP, INTIMA o devedor fiduciante: DIEGO DE JESUS OLIVEIRA, 
brasileiro, maior, autônomo, solteiro, RG N° 39.740.863-8-SSP/SP, CPF/MF Nº 421.782.448-3, para 
que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de 
Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$14.421,28, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 209.280 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 01 de agosto de 
2022. (Protocolo 715.569).
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ERRATA DE EDITAL - PROCESSO Nº 0010169-97.2021.5.15.0024 – DA 1º VARA DO TRABALHO 
DA COMARCA DE JAÚ/SP - EXEQUENTE: ROUSIMEIRE DA SILVA MORAES ALVES - EXECUTA-
DO: NESTOR ANTONIO DA SILVA FILHO - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devida-
mente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP 
sob nº 78.903-F/SP, site: https://benitoleiloes.com.br/, e-mail: corretor judicialbenito@posseimoveis.
com.br, Instagram: https://www.instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 
e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da Posse/
SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos autos supra 
discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o 
presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 27/05/2022 a 
13/02/2023, estará recebendo no endereço retro as propostas para a venda judicial do bem abaixo 
identificado. A presente venda se dará nos termos deste edital: ERRATA: Fica alterado nas “CON-
DIÇÕES DE ALIENAÇÃO” acrescentando o item “1.1” denominado “VALOR MÍNIMO” publicado na 
Gazeta de São Paulo em 15 de junho de 2022, GPS nº 150622, onde passa o item a ter o seguinte 
texto: “VALOR MÍNIMO: o valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 70% (setenta por cen-
to) da avaliação.” Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições descritas e caracteriza-
das no edital publicado em 15 de junho de 2022, certificado na publicação juntada sob o ID: 41be753, 
realizada pelo Jornal Gazeta de São Paulo. Santo Antônio de Posse/SP, 02/08/2022. BENITO TOMAZ 
VICENSOTTI, corretor judicial inscrito no CRECI/SP sob o n° 78.903-F.

ERRATA DE EDITAL - PROCESSO Nº 0010866-65.2014.5.15.0024 – DA 1º VARA DO TRABALHO 
DA COMARCA DE JAÚ/SP - EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL. EXECUTADO: ESPETINHOS JAÚ 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS (03). BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judi-
cial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no 
CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, site: https://benitoleiloes.com.br/, e-mail: corretor judicialbenito@pos-
seimoveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 
3896-2046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da 
Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos autos 
supra discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica 
o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 25/04/2022 
a 10/01/2023, estará recebendo no endereço retro as propostas para a venda judicial do bem abaixo 
identificado. A presente venda se dará nos termos deste edital: ERRATA: Fica alterado nas “CONDI-
ÇÕES DE ALIENAÇÃO” acrescentando um item denominado “VALOR MÍNIMO” cujo o item passa a 
ter a seguinte descrição publicado na Gazeta de São Paulo em 08 de junho de 2022, GPS nº 080622, 
onde passa o item a ter o seguinte texto: “VALOR MÍNIMO: o valor mínimo para a venda não poderá 
ser inferior a 70% (setenta por cento) da avaliação.” Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
e condições descritas e caracterizadas no edital publicado em 08 de junho de 2022, certificado na 
publicação juntada sob o ID: 901e016, realizada pelo Jornal Gazeta de São Paulo.

ERRATA DE EDITAL - PROCESSO Nº 0123600-03.2007.5.15.0024 – DA 1º VARA DO TRABALHO 
DA COMARCA DE JAÚ/SP - EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL. EXECUTADO: CERAMICA ESTIVA 
DOS ARCOS LTDA – ME E OUTROS (02). BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devida-
mente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP 
sob nº 78.903-F/SP, site: https://benitoleiloes.com.br/, e-mail: corretor judicialbenito@posseimoveis.
com.br, Instagram: https://www.instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 
e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da Posse/
SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos autos supra 
discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o 
presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 25/04/2022 a 
10/01/2023, estará recebendo no endereço retro as propostas para a venda judicial do bem abaixo 
identificado. A presente venda se dará nos termos deste edital: ERRATA: Fica alterado nas “Condi-
ções de Alienação” acrescentando um item denominado “VALOR MÍNIMO” cujo o item passa a ter a 
seguinte descrição publicado na Gazeta de São Paulo em 08 de junho de 2022, GPS nº 080622, onde 
passa o item a ter o seguinte texto: “VALOR MÍNIMO: o valor mínimo para a venda não poderá ser in-
ferior a 70% (setenta por cento) da avaliação.” Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções descritas e caracterizadas no edital publicado em 08 de junho de 2022, certificado na publicação 
juntada sob o ID: 78afb1e, realizada pelo Jornal Gazeta de São Paulo. Santo Antônio de Posse/SP, 
02/08/2022. BENITO TOMAZ VICENSOTTI, corretor judicial inscrito no CRECI/SP sob o n° 78.903-F.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1009334-14.2018.8.26.0001 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA 
CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o ) HALLANA MENACHO 
BASTOS, RG nº 32.906.858-1 e do CPF/MF nº 407.535.118-19 que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum – Cobrança por parte de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A., alegando 
em síntese inadimplência quanto ao pagamento de mensalidades de AGOSTO, SETEMBRO, 
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO ano letivo 2013, no valor de R$ 4.978,38 em março de 2018, 
do curso ADMINISTRAÇÃO e recebeu o CA nº 126884-8, ministrado sob responsabilidade da 
requerente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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 16 
de fevereiro de 2021.   

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE INTIMAÇÃO  
Saibam, quantos este virem que, Cooperativa Sicoob Unimais Metropolitana – Cooperativa de Crédito, inscrita 
no CNPJ sob o nº 00.259.231/0001-14, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo On‐line, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, no dia 05/08/2022, às 12:00 horas, pelo site www.editalleiloes.com.br, em PRIMEIRO 
PÚBLICO LEILÃO e caso não haja licitante em primeiro leilão, no dia 22/08/2022, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, o bem alienado no contrato de mútuo entre ela e ESSENCIAL 
DELUXO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede social Rua Doutor Manuel Vitorino nº 49 - Brás/SP 
- CEP 03017-020, inscrita no CNPJ sob o nº 09.027.775/0001-25, com endereço eletrônico 
essencialdeluxo@gmail.com, e como interveniente garantidor ANTONIO HÉLIO COSTA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 29/12/1981, portador do RG nº 38.237.020 - SSP/SP, inscrito no CPF (MF) 307.927.478-44, endereço eletrônico 
antonioheliocosta@hotmail.com, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Candido 
Lacerda nº 241, apto. 261-8, Jardim Anália Franco e na Rua Almirante Barroso n 118 apto 31-Brás – São Paulo – SP 
CEP 03025-00, os quais são, pelo presente, devidamente intimados, constituído de  Um prédio e seu respectivo 
terreno situado a Manoel Vitorino, sob nºs. 209, 211 e 215, no 6º Subdistrito Brás, São Paulo/SP. Contribuinte 
municipal 025.037.0035-7/0036-5/0037-3. Matrícula nº  44.009, do 3º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97 Valor no 
Primeiro Público Leilão: R$ 3.026.195,10. Valor no Segundo Público Leilão: R$ 2.064.058,93. Os interessados em 
participar do leilão, deverão se cadastrar no site www.editalleiloes.com.br . As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto n° 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427, de 1° 
de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, assim como pela Lei nº 9.514/97. 

 
1ª Vara, do Foro de Bertioga-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0000025-75.2006.8.26.0075 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Bertioga, Estado de 
São Paulo, Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
ESPÓLIO DE MOIRA ROSE MACEDO HOEHNE, representado pela inventariante Vivien Rose 
Macedo Hoehne; Sueli de Oliveira Pereira Rabelo de Araújo e Francisco Carlos Pereira Araújo , que 
lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Franciscus Antonius 
Aloysios Van de Weijer e outro, alegando em síntese: os autores são proprietários do imóvel da 
Matrícula 50.467, desdobrado da matrícula 9.200 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos, 
descrito como terreno com acesso pela Avenida anchieta, situado na barra-nova, perímetro rural do 
distrito de Bertioga, localizado a 1.300 metros do Forte São João, entre os fundos dos lotes que 
defrontam a rua Francisco chaves, de um lado e a Rua Osvaldo Cruz de outro, com área total de 
70.000m². Terreno contíguo e fazendo divisa com os imóveis dos réus conforma matrícula 20.190 e 
51.535, aos quais invadiram o imóvel em questão. 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 Bertioga-SP. 

KALLAS INCORPORAÇÕES
       E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Aberta 
CNPJ/ME 09.146.451/0001-06 - NIRE 35.300.358.996

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de julho de 2022, às 10:30 horas, na sede 
da Kallas Incorporações e Construções S.A. (“Companhia”), localizada na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, Sala 30, Vila Nova Conceição, 
CEP 04508-030. CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada por estarem presentes a 
totalidade dos membros da Diretoria.  COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Emílio Rached Esper Kallas, que convidou a mim, Monique Eloize 
Carneiro da Silva Brandão, para secretariá-lo. ORDEM DO DIA: Deliberação sobre a 
fiança integral e solidária na 1ª (primeira) emissão de notas comerciais, em série única, 
com garantias reais e fidejussórias, para colocação privada, da KAL 103 EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, Vila Nova 
Conceição, CEP 04508-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.429.428/0001-02 (“De-
vedora” e “Emissão de Notas Comerciais”, respectivamente), nos termos da Escritura 
Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, com Ga-
rantias Reais e Fidejussórias, para Colocação Privada, da KAL 103 Empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda., na qualidade de emissora (“Escritura de Emissão das Notas 
Comerciais”), o qual será composta por 26.000.000 (vinte e seis milhões) de notas 
comerciais (“Notas Comerciais”), todas com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um 
real) na respectiva data de emissão (“Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais”), 
perfazendo a Emissão das Notas Comerciais o montante total de R$ 26.000.000,00 
(vinte e seis milhões de reais) na respectiva data de emissão (“Emissão”), nos termos 
dos artigos 45 a 51 da Lei nº 14.195, a ser objeto de colocação privada em favor da 
True Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Secu-
ritizadora”), de forma a viabilizar a operação estruturada de securitização de créditos 
imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme pos-
teriormente alterada de tempos em tempos, da Medida Provisória nº 1.103, de 15 
de março de 2022 e da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, a ser 
realizada pela Securitizadora mediante a emissão de certificados de recebíveis imo-
biliários, em série única, lastreados nos créditos imobiliários decorrentes da Emissão 
(“Operação de Securitização”). DELIBERAÇÕES: Em conformidade com a Ordem do 
Dia e de acordo com o disposto no Parágrafo 1º, alínea “v” do artigo 20, combinado 
com o artigo 17, alínea “p” do Estatuto Social atribui à Diretoria: “(...) conceder ônus 
reais e prestar garantias, com relação a qualquer direito ou obrigação da Companhia, 
desde que pertinentes às operações sociais, observada a alçadas de deliberação do 
Conselho de Administração”, deliberou-se, por unanimidade de votos, para aprovar a 
outorga, pela Companhia, de forma irrevogável e irretratável, de garantia fidejussó-
ria, na forma de fiança, em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas 
e quaisquer obrigações, pecuniárias ou não, principais ou acessórias, presentes ou 
futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Devedora perante a Securiti-
zadora, nos termos da Escritura de Emissão de Notas Comerciais, bem como dos de-
mais documentos relacionados à Emissão e à Operação de Securitização, NA QUAL A 
COMPANHIA É FIADORA SOLIDÁRIA E INTEGRAL. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como 
ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo 
tempo necessário à lavratura da presenta ata no livro próprio, a qual, após reaberta 
a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada.  A presen-
te é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 10 de julho de 2022

Edital de Citação com Prazo 30 dias. Processo nº 1003968-62.2022.8.26.0224. A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, Juíza de 
Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a BERNADETE BARBOSA DOS SANTOS, CPF nº 
433.008.635-20 que por parte de LUIZ CARLOS DOS SANTOS foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança 
de R$18.782,08 (Janeiro/2022). Referente débitos relativos a honorários advocatícios, conforme contrato de prestação de serviços 
anexo aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo 
declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, 
a fluir após os 30 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 27 de julho de 2022. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1021315-63.2019.8.26.0564. O Dr. Mauricio Tini Garcia, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível 
do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. Faz Saber a IBRAHIM AHMAD SMIDI CPF : 376.806.628-27 que por parte de 
BANCO BRADESCO S/A foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a quantia de R$ 362.679,11 
(Agosto/2019) referente débitos relativos aos cartões n.º 4066699912505965, 6550007266842695, 0374769004952865 e 
0374768003614682. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após 
fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo 
ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. SBC, 19/07/2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013510-11.2022.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EUGENIA 
SABINO DA SILVA, CPF n.º 089.460.634-40 que nos autos da ação supra ajuizada por BANCO BRADESCO S/A na qual foi o réu 
condenado ao pagamento de R$161.640,08 (Junho/2022), devidamente atualizado até a data do efetivo depósito e acrescido das demais 
cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para 
que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de 
execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para 
satisfação do debito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 30 de junho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082270-31.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GENY 
CAPELLETO, brasileira, R.G 7913942, CPF 832.247.698-15 e a LUCELIO RISSATTI PRADO, brasileiro, CPF 213.103.196-34 que por 
parte de CONDOMINIO EDIFÍCIO CONCORDE foi ajuizada ação de Reparação de Danos Materiais pelo procedimento comum, 
objetivando a procedência da ação condenando-se os requeridos, de forma solidária, à reparação dos danos materiais suportados pelo 
Requerente e devidamente demonstrados nos autos através do Laudo Pericial Contábil integrante da peça vestibular, mediante o 
pagamento da importância de R$ 369.909,88 (Agosto/2018). Estando os réus em lugar ignorado, expediu-se o presente edital de citação, 
para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 
355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertidos que será nomeado curador 
especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2022. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 30 dias. Processo nº 1001635-84.2015.8.26.0224/01(Cumprimento de Sentença). A Dra. Beatriz de 
Souza Cabezas, MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a ADOLFO CLARO DA SILVA, RG. 
14.013.292-SP e CPF. 009.117.448-19 e ADGUIMAR MARIA RIBEIRO, RG. 16.620.646-SP e CPF. 418.408.441-91, que nos autos da 
ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por JOSÉ FRANCISCO CARDADOR, RG. 2.558.052-SSP/SP e CPF. 029.955.908-44 e 
MARIA LOPES CARDADOR, RNE W284379-1 e CPF. 955.319.208-49, para cobrança de R$ 365.471,77, corrigidos até (Maio/2017). 
Tendo em vista a determinação da penhora que recaiu sobre o Imóvel descrito e caracterizado na matrícula 27.333 do 18º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Paulo, do qual foram nomeados depositários os requeridos que não poderão abrir mão do bem depositado sem 
expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Estando os requeridos em 
local ignorado, expede-se o presente edital de intimação para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra de 30 dias, ofereçam 
impugnação (artigo 525 do CPC - Lei n.º 13.105/2015). Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV do 
NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Guarulhos, aos 27 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0025766-80.2022.8.26.0100. O MMº Juiz de Direito da 39ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dr. Celso Lourenço Morgado, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a KWANG HEE KIM, CPF 232.097.928-01, que por este 
Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por Têxtil e Confecções Otimotex Ltda. que foi ajuizada ação de Execução em 
fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou o executado ao pagamento de R$ 378,97, atualizado até 
(Junho/2022) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o executado em local ignorado, 
expede-se edital de Intimação para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa e 
pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde o executado poderá apresentar 
impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora 
ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade. São Paulo, 27 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1000653-43.2020.8.26.0338. A MMª Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro de 
Mairiporã/SP, Dra. LARISSA BONI VALIERIS, na forma da Lei, etc... Faz Saber a MARIA HELENA TIDA DE MORAIS, CPF. 955.263.078-
91, sito à Rua Eichi Tahira, 197, Centro, Mairiporã/SP, que lhe foi proposta ação Monitória por Benedito Geraldo Pinheiro Neto, alegando que 
forneceu materiais de construção para a ré que não efetuou o pagamento de R$ 29.893,39. Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada 
a 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 edital, 
pague o valor acrescido de atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou, 
ainda apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC, ficando ciente de que, não opondo embargos, constituir-se-á de 
pleno direito, o título executivo judicial. Na hipótese de pagamento dentro do prazo, a ré será isenta do pagamento das custas processuais. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente com prazo de 20 dias, findos os quais terá início a contagem do prazo de 
15 dias para a oposição de embargos. Não havendo pagamento voluntário ou oposição de no prazo legal, será a ré considerada revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da Lei.  Mairiporã, 18 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0022195-04.2022.8.26.0100. O MMº Juiz de Direito da 43ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dr. Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DANIEL DE OLIVEIRA GIMENEZ, Brasileiro, Divorciado, 
Consultor, RG 28928557-4, CPF. 180.122.558-39; e SBM INDUSTRIA DE METAIS LTDA, CNPJ 43.505.353/0001-56, que por este Juízo, 
tramita de Cumprimento de sentença, movido por Fmi Securitizadora S/A. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do art. 513, §2º, IV, do CPC, 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, paguem a quantia de R$ 1.217.564,89, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§, do CPC) Ficam cientes, ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da Lei. São Paulo, 26 de julho de 2022. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº 1008175-22.2017.8.26.0405. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários. 
Requerente: BANCO SANTANDER BRASIL S/A. Requerido: Freitas Tecnologia Em Caçambas Ltda Me. EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008175-22.2017.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5º Vara Civel, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FREITAS TECNOLOGIA EM CAÇAMBAS LTDA ME, CNPJ 11.286.970/0001-11. que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, alegando em sintese: Que a requerida celebrou contrato de financiamento com 
o requerente referente a Operação n.º 0296000004380300151. assumindo divida e deixando de honra-la com o pagamento das 
parcelas avençadas, totalizando um débito de R$109.598.73. atualizado em 31/03/2017. Encontrando-se a ré em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, efetue o pagamento do valor de R$109.598.73, que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, bem como 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil. Fica a ré advertida de que, efetuando o pagamento no prazo 
assinalado, ficará isento do pagamento de custas processuais. Caso contrário, não realizado o pagamento e não opostos os 
embargos previstos no art. 702 do C.P.€.. constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo embargada a ação. 
a ré será considerada revel. caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital. por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 21 de julho de 2022.

FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª VARA CÍVEL EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016316-
14.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla  
Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o) Luiz Carlos de Souza, CPF 089.308.828-54 e Terezinha Anastácio de Souza,  
CPF 021.423.448-79, que  a Ação de Rescisão Contratual c.c. Pedido de Indenização Por Perdas e Danos, pelo Procedimento Comum, requerida 
pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, foi julgado procedente o pedido da presente Ação, declarando  rescindido 
o compromisso de compra e venda do apartamento nº 14-B, o qual integra o Conjunto Habitacional ?Santa Etelvina  VII?, bem como para 
decretar a perda em favor da Autora das prestações pagas pelos réus, a título de indenização pelo período  de ocupação do bem, condenando 
os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor  de R$ 4.731,66 (jan/2022), atualizadas a partir do 
desembolso. Estando os réus em lugar ignorado, expediu-se o presente,  para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor  
supra ou apresentem bens a penhora, sob pena não o  fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da condenação  
(Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando será  penhorado bens para garantia da execução, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem impugnação, 
(art. 525, do CPC). Será o  presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, EM VEÍCULOS 

OFICIAIS PERTENCENTES À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 362/0024/22 

PROCESSO Nº 2022035397-2 
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/08/2022 
HORÁRIO: 08h00 
LOCAL: Comando de Policiamento do Interior - Nove – UGE 180362. 
O CEL PM WILLIANS DE CERQUEIRA LEITE MARTINS, Dirigente da UGE 180362 – CPI-9, constituída Unidade de Despesa da Polícia Militar, nos termos do inciso 
XXXVII, do artigo 4º, do Decreto Estadual nº 57.947, de 04 de abril de 2012, usando da competência prevista no artigo 3° e 7°, inciso I, do Decreto Estadual 
n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, por delegação do Dirigente da UO 180.04, torna público que se acha aberta no COMANDO DE POLICIAMENTO DO 
INTERIOR - NOVE, licitação na modalidade Pregão, na forma presencial, do tipo Menor Preço, por item– Processo nº 2022035397-2, sob o regime de 
empreitada por preço global objetivando a constituição do Sistema de Registro de Preços para futuras contratações de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva, com a aplicação de peças e acessórios de reposição originais, em veículos oficiais pertencentes ao 10º BPM/I (Décimo 
Batalhão de Policia Militar do Interior), conforme regras e especificações deste Edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Estadual nº 63.722, de 21 de setembro de 2018, e Resolução nº CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, aplicando, subsidiariamente, 
as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, Decreto Estadual nº 47.297, de 06 
de novembro de 2002, Decreto Estadual nº 57.159, de 21 de julho de 2011, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. 
Durante o período de publicidade do Edital, os arquivos digitais do instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados na Seção de Finanças do 
CPI-9, sito à Rua Américo Vespúcio, 438 – Bairro Algodoal – CEP 13.405-374 – Piracicaba/SP, de segunda a sexta-feira, das 10h00min às 12h00min e das 
14h00min às 17h00min, salvo feriados, mediante a entrega de (CDR, CDR-W) ou Pen Drive. 
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões do Comando de Policiamento do Interior – Nove – CPI-9, sito à Rua Américo 
Vespúcio, 438 – Bairro Algodoal – CEP 13.405-374 – Piracicaba/SP, iniciando-se no dia 17/08/2022, às 08h00, por condução do Pregoeiro com o auxílio 
da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação, que deverão estar fechados e lacrados, serão recebidos no endereço acima mencionado, 
até às 08h30min, do dia 17/08/2022, na sessão pública de processamento do Pregão, durante o credenciamento dos interessados que se apresentarem 
para participar do certame. 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços para futuras contratações de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, com a aplicação de peças e acessórios de reposição originais, com base na norma ABNT NBR 15296: 2005, em veículos oficiais pertencentes ao 10º 
BPM/I (Décimo Batalhão de Policia Militar do Interior), conforme relação e especificações contidas nos Anexos deste Edital, em especial no Estudo 
Técnico R.P.S. (Anexo I). 
1.2. Conforme define a norma ABNT NBR 15296:2005, peça de reposição original é também denominada peça genuína ou peça legítima, destinada a 
substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação 
(tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substitui. 
1.3. O objeto deste certame licitatório será dividido em itens, conforme tabela constante do Estudo Técnico RPS (Anexo I), facultando-se ao licitante a parti-
cipação em quantos itens forem de seu interesse.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - NOVE 
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Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

LEILÃO C/ APROX. 90 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 03 DE AGOSTO 2022 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP

9BGEA48A0LG197834 - 9BHBH41DBKP972012 - 9BD358A4NLYK04036 - 9BGJE75E0GB102459 - 9BRK19BT5L2138247 - 
9BRK3AAG6N0029410 - 94DFFUK13HB101255 - 9BRB33BE0N2075134 - 9BD341A5XLY624181 - 99ABJ68U0K4001161 - 
93Y4SRZ85LJ228869 - 9BRBC9F39K8068123 - 9BFZF55A0E8493939 - 9BD196263E2221412 - 8AC9036626A944117 - 
3GNCL13V49S616671 - 988611152GK048765 - 9BGCA80X0FB140838 - 9BWAA45U5GP036200 - KNABA24336T324920 - 
9BD17122ZG7592414 - 8AC6903311A553365 - 9BFZH55L3F8168697 - 9BD119209B1079898 - 9BFZE16F978772623 - 
9BFZF54A4E8057354 - 9BWEB05WX6P086100 - 93HFA66408Z218568 - 8AC6906312A556621 - 9BFZF55P5B8198285 - 
93YBSR6RHCJ994934 - 9BFZB55P4D8796592 - 9BFZF12C558255289 - 9BWDA05U6DT045285 - 93YADCCH54J501818 - 
9BRB29BT2L2245088 - 9BGRJ6940AG202207 - 9BWAA05Z994039643 - 9BFZE55P098508243 - 935FCKFVYAB5030220 - 
8AFDR12A77J090666 - 9BFZF55A0E8107116 - 9BFZH55L6F8152705 - 8BCLCRFJVDG520351 - 93HGD17404Z109994 - 
9BWAB41J8A4008201 - 9BWAA05U7DP093681 - 3FAFP4WJ9FM168227 - 9BGTR69W09B167221 - 9BGXH75X0CC228029 - 
9BD19515ZF0678920 - 9BGKW08TMMC345261 - 9BGKW08BPPC358689 - 9BD159000R9065688 - 9BD195152E0555894 - 
93YLSR7VACJ994926 - 3CZRE28709G503188 - 93YBSR2TH9J124076 - 8AGSA19907R158580 - 9BWAA05W2EP032905 - 
8A1BB8V05BL658125 - 9BWAB05ZXB4145974 - 9BD11814481000471 - 9BWCB05W58T187997 - 9BD15804AC6687284 - 
9BWAA05W6DP119074 - 3VWWX21CX6M419082 - 9BGSA19109B252682 - 9BWAA05U4BP014366 - JSAJTE54VF4100522 - 
93HFA6670AZ112730 - 8BCLDRFJ28G562168 - 9BWHR82Z45R531701 - 9BM3821859B632514 - JMYXLGF4WFZA01872 - 
8AC903662AE027481 - 9BGJC69E0GB151766 - 9BHBG41DBFP511855 - 9C2KC2210NR043958 - 9C6RG3840M0018658 - 

EDUARDO SYLVIO SCHANZER, Leiloeiro Público Oficial, JUCESP Nº 452, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizada pelos comiten-
tes procederá com o leilão do tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA” de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.globoleiloes.com.br, o bem imóvel, 
ora objeto de Matrícula nº 72.777 – Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri. O único leilão terá início em 11 de agosto de 2022, às 
11 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 12 de setembro de 2022, às 11 horas e 30 minutos, cujo valor de avaliação R$ 1.490.000,00, e de lance 
inicial, R$ 950.000,00. 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: EDUARDO SYLVIO SCHANZER, 
JUCESP n ° 452.

08/08/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 109213. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA. Loc.: PR. VEÍCULOS, MÁQUINAS E SUCATAS. 
08/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109287. HOBI S/A - MINEIRAÇÃO DE AREIA E CONCRETO. Loc.: PR. ESCAVADEIRA.

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

04/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109426. SOLD SABESPREV- 14H30. Loc.: SP. MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CPUS, MONITORES, 
GAVETEIROS, ETC. 04/08/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 109417. SOLD GPA-16H. Loc.: RJ, SP. COMBOS DIVERSOS, DESATIVAÇÃO DE LOJAS. 
05/08/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109516. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER. Loc.: GO, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 
05/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109188. SOLD CLARIDON-13H. Loc.: SP. BOMBAS, MOTOBOMBAS, PLACAS VIBRATÓRIAS, MOTORES, 
MAQUINAS DE CORTE. 05/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109245. SOLD CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TENERIFE BLOCOS A E B. Loc.: SP. 
ESTAÇÕES DE TRABALHO. POLTRONAS, CADEIRAS, ARES CONDICIONADOS E ETC. 05/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109315. SOLD MENDES 
UNIVERSO DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. NOTEBOOKS, CELULARES, MONITORES, ALL IN ONE, CPU’S, ETC. 08/08/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 
109236. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS. 08/08/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 
108318. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 79M², 1 VAGA NO JARDIM PALMA TRAVASSOS, RIBEIRÃO PRETO/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 08/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108685. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 
104M², 2 VAGAS NO COND. RESERVA DO GOLFE, DISTRITO DE BONFIM PAULISTA, RIBEIRÃO PRETO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 
08/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108670. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 100M² NO TANQUE DO MOINHO EM 
BRAGANÇA PAULISTA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 08/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108915. SOLD MAQDEN - 11H. Loc.: RS. 
MOTORES, TRANSFORMADORES, ESMERIL, TORNO, ETC. 08/08/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 109238. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª 
PRAÇA. Loc.: SP. CASA 337M² EM IRACEMÁPOLIS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 08/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109301. SOLD 
COMPARTILHADO EMBU SOMBRA. Loc.: SP. CADEIRAS GAMER ALPHA, MY CHAIR, ELITE, ETC. 08/08/2022 A PARTIR DAS 15:01. ID: 109350. 
SOLD IDEAL TRACTOR. Loc.: MG. FROTAS LEVES, PESADAS E MÁQUINAS, ETC. 08/08/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 109358. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER. Loc.: AM, BA, GO, MG, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, SE, SP. FINANCIAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 09/08/2022 A PARTIR 
DAS 9:00. ID: 109466. SOLD IMÓVEIS - CREDITAS AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 74M², OCUPADO, 1 VAGA EM GUARULHOS/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109427. SOLD MK MINERAÇÃO. Loc.: PR. DRAGA DE AREIA AUTO CARREGÁVEL. 
09/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109436. SOLD BELGRADO. Loc.: SP. MICROONDAS, FORNOS, FRITADEIRAS, DEPURADOR, ASPIRADOR DE 
PÓ, ETC. 08/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108415. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: MG. CASA 66M² NA VILA ESPERANÇA 
EM NANUQUE/MG - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 08/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109073. SOLD IMÓVEIS - RC8 2ª PRAÇA. Loc.: 
SP. TERRENO 292M² EM BAURU/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 08/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109250. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 38M² EM PONTA GROSSA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.

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

09/08/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 108920. MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES PR. Loc.: PR. PICAPE - ÔNIBUS - MÁQUINAS PESADAS - 
IMPLEMENTOS.

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.

09/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108688. VALERICO E F.M. Loc.: SP. FORNO, GELADEIRA, LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR, TANQUE, 
BOMBAS E ETC.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Bruno Silva Santucci - JUCESP nº 937.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

05/08/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109390. LOG BUSINESS - 12H. Loc.: SP. PORTA PALLETS, EMPILHADEIRAS, CESTOS ARAMADOS, BANDEJAS 
GALVANIZADAS. 09/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109345. PME EXPOMAQ - 14H. Loc.: SP. BANCADA, ESCADA, VENTILADOR, MAQUINA 
DE SOLDA E ETC. 09/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109420. EZ COMEX - 14H30. Loc.: SP. MÁQUINAS DE SOLDA, MOTORES, TALHAS, 
PONTES ROLANTES.

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.

04/08/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 108738. LEILÃO KOMBIS. Loc.: SP. 3 KOMBIS DOS ANOS 95, 97 E 98.
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: Jeter de Oliveira Záccaro JUCESP nº 1221.

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

08/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109442. LEILÃO DE VEICULO. Loc.: SP. CHEVROLET CELTA SPIRIT 1.0 06/07 - PRATA - CAMBIO MANUAL.
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: João Roberto da Costa Dantas - JUCESP nº 473.

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

09/08/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 109396. MERCATEM. Loc.: SP. IMPRESSORAS, MONITORES, COMPUTADORES, MATERIAIS HOSPITALARES 
E OUTROS.

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

05/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 109084. SULCATARINENSE. Loc.: SC. VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E 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: Marciano Mauro Pagliarini - JUCESC nº AARC 458.

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

03/08/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 109340. LAFARGEHOLCIM - 10H30. Loc.: BA, MG, SP. CAMINHÃO FORA DE ESTRADA, PÁ CARREGADEIRA, 
E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 03/08/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109496. ALPARGATAS - 13H30. Loc.: PE. -. 04/08/2022 A PARTIR 
DAS 11:30. ID: 109460. AGGREKO - 11H30. Loc.: RJ. CAMINHÃO GUINDAUTO VOLKSWAGEN. 04/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109447. 
CHEVROLET-14H. Loc.: SP. CHEVROLET ONIX, COBALT, SPIN E OUTROS. 04/08/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 109512. GSK /UNIDAS-17H. Loc.: 
RJ. NISSAN VERSA 1.6 SV, HONDA CITY LX. 05/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109298. TECHINT-11H. Loc.: MA. MATERIAIS DE SOLDA 
(VENDA POR KG). 05/08/2022 A PARTIR DAS 18:01. ID: 109533. PEPSICO-11H. Loc.: CE, PR, SP. FIAT DUCATO, FORD TRANSIT. 08/08/2022 A 
PARTIR DAS 12:00. ID: 109197. AÇOTEL - 12H. Loc.: RJ. CALANDRA, DOBRADEIRA, GUILHOTINA, REDUTOR, TROLLEY, CABINE, ETC. 08/08/2022 
A PARTIR DAS 13:00. ID: 109304. VOLVO DO BRASIL - 13H. Loc.: PR. CARRETA REBOQUE, GAVETEIROS, CARRINHO INDUSTRIAL, GERADOR DE 
ENERGIA E ETC. 09/08/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109585. SCHULZ - 12H. Loc.: SC. JARDINAGEM, MOTOBOMBAS E GERADORES. 
09/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109348. IVECO - 15H. Loc.: SP. ABRAÇADEIRAS, COXIM, GUARNIÇÃO, ROLETES E OUTROS.

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

05/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109237. ITENS AGRÍCOLAS E DIVERSOS _ SALTINHO/SP 2206. Loc.: SP. TRATOR JOHN DEERE 6145J. 
09/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109248. CAVALO PAINT HORSE / PURO COM REGISTRO PO. Loc.: SP. CAVALO/COR : ALAZÃO /TOBIANO / 
NASCIMENTO: 26/09/2016.

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: Romualdo Pandolfo, JUCESP nº 1201.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

06/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108980. LEILÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E METALÚRGICOS. Loc.: SP. MAQUINAS, PRENSAS E 
TRANSFORMADORES- AGENDAR A VISITAÇÃO DIAS 27,28,29 DE JULHO.

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: Weider André Hemojo - JUCESP nº 1029.
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.

3ª VARA - FORO DE GUARATINGUETÁ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para 
intimação do executado: JOSÉ JURACY MARQUES ME (CNPJ/MF Nº 06.252.642/0001-83, JOSÉ JURACY MARQUES (CPF/MF Nº 
105.783.618-41) e seu cônjuge MARIA CARMELITA RODRIGUES MARQUES (CPF/MF Nº 246.877.648-86); bem como o credor: BAN-
CO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12).  A MM. Juíza de Direito Dra. Maria Isabella Carvalhal Esposito Braga, da 3ª 

Vara – Foro de Guaratinguetá, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da  Ação de Despejo C/C Cobrança de Alugueres e Encargos 
de Locação em Fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por OLINTO TONISI FILHO (CPF/MF Nº 830.610.028-04) inventariante do ESPÓLIO DE 
MARIA ANGÉLICA MORATTA TONISI em face de JOSÉ JURACY MARQUES ME (CNPJ/MF Nº 06.252.642/0001-83 e JOSÉ JURACY MARQUES 
(CPF/MF Nº 105.783.618-41), nos autos do Processo nº 0000428-16.2014.8.26.0220, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos 
artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como 
os artigos 879 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Doutor Anibal Gouvea, nº 90, 
Loteamento Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba/SP – CEP:  12421-190 - Descrição do Imóvel: Uma casa assobradada, com apro-
ximadamente 150 m², anteriormente descrita como um terreno desmembrado, composto de parte do lote “4” da quadra “B” do loteamento denominado 
“Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, situado nesta cidade, com frente para a Rua Dr. Aníbal Gouvêa, antigo Rua 02, onde mede de frente em curva 
8,60m (oito metros e sessenta decímetros), do lado direito de quem da referida rua o terreno olha mede 30,50m (trinta metros e cinquenta decímetros), 
confrontando com a Rua Luiz Marson, antiga Rua 23, do lado esquerdo mede 38,64m (trinta e oito metros e sessenta e quatro decímetros) confrontando 
com o remanescente, parte do lote “4”, e nos fundos mede 7,50m (sete metros e cinquenta decímetros), confrontando com o lote nº “6”, encerrando a área 
de 285,50m² (duzentos e oitenta e cinco metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), terreno este localizado do lado direito da Rua Dr. Aníbal 
Gouvêa e na confl uência da Rua Luiz Marson.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° SO210706023000 

Matrícula Imobiliária n° 28.953 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pinda-
monhangaba/SP.

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 03 07/06/2017 Penhora 
Exequenda Proc. nº 0000428-16.2014.8.26.0220 Olinto Tonisi Filho

Av. 04 09/03/2020 Penhora Proc. nº 4007659-56.2013.8.26.0577 Banco Bradesco S/A
Av. 05 23/10/2020 Penhora Proc. nº 0002956-23.2014.8.26.0220 Banco Bradesco S/A

OBS 01: O imóvel possui corpo principal, edícula e área de serviços. Sendo que, o corpo principal do imóvel é composto por sala, cozinha, dormitório 
e banheiro no pavimento inferior e um hall de distribuição, três dormitórios e um banheiro no pavimento superior. Ainda, edícula, a área de ser-
viços coberta e a garagem também coberta (Laudo de Avaliação às fl s. 193/199). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 315.000,00 (Nov/2017 – Laudo de 
Avaliação às fl s. 193/199). Valor de avaliação atualizado: R$ 419.464,22 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos 
Tributários: R$ 579,53 (Jul/2022) referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (ar-
tigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$ 233.835,98 (Fev/2019 – fl s. 215/217). 02 - A 1ª praça terá início em 26 de agosto de 2022, 
às 13 horas, e se encerrará no dia 29 de agosto de 2022, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes 
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 29 de agosto de 2022, às 13 horas, e se encerrará em 19 de setem-
bro de 2022, às 13 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 
60% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrema-
tação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da 
proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta 
todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá 
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado 
pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - 
Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 
e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, 
dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, 
§ 1º CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu 
crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa 
do exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à 
execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço do bem arrematado  deverá ser depositado através de guia de de-
pósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização 
do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 
do CPC). 08 -  O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal 
valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do 
bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou 
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino 
Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da 
resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. 
No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (artigo 
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do 
lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anterio-
res, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 -  O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 
da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados 
correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que 
recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais 
fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de 
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC). 13 -  A alienação será formalizada por termo nos autos, com a 
assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado 
de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos 
documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão 
do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC). 14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando 
negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), 
estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compra do correspondente ativo nos termos do Item 02 deste Edital, estas 
serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando 
a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico 
contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11)  93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio 
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais 
e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, 
afi xado e publicado na forma da lei. São Paulo, 13 de julho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. - DRA. MARIA ISA-
BELLA CARVALHAL ESPOSITO BRAGA - JUÍZA DE DIREITO

10/08/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 109473. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 410M², OCUPADO, NO JARDIM 
PERNAMBUCO II, GUARUJÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 10/08/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109176. SOLD PAULO COND. BOA 
ESPERANÇA. Loc.: MG. COLHEITADEIRA DE CANA. 10/08/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109550. SOLD APP QUERO VENDER. Loc.: SP. 17 
DRONES DIVERSOS. 10/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109097. SOLD CENTRAL DE EQUIPAMENTOS. Loc.: SC. RACKS COM COMPRESSORES 
BITZER E COPELAND. 11/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108324. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTOS, OCUPADOS 
EM SÃO PAULO/SP E GUARUJÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 11/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109297. SOLD ANBIMA 
MOBILIÁRIOS. Loc.: RJ. MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS E INFORMÁTICA. 11/08/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 108615. SOLD TRAÇO 
ENGENHARIA. Loc.: TO. TERMOFORMADORA NEOTEC, CONTADORA, EMBALADEIRA, EMPACOTADEIRA AUTOMÁTICA E ETC. 11/08/2022 A 
PARTIR DAS 12:00. ID: 109317. SOLD START ENGENHARIA. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES E PESADOS. 11/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109316. 
SOLD TRONICA. Loc.: SC. FROTA LEVE, PESADA, ESCAVADEIRAS E OUTROS. 11/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109617. SOLD CURY FLOW 
SANTA ROSA - DECORADO. Loc.: RJ. BENS DE APTO DECORADO. 11/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109189. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER. 
Loc.: BA, ES, SP. EX-AGÊNCIAS DESOCUPADAS PARCELAMENTO EM ATÉ 60X. 11/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107908. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 182M², 2 VAGAS NA CASA VERDE, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 11/08/2022 
A PARTIR DAS 15:00. ID: 109503. SOLD APP QUERO VENDER-15H. Loc.: SP. CHURRASQUEIRAS PORTÁTEIS, ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS. 
10/08/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109467. SOLD IMÓVEIS - CREDITAS AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 74M², OCUPADO, 1 VAGA EM 
GUARULHOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 10/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109239. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 
2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 337M² EM IRACEMÁPOLIS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 11/08/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 108970. 
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 97M², 01 VAGA NO JARDIM DAS NAÇÕES, TAUBATÉ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- 2ª PRAÇA.

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

10/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 109216. MAGPARANÁ. Loc.: PR. TRATORES COLHEITADEIRAS PULVERIZADORES IMPLEMENTOS.
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.

10/08/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109421. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. PORTA PALLETS, EMPILHADEIRA ELÉTRICA 11 MTS, CAIXAS, PISOS EM 
AÇO, VIGAS, PRATELEIRAS. 10/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109416. PME IRMÃOS ARAUJO. Loc.: SP. POLICORTE, GERADORAS, TORNOS, 
MAQUINAS DE SOLDAS, PRENSAS E OUTROS. 11/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109422. EZ COMEX. Loc.: SP. HIDROJATEADORAS DIESEL, 
GERADOR, PONTE ROLANTE, ROLO COMPACTADOR, USINA DE ASFALTO.

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.

10/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109326. LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Loc.: SP. APARTAMENTO NO BAIRRO DE SANTA CECÍLIA.
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: Hélio José Abdou - JUCESP nº 603.

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

10/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109508. SICREDI. Loc.: SP. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CASA TÉRREA AREA T 375M2 EM BALNEÁRIO 
DELFIM VERDE.

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.

09/08/2022 A PARTIR DAS 20:00. ID: 109722. DEDALO. Loc.: SP. INSTRUMENTOS DE ESCRITA E ACESSÓRIOS MASCULINOS 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.

10/08/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 109464. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JTM. Loc.: SP. BAZUCA STARA, RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES, 
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

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.

09/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109172. SLC AGRÍCOLA. Loc.: MT. PULVERIZADOR JOHN DEERE, TRATOR JOHN DEERE E DISTRIBUIDOR 
JAN LANCER MAXIMUS. 10/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109391. AB CONCESSÕES. Loc.: SP. TRATORES DE PNEUS MASSEY FERGUSON, 
RETROESCAVADEIRA JCB. 10/08/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 109531. NORSK HYDRO. Loc.: PA. SUCATA DE TRANSFORMADORES, CARCAÇA 
DE VARREDEIRA, CAVALO MECÂNICO, CAMINHÕES POLIGUINDASTE, ETC. 10/08/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 109614. SCHULZ. Loc.: SC. 
POLITRIZ, REBITADOR PNEUMATICO, LIXADEIRAS, PINADOR, BONE DE PELE, BATERIA, ETC. 10/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109418. 
AMAGGI. Loc.: AM, MT, RO, RR, SP. VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, MOTOS, MESA AGITADORA, MOTORES E OUTROS. 10/08/2022 A PARTIR DAS 
14:30. ID: 109495. PETROCONCAVO. Loc.: RN. TUBOS EM AÇO CARBONO E HASTES. 10/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109461. TOTALFLEX. 
Loc.: MG. CAMINHÃO CARGA SECA E MÓDULO AUXILIAR. 10/08/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 109566. MINAX. Loc.: MG. SEMIRREBOQUES 
(BITREM CARGA-SECA). 10/08/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 109463. CNC/CONSIGAZ. Loc.: SP. LAGES, TUBOS, VIGAS E OUTROS. 10/08/2022 
A PARTIR DAS 16:30. ID: 109745. OUTLET SEQUOIA. Loc.: SP. SMART TV, BATEDEIRA, EVAPORADORA, IMPRESSORAS, IPHONES, GABINTE, 
FRITADEIRA, FORNO, ETC. 10/08/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 109534. MIDEA CARRIER. Loc.: AM. ESTRUTURA PORTA PALLETS. 11/08/2022 
A PARTIR DAS 12:30. ID: 109582. CAMARGO CORRÊA. Loc.: SC. MATERIAIS DIVERSOS, FERRAMENTAS, MANILHAS, MÁQUINA DE SOLDA, 
BOMBAS, MOTORES, ROTEADORES, ETC. 11/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109359. COMPARTILHADO 1143A. Loc.: BA, GO, MG, PR, RS, 
SP. GUILHOTINA, RESIDUO DE FIBRA, PEÇAS PARA MAQUINAS E OUTROS. 11/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109296. BRUNALDI. Loc.: SP. 
TRATORES, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E ETC. 11/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109554. S.A. PAULISTA. Loc.: RN, SP. 
ESCAVADEIRAS. 11/08/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 109616. SCHULZ. Loc.: SC. MOTOBOMBA, SERRA CIRCULAR, MOTOCOMPRESSOR, 
CARREGADOR DE BATERIA.

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.
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2ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VI – PENHA DE FRANÇA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para 
intimação da executada: MARIA ZENEIDE DOS ANJOS DA PAIXÃO (CPF/MF Nº 113.200.458-63) e seu cônjuge, se casada for.  O MM. 
Juiz de Direito Dr. Sinval Ribeiro de Souza, da 2ª Vara Cível – Foro Regional VI – Penha de França, Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, 

processam - se os autos da  Ação de Extinção de Condomínio com Alienação Judicial de Coisa Comum em Fase de Cumprimento de Sentença Sob Rito 
de Liquidação de Sentença, ajuizada por JUSCIEL DE JESUS ANDRADE  (CPF/MF Nº 527.647.375-72) em face de MARIA ZENEIDE DOS ANJOS DA 
PAIXÃO (CPF/MF Nº 113.200.458-63), nos autos do Processo nº 0002151-23.2020.8.26.0006 (Processo Principal nº 1006345-57.2017.8.26.0005), e foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/
SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL 
- Localização do Imóvel: Rua José Oiticica, nº 16, Jardim Itapema, São Paulo/SP – CEP:  03578-080 - Descrição do Imóvel: Um sobrado residencial 
e de área total construída de aproximadamente 162,5m², anteriormente descrito como um prédio, à Rua José Oiticica, nº 16, antiga Rua Treze, no 38º 
Subdistrito – Vila Matilde, e seu terreno correspondente a parte do lote 5 da quadra 12, do Jardim Itapema, medido 5,00m de frente para a citada rua; 
34,20m da frente aos fundos, do lado direito de quem do imóvel olha para a rua, onde confi na com o prédio nº 18; 37,20m do lado esquerdo e na mesma 
posição, onde confi na com propriedade da Cia Mecânica Importadora de São Paulo, encerrando a área de 177,62m².

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 147.072.0023-1

Matrícula Imobiliária n° 62.916 16º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.

OBS 01: O imóvel trata-se de um sobrado residencial, de área total aproximada de 162,5m², contendo garagem, sacada, quarto, quartos/depósito, ba-
nheiro, cozinha, sala de estar e lavanderia (fl s. 83/122). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 455.968,95 (Fev/2022 – Laudo de Avaliação às fl s. 83/122 
– Homologação às fl s. 132). Valor de avaliação atualizado: R$ 478.352,30 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos 
Tributários: Não há débitos tributários até a data de confecção desse edital. Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação 
(artigo 130, Código Tributário Nacional). 02 - A 1ª praça terá início em 02 de setembro de 2022, às 16 horas, e se encerrará no dia 05 de setembro de 
2022, às 16 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem 
interrupção, iniciando-se em 05 de setembro de 2022, às 16 horas, e se encerrará em 26 de setembro de 2022, às 16 horas. Será considerado 
arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo 
único do CPC). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo 
sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo 
devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo 
MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham 
iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de 
Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O 
arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 19 de 
julho de 2022. DR. SINVAL RIBEIRO DE SOUZA - JUIZ DE DIREITO

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
 DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Ofi cial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  (“JUCESP”) sob o n° 
1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, São Paulo - SP, 
CEP: 01311-300, ou ainda, pelo telefone (11) 3230-1126, WhatsApp (11) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber, pelo 
presente Edital, que, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: : LIFE PARK GUARULHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-

RIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 
09.146.503/0001-44, com sede na Rua João Lourenço, nº 432, sala 35, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04508-030, representada por seus 
procuradores: ANTONIO CARLOS SACCHI, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (“RG”) sob o nº 17.924.072/SSP e ins-
crito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 132.478.858-54 e ROBERTO GERAB, separado judicialmente, 
engenheiro civil, portador da cédula de identidade (“RG”) sob o nº 3.744.467/SSP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fa-
zenda (“CPF/MF”) sob nº 919.371.758-04, ambos brasileiros, com domicílio profi ssional sito à Rua João Lourenço, nº 432, sala 35, Vila Nova Conceição, 
São Paulo/SP, CEP: 04508-030, nos termos do Escritura de Venda e Compra com Pacto de Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento e 
Outras Avenças, datado em 22 de janeiro de 2018, no qual fi gura como Devedor Fiduciante: LUIZ AL BERTO MAZALA, brasileiro, divorciado, autônomo, 
portador da cédula de identidade (“RG”) sob o nº 7.782.962/SSP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) 
sob o nº 762.926.228-00, residente e domiciliado sito à Avenida São Miguel, nº 7.711, Vila Norma, São Paulo/SP, CEP: 08070-001, levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.alfaleiloes.com, no dia 29 de agosto de 2022, às 13 horas e 30 minutos, em 1° (primeiro) 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 557.622,94 (quinhentos e cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e dois Reais e noventa e quatro 
centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor fi duciário, constituído em consonância com o artigo 27, da Lei 
Federal n° 9.514/1997 e demais disposições aplicáveis à matéria, a propriedade do bem imóvel Matriculado sob o n° 123.672, registrado perante o 1º 
Registro de Imóveis de Guarulhos/SP (Propriedade Consolidada em 14/02/2022, conforme Averbação de nº 09), na forma do presente edital. Caso não 
haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 13 de setembro de 2022, no mesmo horário e forma, para realização do 2° (segundo) 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 647.751,26 (seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e um Reais e vinte e seis 
centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.alfaleiloes.com e se habilitar acessando a página 
deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilita-
ções após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.alfaleiloes.com, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. 
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de 
averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. 
O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao 
endereço eletrônico, podendo o(s) fi duciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de 
preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda 
que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a 
comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.alfaleiloes.com o 
qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, 
catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário ofi cial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o 
Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão 
de Leiloeiro Ofi cial. São Paulo, 22 de julho de 2022. LEILOEIRO OFICIAL - DAVI BORGES DE AQUINO - JUCESP N ° 1.070 - COMITENTE - LIFE PARK 
GUARULHOS EMPREENDI-MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ/MF nº 09.146.503/0001-44

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
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Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) GR PROPERTIES, torna público a oferta, em leilão ONLINE LEILÃO BENS DE 
STAND GABRIEL 130 - GR PROPERTIES (REF.01) - extrajudicial, a venda dos bens móveis de 
Stand  decorado, com encerramento a partir das 11h00 do dia 18/08/2022 no portal  www.lance-
total.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, 
DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 
2013. Descrição dos bens: LT. 1: RETIRADA ÀS 10HS - MICROONDAS PANASONIC MODELO 
NÃO IDENTIFICADO (EM USO). , LM. R$ 350,00,  LT. 2: RETIRADA ÀS 10HS - REFRIGERADOR 
CONSUL MODELO NÃO IDENTIFICADO (EM USO). , LM. R$ 750,00,  LT. 3: RETIRADA ÀS 10HS - 
CAFETEIRA PHILCO MODELO NÃO IDENTIFICADO (EM USO). , LM. R$ 120,00,  LT. 4: RETIRADA 
ÀS 10HS - PIA EM INOX, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 06 PORTAS MED. APROX. 
200X87X56 E PRATELEIRA (EM USO). , LM. R$ 500,00,  LT. 5: RETIRADA ÀS 10HS - REVESTI-
MENTO COPA (PAREDE) MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO. , LM. R$ 100,00,  LT. 6: RETIRADA ÀS 
10HS - PISO CORREDOR COPA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (EM USO). , LM. R$ 100,00,  LT. 
7: RETIRADA ÀS 10HS - PRATELEIRA EM FERRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (EM USO). 
, LM. R$ 70,00,  LT. 8: RETIRADA ÀS 10HS - PORTA (SEM GARANTIA DE CHAVES, EM USO). , 
LM. R$ 150,00,  LT. 9: RETIRADA ÀS 10HS - PORTA (SEM GARANTIA DE CHAVES, EM USO). , 
LM. R$ 100,00,  LT. 10: RETIRADA ÀS 10HS - PORTA (SEM GARANTIA DE CHAVES, EM USO). , 
LM. R$ 400,00,  LT. 11: RETIRADA ÀS 10HS - 03 LUMINÁRIAS. , LM. R$ 80,00,  LT. 12: RETIRADA 
ÀS 10HS - ARMÁRIO SUSPENSO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 100X80X35 (EM USO), 
SEM GARANTIA DE CHAVES., LM. R$ 300,00,  LT. 13: RETIRADA ÀS 10HS - MÓVEL CONTENDO 
02 PORTAS MED.A PROX. 100X75X50 (SEM GARANTIA DE CHAVES, EM USO)., LM. R$ 300,00,  
LT. 14: RETIRADA ÀS 10HS - BANCADA E PRATELEIRA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. 
R$ 250,00,  LT. 15: RETIRADA ÀS 10HS - PISO SALA CORRETAGEM MEDIDA MEDIANTE VISI-
TAÇÃO (EM USO)., LM. R$ 100,00,  LT. 16: RETIRADA ÀS 10HS - 02 LUMINÁRIAS., LM. R$ 90,00,  
LT. 17: RETIRADA ÀS 10HS - VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO (EM USO). , 
LM. R$ 200,00,  LT. 18: RETIRADA ÀS 10HS - PIA E TORNEIRA (OBS: ESPELHO NÃO INCLUSO) 
(EM USO). , LM. R$ 150,00,  LT. 19: RETIRADA ÀS 10HS - JANELA BASCULANTE (EM USO). , 
LM. R$ 120,00,  LT. 20: RETIRADA ÀS 10HS - JANELA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. R$ 
300,00,  LT. 21: RETIRADA ÀS 10HS - PORTA (SEM GARANTIA DE CHAVES, EM USO). , LM. R$ 
100,00,  LT. 22: RETIRADA ÀS 10HS - PORTA (SEM GARANTIA DE CHAVES, EM USO)., LM. R$ 
400,00,  LT. 23: RETIRADA ÀS 10HS - 04 CADEIRAS COM RODÍZIOS (EM USO)., LM. R$ 80,00,  
LT. 24: RETIRADA ÀS 10HS - VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO (EM USO). 
, LM. R$ 250,00,  LT. 25: RETIRADA ÀS 10HS - 04 BARRAS DE APOIO (EM USO). , LM. R$ 70,00,  
LT. 26: 04 DISPENSERS E LIXEIRA. , LM. R$ 70,00,  LT. 27: RETIRADA ÀS 10HS - PIA, TORNEIRA 
E ESPELHO(ESPELHO COM DIFICIL GRAU DE RETIRADA, PODENDO ESTAR FIXADO INTER-
NAMENTE). , LM. R$ 600,00,  LT. 28: RETIRADA ÀS 10HS - JANELA BASCULANTE (EM USO). , 
LM. R$ 120,00,  LT. 29: RETIRADA ÀS 10HS - PORTA (SEM GARANTIA DE CHAVES, EM USO). , 
LM. R$ 400,00,  LT. 30: RETIRADA ÀS 10HS - 08 PAINÉIS DE MARKETING. (EM USO).  , LM. R$ 
400,00,  LT. 31: RETIRADA ÀS 10HS - REVESTIMENTO (PAREDE) MEDIDA MEDIANTE VISITA-
ÇÃO. (EM USO), OBS. ANALISAR GRAU DE DIFICULDADE PARA RETIRADA E MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA.  (PAINEIS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 500,00,  LT. 32: 02 CADEIRAS. (EM USO).  
, LM. R$ 450,00,  LT. 33: 02 CADEIRAS. (EM USO).  , LM. R$ 450,00,  LT. 34: 02 CADEIRAS. (EM 
USO). , LM. R$ 450,00,  LT. 35: 02 CADEIRAS. (EM USO).  , LM. R$ 450,00,  LT. 36: 02 CADEIRAS. 
(EM USO).  , LM. R$ 450,00,  LT. 37: 02 CADEIRAS. (EM USO).  , LM. R$ 450,00,  LT. 38: MESA 
DIÂM. APROX. 100X77. (EM USO).  , LM. R$ 900,00,  LT. 39: MESA DIÂM. APROX. 100X77. (EM 
USO). , LM. R$ 900,00,  LT. 40: MESA DIÂM. APROX. 100X77. (EM USO).  , LM. R$ 900,00,  LT. 41: 
VASO (PAISAGISMO NÃO INCLUSO). (EM USO).  , LM. R$ 400,00,  LT. 42: VASO (PAISAGISMO 
NÃO INCLUSO). (EM USO).  , LM. R$ 400,00,  LT. 43: VASO (PAISAGISMO NÃO INCLUSO). (EM 
USO).  , LM. R$ 200,00,  LT. 44: TAPETE DIÂM. APROX. 160. (EM USO) , LM. R$ 450,00,  LT. 45: 
MESA LATERAL DIÂM. APROX. 40X53 COM AVARIA (RISCOS). (EM USO).  , LM. R$ 150,00,  LT. 
46: VASO. (EM USO).  , LM. R$ 150,00,  LT. 47: 02 VASOS. (EM USO).  , LM. R$ 300,00,  LT. 48: 
RETIRADA ÀS 10HS - BALCÃO EM PEDRA, CONTENDO MÓVEL COM 04 PORTAS E BANCADA 
LATERAL MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO. (COM AVARIA / PEDRA TRINCADA) (ARMÁRIO SEM 
GARANTIA DE CHAVES) (EM USO), OBS. PRECISA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 
PEDRA. , LM. R$ 2500,00,  LT. 49: CADEIRA COM RODÍZIOS. (EM USO).  , LM. R$ 200,00,  LT. 50: 
RETIRADA ÀS 10HS - PISO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (EM USO).  OBS. ANALISAR GRAU 
DE DIFICULDADE NA RETIRADA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA., LM. R$ 200,00,  LT. 51: 
RETIRADA ÀS 10HS - TELHADO E ESTRUTURA METÁLICA  MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO. 
(EM USO).  (ALTO GRAU DE DIFICULDADE NA RETIRADA, NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA,  HÁ NECESSIDADE DE EPIS PARA REMOÇÃO DE VIDROS E ESTRUTURA 
METÁLICA). ,  LM. R$ 500,00,  LT. 52: RETIRADA ÀS 10HS - 14 SPOTS (MS16). (EM USO). , OBS. 
PRECISA DE ANDAIME PARA RETIRADA., LM. R$ 100,00,  LT. 53: RETIRADA ÀS 10HS - PISO DA 
ÁREA EXTERNA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (EM USO) (ALTO GRAU DE DIFICULDADE NA 
RETIRADA, NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA). , LM. R$ 100,00,  LT. 54: CA-
DEIRA. (EM USO).  , LM. R$ 800,00,  LT. 55: CADEIRA. (EM USO).  , LM. R$ 800,00,  LT. 56: MESA 
MED.A PROX. 55X28X55. (EM USO).  , LM. R$ 250,00,  LT. 57: MESA MED.A PROX. 55X28X55. 
(EM USO).  , LM. R$ 250,00,  LT. 58: RETIRADA ÀS 10HS - PLACA (ESTACIONAMENTO). (EM 
USO).  , LM. R$ 100,00,  LT. 59: RETIRADA ÀS 10HS - REVESTIMENTO (PAREDE EXTERNA) 
MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO. (EM USO).  , OBS. ANALISAR GRAU DE DIFICULDADE NA 
RETIRADA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA., LM. R$ 500,00,  LT. 60: RETIRADA ÀS 10HS - 02 
REFLETORES. (EM USO).   / ESTACIONAMENTO, LM. R$ 100,00,  LT. 61: RETIRADA ÀS 10HS 
-  FOLHAS E PORTAS EM VIDRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO. (EM USO).  (ALTO GRAU DE 
DIFICULDADE NA RETIRADA, NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, HÁ NECES-
SIDADE DE EPIS PARA REMOÇÃO DE VIDROS E ESTRUTURA METÁLICA). , LM. R$ 500,00,  LT. 
62: BANQUETA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (EM USO). , LM. R$ 120,00,  LT. 63: MESA E 4 
CADEIRAS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (EM USO). , LM. R$ 150,00,  LT. 64: MESA E 4 CADEI-
RAS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (EM USO). , LM. R$ 150,00,  LT. 65: MESA E 4 CADEIRAS 
MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (EM USO). , LM. R$ 150,00,  LT. 66: MESA E 4 CADEIRAS ME-
DIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (EM USO). , LM. R$ 150,00,  LT. 67: MESA E 4 CADEIRAS MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO (EM USO). , LM. R$ 150,00,  LT. 68: CHASSI E ESPELHO(ESPELHO COM 
DIFICIL GRAU DE RETIRADA, PODENDO ESTAR FIXADO INTERNAMENTE). , LM. R$ 400,00. 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro 
qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados 
pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO de segunda a sexta-feira do 
dia 15/08/2022 ao dia 18/08/2022 - das 09h00 às 16h00 -  Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 130 
- Jardins -  São Paulo - SP 01442-000.  Retirada dos bens:  MEDIANTE AGENDAMENTO: do dia 
29 de Agosto de 2022 a 31 de Agosto de 2022 das 10hs às 14hs - Alameda Gabriel Monteiro da 
Silva, 130 - Jardins -  São Paulo - SP 01442-000. A venda será realizada à vista. O pagamento de 
comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no 
ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no 
escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 12/08/2022 às 09h10/2º Público Leilão: 26/08/2022 às 14h10

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial - mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro 
Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini 
One, autorizado por COOPERATIVA DE CRÉDITO CRIDICERIPA - SICOOB CREDICERIPA, inscrito 
no CNPJ sob n° 00.966.246/0001-12, nos termos do instrumento particular de cédula de 
crédito bancário - CCB - Empréstimo nº 457046, datado de 06/10/2020, o seguinte imóvel em 
lote único: Sitio São José - Quinhão B, Situação: Bairro da Ressaca, na Vila Bandeirantes - km.78, 
lado esquerdo no sentido Ibiúna-Piedade, zona urbana, Ibiúna/SP. Um imóvel com a área de 
45.500,00m² (quarenta e cinco mil e quinhentos metros quadrados), ou 4,5500 has ou ainda 
1,8802 alqueires paulista, com as seguintes divisas e confrontações, melhor descrito na 
matricula do imóvel. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da 
Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado 
na matrícula mencionada a seguir. Matrícula nº 14.470 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Ibiúna/SP. Cadastro Ambiental Rural - CAR nº 35197090022772. INCRA n°: 634.050.028.843-1. 
1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.768.018,44 (Um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, 
dezoito reais e quarenta e quatro centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 515.035,97 
(Quinhentos e quinze mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos). O arrematante 
pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as 
despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado 
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, 
nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes Alvaro Yoshio Tanaka, RG nº 
24.198.910-3-SSP/SP e CPF nº 141.604.578-35, casado com Marisa Barbosa Tavares 
Elias Tanaka, RG nº 15.340.306.8-SSP/SP e CPF nº 275.257.258-10, residentes e domiciliados 
em Ibiúna/SP, e emitente A. Y. Tanaka Hortifruti Eireli - ME, CNPJ nº 11.198.571/0001-07, 
situado em Ibiúna/SP, intimados das datas dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os 
interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através dos 
sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net.

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

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de antiguidades EM PROL “PEÇA ÚNICA COLECIONISMO”. Dia 05/08/22 às 19:30hs . EXPOSIÇÃO: 
De 30/07/22 à 05/08/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.pecaunicacolecionismo.com.br.

EDITAIS DE LEILÕES ELETRÔNICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E TERCEIROS 
INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDO(S) E TERCEIROS INTERESSADOS

1) EDITAL - 1º e 2º leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Guatti Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ/MF sob nº 07.584.901/0001-17), Warmac Em-
preendimentos, Participações e Construções Ltda. (CNPJ/MF sob nº 02.334.346/0001-51) e Joaquim Maria de Sousa Rodrigues (CPF/MF sob nº 056.946.308-40),  extraído dos autos da Execução de Título Ex-
trajudicial - Cédula de Crédito Bancário, movida por Banif - Banco Internacional do Funchal Brasil S/A. (CNPJ/MF sob nº 33.884.941/0001-94). Processo nº 0069772-27.2012.8.26.0100, que tramita perante a 32ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP.  A Excelentíssima Juíza Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa da 32ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ 
SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do CPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, o Leiloeiro Público Oficial Sr. Sami Raicher, inscrito na JUCESP 
sob nº 930, através do portal de leilões eletrônicos RAICHER LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), levará a público o leilão, 1º Leilão com início no dia 18 de agosto de 2022 as 11h00, e com término no dia 23 
de agosto de 2022 às 11h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 23 de agosto de 2022 às 11h00, e com término no dia 
30 de setembro de 2022 às 11h00, caso não haja licitantes no 1º Leilão ocasião em que os bem(ns) serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de 
avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), do(s) bem(ns) abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no presente edital, do lote único; BEM(NS): Imóvel de matrícula sob nº 2.443. Assim 
descrito Gleba “A-2”, com a área de 11.154,67m² (resultante da anexação da primitiva “Gleba A-2”, com área retangular de 810,08m², objeto das matrículas nºs. 91.854 e 91.852, respectivamente, do 1º. Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Campinas – SP – Bairro Santa Cruz, zona urbana deste cidade e Comarca de Valinhos, medindo e confrontando: pela frente na extensão de 107,00m, com a Avenida Inverna-
da; á direita (de quem da gleba olha para a Avenida Invernada) nas extensões de 58,00m, com prédio nº. 700 da Avenida Invernada (lote 1-A, quadra A, do Jardim Alta da Boa Vista) e 61,14m, com os lotes 6, 7 e 
8, da quadra A, do Jardim Alto da Boa Vista; no fundo por 80,35m, com a gleba A-1; e á esquerda por 114,37m, confrontando com propriedade de Benedito Gianoni. (A presente matricula foi aberta á requerimento, 
nos termos do item 45, letra c, Capitulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, a vista de certdão de ônus expedida pelo 1º. Oficial de Registro de Imóveis da Co-
marca de Campinas – SP, prenotado sob nº. 2.692 neste cartório). Consta na R.5/2.443: Incorporação do Empreendimento “Complexo Guatti”. A sociedade proprietária – Guatti Empreendimento Imobiliário LTDA., 
na qualidade de incorporadora e na conformidade da documentação apresentada, depósitou em cartório os documentos exigidos pelas alineas “a” a “p” do artigo 32 da lei 4.591, de 16 de dezembro de 1.964, com 
o fim de promover no terreno desta matrícula, a Incorporação do “Complexo Guatti”, constituído de: (a) “Guatti Flat” sito a Av. Invernada, nº 544 – Valinhos – SP; (b) “Guatti Shopping”, sito á Av. Invernada, nº 590 
– Valinhos – SP; (c) “Guatti Office”, sito á Av. Invernada, nº 630 – Valinhos – SP; e (d) “Edifício Garagens” Pertencente ao Complexo Guatti, sito á Avenida Invernada, nº 590 – Valinhos – SP, sendo que o Edifício 
de Garagens será adotado pelo sistema de Auto Park, que possuem as seguintes descrições: De acordo com o projeto aprovado, O Guatti Shopping  é composto por um bloco com 91 (noventa e uma) unidades 
autônomas de Lojas Comerciais, Cinemas e 02 (dois) salões de convenções, distribuídos em 05 (cinco) pavimentos, com uma área total de construção de 17,260,23m². O Edifício de Garagens é composto por um 
bloco com 06 (seis) pavimentos de estacionamento, contendo um total de 421 (quatrocentos e vinte e um) vagas, com uma área total de construção de 15.451,53m². O Guatti Office é composto por um bloco com 
02 (dois) níveis de pavimentos de salas comerciais, contendo 06 (seis) salas, com uma área total de construção de 1.747,46m² (localizado acima do Edifício Garagem). O Guatti Flat é composto por 01 (um) bloco, 
com 13 (treze) níveis de pavimentos, contendo um total de 126 (cento e vinte e seis) unidades autônomas, com uma área total de construção de 6.068,49m². Conforme Laudo de Avaliação, o empreendimento 
encontra-se com as obras paralisadas, e, portanto, os imõveis estão inacabado. Avaliado por R$ 50.474.788,43 (Cinquenta milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e quaren-
ta três centavos) – janeiro/2020, valor esse atualizado com índices da Tabela Prática de Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para mês junho/2022, 
qual perfaz a quantia de R$ 61.540.780,00 (Sessenta e um milhóes, quinhentos e quarenta mil e setecentos e oitenta reais), que será atualizado na época da alienação. Os imóveis serão vendidos em caráter “AD 
CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas; correrão 
por conta do(a) arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS): No pri-
meiro pregão, o valor mínimo para a venda será do valor da avaliação judicial atualizado com índices da Tabela Prática de Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, que correspondem a R$ 61.540.780,00 (Sessenta e um milhóes, quinhentos e quarenta mil e setecentos e oitenta reais) - junho/2022, que será atualizado na época da alienação, no segundo pregão 
o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado. ÔNUS: Av.1/2.443 – Consta que, sobre o imóvel objeto desta matrícula, incide SERVIDÃO administra-
tiva perpétua, destinada à canalização de esgotos sanitários e ao escoamento de águas pluviais, em favor da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, com a largura de 3,00m, o comprimento médio de 
104,50m, e área de 313,50m², situado em toda a extensão no lado esquerdo da gleba, na conformidade da Av.1 da matrícula 105.656, datada de 16/03/2005, do 1º. Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de 
Campinas – SP;  Av.6/2.443 – Consta, distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário (processo nº 0069772-27.2021.8.26.0100, á 32º Vara respectiva) figurando como 
exequente, BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF. nº 33.884.941/0001-94, e como executados, WARMAC EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E CONS-
TRUÇÕES LTDA, QUATTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF. nº 07.584.901/0001-17, e JOAQUIM MARIA DE SOUSA RODRIGUES, inscrito no CPF/MF. nº 056.946.308-40. Á 
causa foi atribuído o valor de R$ 2.415.028,94. Valinhos, 15 de janeiro de 2013;  Av.7/2.443 – Consta, correção da co-executada é GUATTI EMPREENTIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA inscrito no CNPJ/MF. sob nº 
07.584.901/0001-17, e não como constou na Av.6;  R.8/2.443 – Consta que, a proprietária GUATTI EMPREENTIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA deu todas as frações ideais que corresponderão às futuras unidades 
do Complexo Guati, objeto desta matrícula, em primeira e especial HIPOTECA, em favor de EUROFARMA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP, com sede nesta cidade, á Rua dos Holandeses, nº 06, sala 5B, 
Parque Nova Suíça, inscrito no CNPJ/MF. sob nº 10.440.558/0001-41, para a garantia de uma dívida assumida por Guatti Empreendimentos Imobiliários Ltda, e Warmac Empreendimentos, Participações e Cons-
truções Ltda, com sede nesta cidade, á Avenida Invernada, nº 590, Bairro Santa Cruz, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.334.346/0001-51, no valor de R$11.514.786,32 (incluindo os imóveis objetos das matrículas 
nºs 6.566, 16.781, 16.782, e 16.783, todas deste cartório; e imóveis objetos das matriculas nºs 39.455, 39.456, 39.457, 39.458, e 39.459, todas do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Itatiba – SP), ha-
vido pela cessão de diretos de créditos celebrados em 02 de dezembro de 2011, objeto do Processo de Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 4017202-17.2013.8.26.0114, que tramita na 9ª  Vara 
Cível da Comarca de Campinas – SP. Em decorrência da divida ora confessada, as outorgantes devedoras, se comprometem e se obrigam a resgata-la em 03(três) anos , isto é, até o dia 31 de outubro de 2016, 
acrescida de juros pela taxa Selic e correção monetária segundo a variação do IGPM/FGV, devendo ser paga até a data do seu vencimento, figura como intervenientes garantidores: Joaquim Maria de Sousa 
Rodrigues, português, casado, portador do Bilhete de Identidade de Cidadão Nacional nº 4225153-2, expedido pela Republica Portuguesa, inscrito no CPF/MF sob nº 056.946.308-40, quando de passagem neste 
pais, domiciliado na cidade de São Vicente – SP, á Avenida Pedro de Toledo, nº 288; e Marcelo Sonso de Sousa Rodrigues, português, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RNE nº V 
597835-L DPMAFEX/DPF/CAS/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 233.041.348-32, residente e domiciliado nesta cidade, a Rua Setúbal, nº 46, Vila Angeli. Valinhos, 18 de novembro de 2013;  Av.9/2.443 – Consta, a 
retificação da data de registro da Av.8, foram registrados aos 19 de novembro de 2013, e não como constou;  Av.10/2.443 – Consta que, o imóvel foi ARRESTADO em 05 de novembro de 2013, nos termos do 
Mandado datado de 06 de novembro de 2013, expedido pelo Juízo de Direito da 32ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo – Capital, extraído dos autos de Execução de Título Extrajudicial 
– Cédula de Crédito Bancário, (processo nº. 0069772-27.2012.8.26.0100), figurando como Exequente Banif - Banco Internacional do Funchal Brasil S/A, inscrito no CNPJ/MF 33.884.941/0001-94, e como execu-
tados - Warmac Empreendimentos, Participações e Construções LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 02.334.346/0001-5; e Guatti Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrito no CNPJ/MF sob nº 07.584.901/0001, 
tendo sito nomeados depositários: Guatti Empreendimentos Imobiliários Ltda; Warmac Empreendimentos, Participações e Construções Ltda; e Joaquim Maria de Sousa Rodrigues, portador do RG nº. 42251532, 
e inscrito no CPF/MF sob nº 056.946.308-40, tendo sido atribuído a causa o valor de R$ 2.415.028.94. Valinhos, 17 de março de 2014;  Av.11/2.443 – Consta, Penhora aos 05 de novembro de 2013, para garantia 
do pagamento de uma dívida no valor de R$ 5.901.586,92 (incluindo os imóveis objetos das matrículas nºs 16.782, 6.566, 16.781 e 16.783, todas desta serventia imobiliária). Espedida pelo 32º Ofício Cível do Foro 
Central da Comarca de São Paulo – Capital, extraído dos autos da ação de Execução Cível (Número da ordem: 0069772-27.2012.8.26.0100), figura como exequente, BANIF INTERNACIONAL DO FUNCHAL 
(BRASIL) S/A. inscrito no CNPJ/MF sob nº 33.884.941/0001-94, e, como executados, WARMAC – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.334.346/0001-
51; GUATTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.584.901/0001-17; e JOAQUIM MARIA DE SOUSA RODRIGUES, inscrito no CPF/MF sob nº 056.946.308-40, tendo sido 
nomeado como depositário, WARMAC – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Valinhos, 27 de julho de 2017;  Av.12/2.443 – Consta que, foi reconhecida a fraude á execução e 
declaração de ineficácia da hipoteca objeto do R.8 desta matrícula, extraído eletronicamente do Processo Físico nº 0069772-27.2012.8.26.0100, da 32ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo 
– Capital, extraído dos autos de Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário, figurando como Exequente Banif - Banco Internacional do Funchal Brasil S/A, inscrito no CNPJ/MF 33.884.941/0001-
94, e como executados WARMAC – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.334.346/0001-51 e outros;  Av.13/2.443 – Consta que, foi reconhecida a 
fraude à execução e declaração de ineficácia da hipoteca objeto do R.8 desta matrícula, datado de 19 de novembro de 2013, com relação ao credor, sendo o valor da causa / execução: R$ 20.264.522,78, extraí-
do eletronicamente do Processo Digital nº 0069770-57.2012.8.26.0100, da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo – Capital, extraído dos autos de Execução de Título Extrajudicial – Cé-
dula de Crédito Bancário, figurando como Exequente Banif - Banco Internacional do Funchal Brasil S/A, inscrito no CNPJ/MF 33.884.941/0001-94, e como executados 1) JOAQUIM MARIA DE SOUSA RODRIGUES, 
inscrito no CPF/MF sob nº 056.946.308-40, e 2) WARMAC – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.334.346/0001-51.
EDITAL - 1º e 2º leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Sebastião Augusto Gávea (CPF/MF sob n.226.958.008-78), Marta Gerolin Gavea (CPF/MF sob 
n.323.295.046-91), os Co-Proprietários; Gabriela Gerolin Gávea (CPF/MF sob n.340.118.318-02), Renata Catarina Gávea (CPF/MF sob n. 406.259.948-17), Maria de Fatima Gerolin (CPF/MF sob n.315.600.878-
89), e Sebastião Augusto Gávea Júnior (CPF/MF sob n.358.093.048-69), e o Espólio de João de Oliveira, representado pelas exequentes, expedido nos autos nº 0115607-19.2009.8.26.0011 da Ação Monitória 
movida por Márcia Rossi Soares (CPF/MF sob n.107.452.828-06) e Claudete Rossi Soares (CPF/MF sob n.051.700.118-73). A Excelentíssima Juíza Dra. Andrea Ferraz Musa da  2ª Vara Cível do Foro Regional 
XI - Pinheiros - da Comarca da Capital - SP, na forma da lei, FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código 
Penal, o Leiloeiro Público Oficial Sr. Sami Raicher, inscrito na JUCESP sob nº 930, que levará a público pregão de venda e arrematação a totalidade do imóvel abaixo descrito, sendo 50% (cinquenta por cento) 
sobre os direitos e 50% (cinquenta por cento) sobre a propriedade do imóvel, através do portal de leilões eletrônicos RAICHER LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), no 1º Leilão com início no dia 18 de agosto de 
2022 às 11h00, e com término no dia 23 de agosto de 2022 às 11h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 23 de agosto 
de 2022 às 11h00, e com término no dia 03 de outubro de 2022 às 11h00, caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que o(s) bem(ns) serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 
75% (sententa e cinco por cento) do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), do(s) bem(ns) abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no presente edital, do lote único; BEM(NS): 
Um imóvel comercial localizado à Rua Augusta, nº 1414 (atual 1416), possuindo 271m2 de área construída, que assim se descreve e caracteriza em sua respectiva Matrícula: “LOJA, localizada na parte anterior 
do EDIFÍCIO MARIA BENEDITA DE JESUS, situado na Rua Augusta nº 1414, no 34º Subdistrito, Cerqueira César, desta cidade de São Paulo, com a área útil de 220,42m2 , área comum de 49,81m2 , área total 
de 270,23m2 e fração ideal de 44,12% no terreno. O Edifício Maria Benedita de Jesus, acha-se construído em terreno descrito na matrícula 45239 deste 1 Oficial de Registro de Imóveis, na qual foi registrada 
sob o nº 4, a instituição de condomínio, em 04/03/1998”. Contribuinte nº 010.056.0236-0. Matrícula nº 91.333 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital - Comarca de São Paulo - SP. Avaliado por R$ 
1.678.000,00 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil reais) – março/2014. O(s) imóvel(is) serão vendidos em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas; - que correrão por conta do(a) arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, 
remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados.DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS: No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda será do valor da avaliação judicial atualizado 
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para os débitos judiciais comuns que correspondem a R$ 2.807.294,00 - junho/2022, que será atualizado na época da alienação. No segundo 
pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) corresponderá a 75% (sentanta e cinco por cento) deste valor atualizado.  ÔNUS: AV.02: Consta penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel nos 
autos do Processo nº 000.03.140039-6 (OBS: Percentual retificado para 25% pela AV.05). AV.06: Consta penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel nos autos do Processo nº 0013048-42.2013. 
AV.09: Consta a alteração do número do imóvel para o nº 1.416 da Rua Augusta, São Paulo - SP. R.10: Consta a adjudicação de 25% do imóvel, de propriedade de SEBASTIÃO AUGUSTO GÁVEA, 
em favor de MARTA GEROLIN GÁVEA, GABRIELA GEROLIN GÁVEA, RENATA CATARINA GEROLIN GÁVEA, MARIA DE FÁTIMA GEROLIN ISHIDA e SEBASTIÃO AUGUSTO GÁVEA JÚNIOR.DÍVIDA 
ATIVA: IPTU Contribuinte nº 010.056.0236-0 - Valor total de dívidas em aberto  R$ 29.158,65, consulta realizada em 07/07/2022. 
EDITAL - 1º e 2º leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Formare & Cristo Rei Industria de Papel e Papelão Ltda (CNPJ/MF sob nº07.565.496/0001-90), 
Salvador Montone Neto (CPF/MF sob. nº289.931.288-04), Flora Geny Parmejano Montone (CPF/MF sob. nº584.727.978-72;) e Carlo Montone (CPF/MF sob. nº003.764.903-61), extraído dos autos da Execução 
de Título Extrajudicial - Nota Promissória, movida por Odone Inter Factoring e Mercantil (CNPJ/MF sob nº 10.789.306/0001-22), processo nº 1119823-49.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 7ª Vara Cível do 
Foro Central da Comarca de São Paulo - SP.  O Excelentíssimo Juiz Dr. Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros da 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER que, 
com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, o Leiloeiro Público Oficial Sr.Sami Raicher, inscrito na JUCESP sob nº 930, 
através do portal de leilões eletrônicos RAICHER LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 05 setembro de 2022 às 11h00, e com término no dia 08 setembro de 
2022 às 11h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 08 setembro de 2022 às 11h00, e com término no dia 03 de outubro 
de 2022 às 11h00, caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que o(s) bem(ns) serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor de avaliação” 
(art. 843, §1º e 2º, do CPC) (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), do(s) bem(ns) abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no presente edital, do lote único; LOTE: UM PRÉDIO para indústria 
e seu respectivo terreno, situados á rua Manuel Ramos Paiva, nº. 191, antiga rua dos Amores, no 10ª Subdistrito – BELEMZINHO, medindo o terreno 32,20m. mais ou menos, de frente para a citada rua Manuel 
Ramos Paiva, antiga rua dos Amores, por 84,80m. da frente aos fundos, do lado direito de quem olha da rua para o imóvel, onde confina com o prédio n. 197 da mesma rua Manuel Ramos Paiva; do lado esquerdo 
mede 58,00m., onde confina com o prédio n. 179 da mesma rua Manuel Ramos Paiva; daí, virá á direita e segue na distância de 27,25m. daí, vira á esquerdo e segue na distancia de 22,00m., daí, finalmente, virá 
novamente à direita na distância de 17,45m., indo atingir a referida linha do lado direito, confinando nessas três linhas mencionadas, que formam o fundo do imóvel, na primeira com uma Vila que tem sua entrada 
pelo n. 688 da rua Catumbi, e com a casa nº. 8 dessa mesma praça, na segunda ainda com a mesma praça e com os fundos das casas nºs. 694 e 696 da rua Catumbi, e na terceira com os fundos das casas 
nºs 696, 702, 704, 710 e 712 da rua Catumbi, encerrando a área de 2.573,91. mais ou menos. Matriculado sob. nº 18.487 do 7º CRI de São Paulo. Contribuinte nº 196.015.0062-5. Avaliação total do imóvel R$ 
17.790.500,00, para outubro/2021. Valor de avaliação atualizada pelos Índices da Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP para julho/2022, qual perfaz a quantia de R$ 19.306.400,00, que 
será atualizado na época do leilão. Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas; - que correrão por conta do(a) arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial 
dos bens arrematados. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS: No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda será do valor da avaliação judicial atualizado com índices da Tabela Prática do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, para os débitos judiciais comuns que será atualizado à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor de avaliação atualizado, de modo a resguardar o equivalente à quota-parte do coproprietário. O imóvel será vendido em sua totalidade conforme (art. 843, §1º e 2º, do CPC) ÔNUS: Consta no R. 09, da 
citada matrícula, Hipoteca; R. 10, Penhora nos Autos da Ação de execução, proc. 99.049548-5 (1129/99), em tramite na 27ª Vara Cível desta Capital, movida por Antônio Feres, contra Bianca Embalagens ltda, 
Salvador Montone Neto e sua mulher Flora Geny Parmeja Montone; R.11, Penhora dos autos da Ação de Execução Fiscal nº 509.281-7/97-6, do Setor de Execuções Fiscais da Fazenda Pública desta Capital, 
movida pela Prefeitura do Município de São Paulo, contra os proprietários do imóvel desta citada matricula; R. 12, Penhora dos autos da Ação de Execução Fiscal nº 553.669-3/92, do Setor de Execuções Fiscais 
da Fazenda Pública desta Capital, movida pela Prefeitura do Município de São Paulo, contra os proprietários do imóvel desta citada matricula; R.13, Penhora do Auto de Penhora e Depósito de 25/02/2005, 5ª Vara 
de Execução Fiscal da Justiça Federal de Primeira Instancia, proc. nºs 98.0533797-9 e 1999.61.82.032078-7. movida pela Fazenda Pública; R. 14, Penhora do Auto de Penhora e Depósito de 22/04/2005, 5ª Vara 
de Execução Fiscal da Justiça Federal de Primeira Instancia, proc. nº 2002.61.82.037919-9 e Apensos, movida pela Fazenda Nacional e Caixa Econômica Federal – CEF; Av. 15, Penhora dos autos da ação de 
Execução Fiscais da Justiça Federal desta Capital, proc. 97.0539696-5, exequente Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Av. 16, Penhora dos autos da ação de Execução Fiscal, proc. 68.718/03, exequente 
Prefeitura Municipal de São Paulo; Av. 17, Penhora dos autos da ação de Execução Trabalhista, proc. 2847/2005, em tramite na 63ª Vara do Trabalho de São Paulo, exequente Sebastião Almeida Cruz, CPF/MF 
nº 010.530.638-06; Av. 18, Penhora dos autos da ação de Execução Fiscal, proc. 0010387-31.2003.403.6182 – antigo nº 2003.61.82.010387-3, em tramite na 5ª Vara de Execução Fiscal da Justiça Federal de 
1ª Grau; Av. 19, Penhora dos autos da Ação de Execução Trabalhista, proc. 0001421-39.2010.5.02.0084 – antigo nº 1421/2010, em tramite na 84ª Vara do Trabalho de São Paulo, exequente Firmino Gonçalves 
da Silva Filho, CPF/MF nº 178.288.548-03; Av. 20, Indisponibilidade dos bens, nos autos do proc. 02537006020055020062 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; Av. 21, Penhora da metade ideal, dos 
autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, proc. 1119823-49.2017.8.26.0100, em tramite na 7ª Vara Cível do Foro Central Cível desta Capital, exequente Odone Inter Factoring Fomento Mercantil ltda-me; 
Indisponibilidade do bem, nos autos do proc. 00661009120065020018 da 18ª Vara do Trabalho de São Paulo. CONSTAM DEBITOS DE IPTU – DÍVIDA ATIVA: valor total de dívidas em aberto - R$ 2.863.010,54. 
(pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de São Paulo em 20/07/2022). DÉBITO EXEQUENDO: R$ 303.924,19, para (agosto/2021).
EDITAL - 1º e 2º leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Humberto Lourenço (CPF/MF nº 288.771.058-00), Erika Aparecida de Luna Lourenço (CPF/MF 
nº 325.496.268-00) e Caixa Econômica Federal – CEF (CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04),  extraído dos autos da Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais, movida por Condomínio Edifício Paço 
das Ilhas (CNPJ/MF nº 54.457.536/0001-60), processo nº 0011843-73.2011.8.26.0002, que tramita perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro - SP. A Excelentíssima Juíza Dra. Fabiana Feher 
Recasens da 1ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro da Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 
do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, o Leiloeiro Público Oficial Sr. Sami Raicher, inscrito na JUCESP sob nº 930, através do portal de leilões eletrônicos RAICHER LEILÕES (www.raicherleiloes.
com.br), levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 18 de agosto de 2022 às 14h00, e com término no dia 23 de agosto de 2022 às 14h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 23 de agosto de 2022 às 14h00, e com término no dia 30 de setembro de 2022 às 14h00, caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em 
que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), do(s) bem(ns) abaixo descritos, conforme 
condições de venda constantes no presente edital, do lote único; BEM - Direitos que o devedor possui sobre o IMÓVEL: “APARTAMENTO nº 33, localizado no 3º andar ou 4º pavimento do Edifício Ilhéus, Bloco III, 
do Condomínio Paço das Ilhas, situado a Rua Dr. Nerio Nunes nº 77, antiga Rua Laurentino da Conceição, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com área útil de 55,054 m², a área comum de 13,615956 m², inclusive 
a correspondente a uma vaga em lugar indeterminado, na garagem descoberta, a área total construída de 68,669956 m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,00% no terreno do condomínio. Referido edifício 
faz parte do condomínio registrado sob o nº 34 na matrícula nº 66.294. Contribuinte: nº 166.275.0087-5 – Matrícula nº 165.094 do 11º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo. Avaliado em R$ 235.000,00 
(duzentos e trinta e cinco mil reais) – março/2018. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 
condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas; - que correrão por conta do(a) arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência 
patrimonial dos bens arrematados. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS: No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do imóvel apregoado será o valor da avaliação judicial que correspondem a R$ 
235.000,00, conforme laudo de avaliação emitido em março/2018, valor esse atualizado com índices da Tabela Prática para Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para junho/2022, qual perfaz 
a quantia de R$ 308.375,90 (trezentos e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), que será atualizado na época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do imóvel 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado. ONUS: Consta na referida matrícula de nº 165.094 / R.7 – Alienação fiduciária, em garantia a Caixa Econômica Federal. R.8 – Penhora, Despesas 
Condominiais, movida por Condomínio Edifício Paço das Ilhas, processo nº 0011843-73.2011.8.26.0002. VALOR DA DÍVIDA DO ESEQUENTE: R$154.535,32, atualizado até junho/2022. Obs. o valor a ser pago em 
leilão corresponde ao valor do débito já quitado junto à Caixa Econômica Federal, cabendo ao arrematante a liquidação do valor ainda devido, que corresponde a R$ 37.424,10, atualizado até novembro de 2021, 
diretamente junto ao credor fiduciário (fls. 335). iPTU: Nada consta.CONCURSO DE CREDORES E DEMAIS DISPOSIÇÕES: Eventual concurso de credores que será analisado oportunamente pelo Magistrado.
CONDIÇÕES DE VENDA DE TODOS OS LOTES ACIMA DESCRITOS - CONCURSO DE CREDORES E DEMAIS DISPOSIÇÕES: Em caso de arrematação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os 
de natureza “propter rem”, sub-rogam-se sobre o respectivo preço. As dívidas condominiais preferem a todas as demais (tributárias, trabalhistas etc.). Quanto às dívidas tributárias, há disposição expressa no 
parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Quanto às demais dívidas, aplica-se o referido artigo por analogia. A aquisição em leilão judicial é originária, o arrematante não arcará com nenhum 
outro valor além do valor do lanço e da comissão do leiloeiro. Se o credor optar pela não adjudicação, participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exi-
bição do preço, até o valor atualizado do débito, ressalvada a possibilidade de decisão distinta do Juízo. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão 
do leiloeiro, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado. COMO PARTICIPAR: O interessado em participar da alienação judicial eletrô-
nica deverá se cadastrar previamente no site www.raicherleiloes.com.br. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do Leiloeiro, de modo a viabilizar a preservação do tempo 
real das ofertas. Sobrevindo novo lanço nos três minutos antecedentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário (cronômetro) de fechamento do pregão será prorrogado por mais três minutos e 
sinalizado para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e despesas relativas 
à transferência do bem, tais como desocupação, ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, oriundos de construção ou reformas não averbados no Órgão 
competente, inclusive débitos apurados junto ao INSS, correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU, demais taxas e impostos, conforme o art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN, bem 
como os débitos de condomínio (que possuem natureza “propter rem”), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá ainda, assinar o auto de arrematação, conforme disposição 
do artigo 903, NCPC. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Có-
digo Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - 
detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou a prazo. Pagamento à 
vista: o depósito deve ser efetuado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco Brasil, (obtida através do site www.bb.com.br). Pagamento 
a prazo: depósito do sinal igual ou superior a 25% do valor de lance mínimo, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco Brasil, 
(obtida através do site www.bb.com.br) e o restante em até 30 (trinta) parcelas, com correção mensal pelo índice do E. TJ/SP e garantido por caução idônea (no caso de bens móveis) e pela hipoteca do próprio 
bem (no caso de bens imóveis), ficando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo (art. 891, parágrafo único, art. 895, § 1º, §2º, §7º e §8º, NCPC). Decorrido o prazo sem que arrematante tenha 
realizado o depósito do preço ou do sinal, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. O arrematante pode pedir por escrito o parcelamento do valor 
da arrematação até o início do leilão que será realizado, nos moldes e limites trazidos pelo artigo 895, incisos I e II, CPC/2015. Neste requerimento escrito e endereçado ao Juízo, o interessado deverá apresentar 
as prestações (observado o requisito do artigo 895, § 1°, CPC/2015), a modalidade, o indexador de correção monetária (artigo 895, § 2º, CPC/2015), a garantia oferecida (artigo 895, § 1°, CPC) e as condições 
de pagamento do saldo devedor (artigo 895, § 2º, CPC/2015). No mesmo requerimento, o interessado na arrematação com pagamento parcelado deverá consignar expressamente estar ciente da incidência da 
multa de 10% (sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas) em caso de atraso no pagamento (artigo 895, § 4°, CPC/2015). E, em caso de inadimplemento, deverá declarar sua ciência sobre a 
possibilidade de o exequente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (artigo 895, § 5°, CPC/2015). Com igual destaque deve estar contido no edital que a pro-
posta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (artigo 895, § 7°, CPC/2015). Propostas serão submetidas à apreciação pelo MM Juízo, somente se não 
houver Lance, pois o lance é soberano em face de qualquer proposta.  PAGAMENTO, COMISSÃO DO LEILOEIRO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço 
pelo arrematante através de guia de depósito judicial (emitida pelo leiloeiro), bem como a comissão do leiloeiro no prazo de 24 horas da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 
19 do Prov. n. CSM n. 1625/2009). A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por cento), deverá ser paga diretamente à(ao) leiloeira(o), não sendo incluída no valor do lanço vencedor. Assinado o auto de 
arrematação a comissão será devida de maneira irretratável e irrevogável. Sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 -CNJ). Em caso de acordo, adjudicação, 
remissão após a entrega e publicação do edital, a comissão do Leiloeiro permanece devida no aporte de 3% (três por cento) do valor da avaliação, conforme já decidido pelo E. STJ em caso análogo (Resp. 
185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Em caso de pagamento da dívida ou acordo com a parte credora, fica o(a) Executado(a) ciente que deverá pagar ao Leiloeiro, a título de 
Verba Honorária, o equivalente a 5% sobre o valor da avaliação do bem penhorado em conformidade com o Artigo 7º § 3º da Resolução 236/2016 do CNJ. Em caso de adjudicação, os honorários do Leiloeiro 
correm por conta do adjudicante. Ciente a Executada que o prazo para embargos corre na forma do Artigo 903 § 2º do CPC. Neste caso, deverá o (a) exequente englobar no valor do acordo a comissão devida 
ao Leiloeiro, a título de ressarcimento das despesas. As propostas de arrematação protocolado nos autos do processo não estará isento da comissão do leiloeiro. Em todos os casos o pagamento será feito 
através de boleto bancário ou outro meio a ser indicado pelo leiloeiro oficial e o comprovante deverá ser imediatamente encaminhado pelo e-mail: CONTATO@RAICHERLEILOES.COM.BR. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofício Cível onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Alameda Lorena, 800 SALA 1504 - Jardim Paulista, São Paulo/SP, através do telefone (11) 3099-0483 ou pelo e-mail: 
CONTATO@RAICHERLEILOES.COM.BR . Ficam os EXECUTADOS, seu cônjuge se casado for, a credores hipotecários e fiduciários caso tenha, demais exequentes interessados na alienação do bem e demais 
interessados, tutores e curadores caso tenha, INTIMADOS das designações supra, nos termos do art. 274, parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Proces-
so Civil, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
raicherleiloes.com.br. Será o edital, afixado e publicado.
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D
urante esses últi-
mos dias, desde a 
semana passada, 
se falou por aqui 
da possibilidade 

do SBT vir a produzir o “Ho-
tel das Celebridades”, basea-
do no reality show argenti-
no “Hotel de Los Famosos”, 
cujos direitos pertencem à 
empresa de Diego Guebel, um 
nome conhecido da TV bra-
sileira. Pois bem, por favor, 
apaga tudo o que foi escrito a 
respeito. O SBT, e esta é uma 
posição oficial, tem prospec-
tado diversos formatos e este, 
de fato, foi apresentado para 
o seu diretor artístico Fernan-
do Pelégio. Até uma viagem a 
Buenos Aires aconteceu, para 
conhecer de perto detalhes e 
necessidades da sua produ-
ção, contudo, como informa-
ção que passa a valer a partir 
de agora, “depois de estudos 
realizados, infelizmente nada 

SBT não vai mais produzir reality vai acontecer desse porte no 
SBT - pelo menos não até que 
o mercado de sinais de recu-
peração”. Isso significa que até 
o primeiro semestre do ano 
que vem, a possibilidade de 
realizar algo dessa grandeza, 
inclusive que envolva confi-
namento, é nenhuma. Vale 
repetir: posição oficial. O que 
também poderá representar, 
em se tratando deste formato, 
uma oportunidade para qual-
quer outra TV.

TV Tudo
Em cima disso. Segundo as 
mesmas fontes do SBT, tam-
bém não existe a expectati-
va de usar o novo estúdio, o 
maior de todos, ainda este 
ano. Só no começo do próxi-
mo. Esta fase final da cons-
trução vai demorar mais um 
pouco.

Cinema. A atriz e influen-
ciadora Gabi Lopes integra o 
elenco de “Maior Que o Mun-
do”, que chega aos cinemas 
no dia 18. No filme, ela tem 

um relacionamento com os 
personagens de Eriberto Leão 
e Luana Piovani, além de se 
envolver no mundo das dro-
gas. Gabi que lança ainda este 
mês um curso, “Do Like ao 
Lucro”, sobre marketing de in-
fluência.

Por que não? “Bem, Amigos!”, 
no SporTV, com este título e 
até como caminho normal, 
vai acabar com a “aposenta-
doria” do Galvão Bueno. Mas 
por que não continuar com 
um programa com essas ca-
racterísticas nas noites de  
segunda?

Não é por nada. Botando na 
ponta do lápis, a presença 
do Galvão à frente do “Bem, 
Amigos!”, não só agora na reta 
final, mas em toda a sua exis-
tência, sempre foi eventual. 
Cleber Machado, Luís Roberto 
e Milton Leite foram os seus 
apresentadores mais frequen-
tes. Então por que não pensar 
num outro nome e seguir o 
baile?

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

O CRAVO E A ROSA
 14h45, na Rede Globo

Lindinha confessa ter salgado 
os queijos a pedido de Joaquim. 
Januário se recusa a beijá-la. Ca-
tarina e Bianca exigem que Calixto 
procure Mimosa. Marcela e Dinorá 
armam um plano contra Catarina. 
Heitor borda. Cornélio aparece com 
o pescoço arranhado e Dinorá faz 
uma cena de ciúme. Edmundo é 
assaltado e perde sua trouxa de 
roupas. Candoca avisa a Bianca que 
Edmundo desapareceu. Catarina 
decide colaborar com as investiga-
ções sobre o roubo de sua herança. 
Calixto foge do beijo de Mimosa. 
Lourdes agarra Fábio. Joana exige 
que Batista sustente os filhos.

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo

Irene afirma que o melhor para Lara 
é Cassiano, mas Gonçalo responde 
que prefere Halley. Copola avisa a 
Cassiano que ele foi selecionado 
para se apresentar na TV. Céu se 
muda para a casa de Orlandinho. 
Cilene diz a Halley que arranjou um 
emprego para ele como carregador 
em uma empresa de mudanças. 
Flora se despede de Zé Bob. Cas-
siano vai ao aeroporto se despedir 
de Lara e ela se emociona. Augusto 
começa a cantar, mas abandona 
o palco antes do fim da música. 
Mariana confirma que está grávida.

RESUMO DAS NOVELAS

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

Joaquim se desespera, e Úrsula 
tenta despistar Salvador, sem 
sucesso. Davi e Isadora conven-
cem Violeta de que Joaquim é um 
homem perigoso. Joaquim afirma 
a Salvador que estava no Rio de 
Janeiro quando Abel foi morto. 
Lisiê confronta Tenório sobre Olívia. 
Matias tem uma crise, e Olívia o 
conforta. Úrsula consegue subornar 
o gerente do hotel, que confir-
ma para a polícia o falso álibi de 
Joaquim. Salvador mantém Onofre 
preso. Iara se recusa a desmentir 
Joaquim na polícia. Iolanda oferece 
a Joaquim a pasta de provas contra 
ele em troca de dinheiro.

CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo

Pat se despede de Alfredo e vai 
embora com Moa. Anita e Jéssica 
limpam as digitais do carro de 
Dalva. A delegada Marcela informa 
Martha sobre a reabertura do caso 
de Clarice. O investigador Paulo ten-
ta falar com Dagmar. Anita afirma 
a Jéssica que não contará o que 
aconteceu na noite em que Clarice 
morreu. Joca se une a Olívia para 
afastar Lou da Coragem.com. Anita 
inventa para Dalva uma mentira 
para justificar o sumiço do carro. 
Teca vê Bob e Jéssica juntos e pensa 
que os dois são um casal. 

PANTANAL
21h30, na Rede Globo

José Leôncio não derruba a tapera 
de Juma. Marcelo sente ciúmes ao 
ver Guta chegar em casa acompa-
nhada de Jove. Irma fica surpresa 
com a convicção cega de Trindade 
sobre sua gravidez. Filó conta a 
José Leôncio sobre a gravidez de 
Irma. José Lucas sente que Juma só 
o quer por perto como irmão. José 
Leôncio comunica a Jove que a sela 
de prata ficará sem dono, até que 
o filho resolva a situação com José 
Lucas. Zaquieu comenta com Muda 
que ficou ressentido por não ter sido 
convidado para a comitiva. Roberto 
alerta Zuleica sobre o comporta-
mento de Tenório. Zuleica flagra 
Guta e Marcelo se beijando.

CARINHA DE ANJO
20h30, no SBT

Cecília e Gustavo vão ao quarto 
de Dulce Maria e revelam para a 
carinha de anjo que ela vai ter um 
irmão ou irmãzinha. Leonardo 
pede para dois capangas render a 
todos e deixar Cecília e Dulce Maria 
com ele, enquanto limpa o cofre 
da casa. Diana e Inácio conversam 
com a Madre Superiora e diz que a 
gravadora alugou uma casa em São 
Paulo para eles tocarem a carreira 
de Miguel e Zeca. Leonardo seques-
tra Cassandra na rua e diz que ela 
vai ser obrigada a ajudá-lo.

Por Flávio Ricco

Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
As parcerias ganham 
força, se precisa 

terminar algo que ficou pen-
dente, junte forças com colegas 
ou pessoas próximas, mas sem 
baixar a guarda. Pegue leve com 
cobranças e críticas.

TOURO. 
Bora lá mergulhar de 
cabeça nos assuntos 
do dia a dia e nas obri-

gações que surgirem pela frente, 
Touro. Na saúde, respeite seus 
limites e procure se mexer mais, 
mesmo que seja em casa. 

GÊMEOS. 
Os astros prometem 
destacar seu lado sim-
pático e encantador, 

além de garantir uma dose extra 
de sorte. Seu charme está on e 
devem surgir novos admiradores, 
inclusive de outras cidades.

CÂNCER. 
Hoje, assuntos fami-
liares podem ocupar 
a maior parte da sua 

atenção e talvez seja difícil se 
desligar deles.  Em casa, melhor 
ceder em alguns momentos se 
quiser manter a harmonia. 

LEÃO. 
 A vontade de sair 
da rotina e conhecer 

novos lugares está em alta, mas 
não deixe suas obrigações de 
lado. A fofoca também anda 
solta e ficar de conversinha com 
os colegas não é a melhor ideia. 

VIRGEM. 
Logo cedo, pode se 
sair bem se tiver que 
cuidar de assuntos 

financeiros, mas a tarde as coisas 
mudam e é melhor tomar cuida-
do. Na dúvida, melhor apostar 
apenas no que for seguro.

LIBRA. 
Comece o dia explo-
rando seus pontos for-
tes em tudo o que fizer. 

Abuse do seu charme e encanto 
pessoal no trabalho e na vida 
pessoal. À tarde, porém, podem 
ocorrer brigas e discussões. 

ESCORPIÃO. 
A quarta começa meio 
devagar e você pode se 
sair melhor se puder fi-

car no seu canto, sem se envolver 
em confusão. Mas o astral fica 
mais tenso à tarde e vale a pena 
rever ideias e posições.

SAGITÁRIO. 
Aproveite o astral 
favorável desta quarta 

para retomar contatos, ampliar 
seus horizontes e fazer algo fora 
do comum. No trabalho, canalize 
sua atenção para encontrar 
novos parceiros de negócios. 

CAPRICÓRNIO. 
Logo cedo, você vai 
fazer grandes planos 
para o trabalho e o dia 

tem tudo para ser produtivo. Mas 
não baixe a guarda na hora de 
lidar com concorrentes, especial-
mente à tarde.

AQUÁRIO. 
No trabalho, explore 
seu lado descolado 
para conhecer gente 

nova, lidar com o público ou des-
cobrir novas oportunidades. E se 
está sonhando em crescer, a dica 
é investir em conhecimento.

PEIXES. 
 Logo cedo, confie em 
seu sexto sentido para 
lidar com mudanças 

na sua agenda, ajuste bem seus 
planos. Ainda assim, a energia 
fica mais pesada à tarde e há 
sinal de problemas pela frente. 

CRUZADAS
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Curtas

FAMÍLIA GAGLIASSO. 
Duas ações movidas 
na justiça pelos atores 
Bruno Gagliasso e Gio-
vanna Ewbank contra 
Dayane Alcantara Cou-
to, conhecida nas redes 
como Day McCarthy, 
por racismo, devem ter 
desfecho nas próximas 
semanas. Os dois pro-
cessos -um na esfera Cí-
vel e outro na Criminal- 
são relativos às ofensas 
proferidas por McCar-
thy contra Titi em no-
vembro de 2017.

DEEPFAKE.  É falso o ví-
deo em que o jornalista 
William Bonner chama 
os candidatos Lula, do 
PT, e Geraldo Alckmin, 
do PSB, de ladrões. O 
conteúdo viralizou na 
última semana em re-
des bolsonaristas e mos-
tra o apresentador do 
Jornal Nacional anun-
ciando a imagem de um 
ladrão. O vídeo é resul-
tado de um processo de 
deepfake, no qual o ros-
to de uma pessoa é usa-
do em outra situação.

NOVA TEMPORADA. 
Quando Klara Castanho 
tornou público o fato de 
que foi vítima de um es-
tupro, em junho, depois 
de uma gravidez ter sido 
exposta por jornalistas, 
correram boatos de que 
a Netflix mexeria em al-
gumas de suas cenas na 
segunda temporada de 
“Bom Dia, Verônica”. Os 
cortes, no entanto, fo-
ram negados pela plata-
forma de streaming.

“Como pode a 
coisa que você 
mais ama te 
machucar?!”

Pedro Scooby falou em 
seu Instagram após se 
machucar surfando.

Í
dolo brasileiro e tri-
campeão mundial da 
Fórmula 1, Ayrton Sen-
na da Silva terá sua 
vida contada em uma 

produção brasileira da Net-
flix. A produção “Senna” 
deve abordar “a intimidade 
do homem que virou he-
rói nacional e conquistou o 
mundo”. A série será ficcio-
nal, baseado em fatos reais. 
O ator Chay Suede é um dos 
nomes cotados para o papel 
do piloto. A obra será dividi-
da em oito episódios e terá 
direção de Vicente amorim, 
responsável por “A princesa 
da Yakuza”, longa disponível 
na Netflix. ”Já tive muitos 
ídolos no esporte, mas ape-
nas um herói: Senna.” disse 
o diretor, para a revista  
‘Variety’.

ÍDOLO NACIONAL
Senna ganha série na Netflix
O tricampeão 

mundial da Fórmula 

1 terá sua vida 

contada em uma 

produção brasileira 

da Netflix

Demissão
O ator e apresentador Eri 
Johnson, de 60 anos, pediu 
demissão da Rede TV! e dei-
xou o programa Bom Dia 
Você, que apresentava ao lado 
da jornalista Alinne Prado. 
Nesta terça-feira (2), ele já não 
esteve presente na atração 
matutina. A informação foi 
divulgada pelo site Notícias 
da TV e confirmada pela Fo-
lha de S.Paulo. 

Leonardo
O cantor Leonardo irá rece-
ber R$ 500 mil após ganhar 
uma ação contra o empreen-
dimento imobiliário S.P.E. 
Ressort do Lago Caldas No-
vas por uso indevido de ima-
gem. As informações são da 
jornalista Fábia Oliveira. No 
processo, o artista alega que 
sua imagem e voz foram 
usadas indevidamente em 
campanha publicitária.

Bruna Marquezine tem suposto affair
A atriz Bruna Marquezine, 26, trouxe seu par romântico no filme “Besouro Azul”, da DC Co-
mics, para o Brasil e fãs já estão apontando um novo romance na vida da artista. Ela levou 
o ator Xolo Mariudeña, 21, na festa de Sasha Meneghel, que recentemente completou 24 
anos. A vinda do ator para o Brasil foi descoberta por fãs da atriz, que o notaram nos Stories 
e também perceberam que ele passou a seguir Sasha e seu marido, o cantor João Figueiredo, 
no Instagram. No Twitter, fãs e internautas comentaram o possível affair.
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 A A produção média men-
sal de 616 mil barris de pe-
tróleo por dia (bpd) alcança-
da em junho, no Campo de 
Búzios, que �ica localizado 
no pré-sal da Bacia de Santos, 
é o maior volume de média 
mensal registrada neste cam-
po desde o começo da sua 
operação em abril de 2018. 

Segundo a Petrobras, o to-
tal representa uma e�iciência 
operacional de 95%.

A empresa responde por 
91,7% (564 mil bpd) do volu-
me produzido, e os 8,3% res-
tantes (51 mil bpd) se referem 
a parceiros. 

“O resultado foi atingido 
com a contribuição das qua-
tro plataformas em operação 
no campo: P-74, P-75, P-76 e 
P-77”, informou a nota da Pe-

trobras.

NOVA PLATAFORMA.
O planejamento da petrolei-
ra inclui a entrada em produ-
ção, em 2023, da quinta pla-
taforma do campo de Búzios, 
que é o navio-plataforma Al-
mirante Barroso, do tipo sis-
tema �lutuante de produção, 
armazenagem e transferên-
cia de petróleo (FPSO, na si-
gla em inglês).

“A unidade terá capacida-
de de produzir até 150 mil 
bpd e processar até 6 mi-
lhões de m³ de gás. Com o 
novo sistema, a perspectiva é 
que o campo de Búzios atin-
ja a marca de 33% da produ-
ção de óleo da Petrobras, em 
2026”, concluiu a Petrobras. 
(AB)

Produção no Campo 
de Búzios bate recorde

NOTAS

 A O governo federal vai lan-
çar um aplicativo chamado 
Bora, que tem sido tratado in-
ternamente como o Tinder da 
avaliação de políticas públicas.

O app foi criado pela Enap 
(Escola Nacional de Adminis-
tração Pública), vinculada ao 
Ministério da Economia, e será 
apresentado até dia 10, duran-
te a Semana de Inovação.

A ideia é de que a platafor-
ma funcione como uma ferra-
menta de encontro entre pes-
quisadores na área de políticas 
públicas e gestores municipais, 
estaduais e federais. Bora é um 
acrônimo: Base Online de Re-
lacionamento para Avaliação.

Caso eles deem match, ou 
seja, caso ambos demonstrem 
interesse, eles poderão trocar 
contatos e elaborar projetos 
conjuntamente.

“Às vezes falta um pouco de 
visibilidade, o pesquisador não 
consegue ver quais são os pro-
jetos de políticas públicas que 
precisam de avaliação. E tam-
bém por parte do gestor públi-
co, que não conhece bem esse 
ecossistema de pesquisadores. 
A ideia do Bora é fazer esse en-
contro”, diz Pedro Masson, que 
durante a elaboração do apli-
cativo estava como coordena-
dor-geral em ciência de dados 
da Enap. (FP)

Governo lança Tinder 
das políticas públicas

 D A princípio, o Bora não possui função de chat, então 
a interação teria que continuar fora do aplicativo

AGÊNCIA BRASIL

 D Maior empresa de 
e-commerce do mundo, 

a Amazon expandiu 
seus negócios no País e 

inaugurou em Paraisópolis 
sua operação de entregas 

em favelas do Brasil

AMAZON / SITE OFICIAL

M
aior empresa de e-commerce do 
mundo, a Amazon inaugurou 
em Paraisópolis sua operação 
de entregas em favelas do Brasil.

Em parceira com a Favela 
Llog, startup da Holding de Favelas em conjun-
to com a Luft Logistics, a Amazon diz iniciar em 
São Paulo uma ação disruptiva, que se diferen-
ciará por realizar entregas inclusive em domin-
gos e feriados.

“A ideia é que o mercado se contamine com 
essa operação, que ela seja exemplo, já que ela 
bene�icia os compradores e tem grande impacto 
social na comunidade, pois 100% dos entregado-
res moram no local”, diz Rafael Caldas, 40, líder 
da Amazon Logistics no Brasil.

Segundo ele, a chegada da Amazon às fave-
las é fruto do amadurecimento do e-commer-

ce no país ocorrido na pande-
mia. “Em Paraisópolis, iremos 
aprender ao máximo, superar 
os problemas de enderaça-
mento, que são a maior di�i-
culdade em comunidades.”

Um dos destaques é par-
te da equipe ser originária 
do projeto Redenção, da Cufa 
(Central Única das Favelas), 
que garante emprego a egres-
sos do sistema carcerário no 

país.
Um exemplo é Francildo Phênnes Alves de 

Souza, 35, coordenador do QG da Favela Llog em 
Paraisópolis.

Após ser preso em 2008 por assalto à mão ar-
mada, Phênnes diz que hoje tem o emprego que 
sempre desejou.

“Essa oportunidade, de trabalhar perto de casa, 
de ter um salário digno e de poder estar próximo 
da família, é tudo o que jovens da favela, como eu 
era, desejam. É surreal”, diz ele, que já trabalhou 
como motorista de perua escolar e usou o veículo 
para entregar alimentos na pandemia.

Além de resigni�icar sua presença na favela e 
perante os �ilhos, ele diz que a chegada da Ama-
zon a Paraisópolis é um marco na favela. “Essa 
multinacional acredita em nós e no potencial 
da favela. E eu digo a todos: ‘Acredite: sempre há 
chance de recomeço’”, diz.

Quem também está na operação da Favela 
Llog é Thales Athayde, 26, �ilho de Celso Athayde, 
escolhido o Empreendodor Social do Ano em 
2021 pela Fundação Schwab e CEO da Favela Hol-
ding. “Aqui em Paraisópolis devemos entregar 
até 2.000 pacotes por dia. A Cufa está há 15 anos 
aqui em Paraisópolis, e a Favela Vai Voando [em-
presa de turismo da holding], há 10. Não atua-
mos em combinação com crime, e o objetivo é 
fomentar o empreendedorismo local e a geração 
de renda”, a�irma Thales. (FP)

Amazon inaugura ação 
em favela e fala em 
entregas aos domingos

Em parceira 
com a Favela 
Llog, startup 
da Holding 
de Favelas em 
conjunto com a 
Luft  Logistics, 
a Amazon diz 
iniciar em SP uma 
ação disruptiva

Fique 
ligado  

 D A Petrobras reduziu duas vezes o preço da gasolina, que já 
vinha sendo fortemente impactado pelos cortes de impostos

AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro 
diz que 
diesel 
pode cair
IR. Em outra frente, o chefe do Executivo 
também prometeu corrigir tabela do 
Imposto de Renda no próximo ano

A 
dois meses da eleição, o 
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) disse nesta terça-
-feira (2) que o preço do 
diesel pode cair, apesar 

de a estatal ter dito o contrário há 
quatro dias. Em outra frente, o che-
fe do Executivo também prometeu 
corrigir tabela do Imposto de Renda 
no próximo ano.

“O Brent ontem lá fora caiu na 
casa dos US$ 100. É sinalizador que 
você pode diminuir novamente o 
combustível na Petrobras, quem 
sabe o diesel. Isso não é bola de cris-
tal. Se o dólar cai, a tendência é cair 
também”, disse Bolsonaro, em en-
trevista à Rádio Guaíba.

A Petrobras reduziu duas vezes 
o preço da gasolina, que já vinha 
sendo fortemente impactado pelos 
cortes de impostos aprovados pelo 
Congresso.

O diesel, por outro lado, já tinha 

impostos federais zerados e ICMS 
(imposto estadual) abaixo do teto es-
tabelecido e não baixou nas bombas.

O diretor de Comercialização e 
Logística da Petrobras, Cláudio Mas-
tella, a�irmou na sexta-feira (29) não 
esperar queda do diesel até o �im do 
ano, diante do cenário de problemas 
na oferta e proximidade com o in-
verno no hemisfério Norte.

“Vemos um cenário de manuten-
ção dos preços dos derivados pare-
cidos com os atuais, em especial no 
caso do diesel, que tem um impacto 
da aproximação do inverno no he-
misfério norte”, disse o executivo, 
em teleconferência com analistas 
para detalhar o balanço do segundo 
trimestre.

O combustível é utilizado prin-
cipalmente por caminhoneiros, que 
integram importante parcela da 
base eleitoral de Bolsonaro. Ele bus-
ca se reeleger neste ano, mas está 

em segundo lugar nas pesquisas de 
intenção de voto, atrás do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No último Datafolha, o atual 
mandatário apareceu 18 pontos 
atrás do petista, com 47% contra 
29%.

Bolsonaro também resgatou uma 
antiga promessa eleitoral, nesta ter-
ça-feira, e disse que pretende atuali-
zar a tabela do Imposto de Renda em 
2023 e que a mudança já será incluí-
da na Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, no Congresso Nacional.

“Já tá conversado com Paulo 
Guedes, vai ter atualização da tabe-
la do IR pro próximo ano. Já está ga-
rantido já, não sei o porcentual. Está 
virando redutor de renda, não uma 
tabela”, disse.

O chefe do Executivo atribuiu 
ainda o não cumprimento da sua 
promessa até hoje à pandemia do 
coronavírus.(FP)
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9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 143 do “Condomínio Edifício Petrus”, situado 
no Tatuapé, São Paulo/SP, contendo um total de área construída + descoberta de 153,131m². 
Matrícula nº 318.596 – 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL DE SÃO PAULO/SP.  1º 
LEILÃO 12/08/2022 ás 11:15 - VALOR: R$ 798.412,01. 2º LEILÃO 15/08/2022 ás 11:15 - VALOR: R$ 
913.401,43. Encargos do arrematante: pagamento à vista do valor do arremate e 5% de comissão da 
leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; 
ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do 
imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 14/07/2022. Os Fiduciantes - RENATA 
PALASSON GONÇALVES RUIVO CPF 413.653.508-27 E HILTON RUIVO CPF 418.483.478-71 – 
comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os 
interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões 
- www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

LEILÃO 
 
 

Somente Online 

128 
LOTES 

Veículos e Motos c/ Documentos e Fim de vida útil (Sucatas) 

 
47 LOTES EM FIM DE VIDA ÚTIL 
Encerramento: 11/08/2022 

a partir das 13h00m 

65 LOTES P/ RECICLAGEM 
Encerramento: 11/08/2022 

a partir das 16h00m 

VISITAÇÃO: 09 e 10/08/2022 - das 09h às 12h e das 13h às 16h - PÁTIO MAIA: Rua Gabriela Fontes 
Gonçalves, 338 - Distrito Industrial - Marginal com Rodovia Feliciano Sales da Cunha - Nhandeara/SP 

* Aquisição e visitação nas modalidades “em fim de vida útil” e “reciclagem” 
apenas pessoas jurídicas devidamente credenciadas no DETRAN-SP. 
** Maiores informações, visitação e edital completo no site. 
Leiloeiro Oficial - Roberto Tadeu Gabriel - JUCESP 774 

Tel. (11) 5811 0730 - (11) 5513 3872 | www.LanceLeiloes.com.br 

Encerramento: 11/08/2022 às 09h00m 
Online: www.LanceLeiloes.com.br 

16 LOTES COM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 35ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Processo nº 
1051558-63.2015.8.26.0100. Requerido: ALEX CRISTIANO DE OLIVEIRA (CPF 008.336.674-16). Credor(es) e/ou interessado(s): 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (CNPJ 00.360.305/0001-04). 1º Leilão começa em 08/08/2022, às 11hs00min, e termina 
em 11/08/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão começa em 11/08/2022, às 11hs01min, e termina em 31/08/2022, às 11hs00min. 
Bem a ser leiloado: DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto. 32, Bl. B, Cond. Morada Eduardo Prado, situado na Alameda Eduardo 
Prado, nº 170, Campos Elíseos, São Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 129.804 do 15º CRI da Comarca da 
Capital/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 40.419,35* Lance mínimo no 2º Leilão: 
R$ 20.209,68* 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. 
Leiloeira Pública Oficial: Sra. Sabrina de Andrade Verrone JUCESP nº 1.052. Fica o requerido ALEX CRISTIANO DE OLIVEIRA, 
seu cônjuge se casado for, o credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 11/05/2018, 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, 22 de junho de 2022.
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ADITIVO PRORROGAÇÃO CONTRATO
Contrato- 003/2019- Processo 019/2019
Objeto: Prestação de serviços em Telefonia 
Contratada: Out-tel Telecomunicações Ltda 
- Me 
Valor: R$ 3.048,12
Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023
Contrato – 002/2020- Processo 012/2020
Objeto: Prestação de Serviços em Residên-
cia Terapêutica
Contratada: A. Marcos L.do Prado- Instituto 
Primavera 
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023
Valor: R$ 219.648,00
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00- Outros 
Serv. Terceiros- PJ
São Caetano do Sul 02 de agosto de 2022.

Magali de Cássia Rosolem
Presidente do Conselho Adm. da Fumas

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
“ANNE SULLIVAN” 

CNPJ. 49.241.680/0001-24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.261/2022 
(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP E 
COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.261/2022 – 
Processo nº 34.556/2022-24, que tem como objeto a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material de enfermagem: 
SERINGA 03 ML - COM TRAVA DE SEGURANÇA, SERINGA 10 ML - COM TRAVA DE 
SEGURANÇA, SERINGA DESCARTÁVEL COMUM - 10 ML, PAPEL GRAU CIRÚRGI-
CO 15 CM X 27 CM, PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA - TAMANHO G E 
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. O encerramento dar-se-á em 16/08/2022, às 
08:30h.  O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 953774. Para qualquer esclarecimento, 
entrar em contato: telefone (13) 3213-5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.262/2022 
(COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.262/2022 – 
Processo nº 34.266/2022-44, que tem como objeto a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material de enfermagem: FILME 
RADIOLÓGICO 18 X 24 CM, FILME RADIOLÓGICO 24 X 30 CM, FILME RADIOLÓGI-
CO 30 X 40 CM, FILME RADIOLÓGICO 35 X 35 CM E FILME RADIOLÓGICO 35 X 43 
CM. O encerramento dar-se-á em 16/08/2022 às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-
-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o 
nº: 953771. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5133 
e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.263/2022 
(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP E 
COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.263/2022 – 
Processo nº 35.209/2022-46, que tem como objeto a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material de enfermagem: 
ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 M, ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M, ATADURA 
DE CREPE 20 CM X 4,5 M, ATADURA DE CREPE 6 CM X 4,5 M E ATADURA RAYON. 
O encerramento dar-se-á em 16/08/2022 às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 
953777.  Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5100 
ramal 5339 e 5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.264/2022 
(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP E 
COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.264/2022 – 
Processo nº 35.719/2022-22, que tem como objeto a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamentos:   EPINEFRINA 1 
MG / ML AMP 1 ML, FENITOINA 100 MG COMP, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG 
COMP, ESCOPOLAMINA  10 MG COMP, FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA, FUROSE-
MIDA 20 MG / 2 ML, FINASTERIDA 5 MG, DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG COMP 
SL, DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG CP E DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 
MG. O encerramento dar-se-á em 16/08/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-
-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o 
nº: 953781. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5135 
e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.  
Santos, 02 de agosto de 2022.
RENATA AGUILAR RAMIRES LIMA - Presidente da Comissão Municipal e 
Permanente de Licitação – Saúde - Em substituição
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES – COLIC
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14.041/2022
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA PARA ME/EPP/CO-
OP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 14.041/2022– 
Processo n.º 28644/2022-13, cujo objeto é a seleção de propostas para REGISTRO DE 
PREÇOS visando ao fornecimento de gêneros perecíveis (patinho bovino em iscas), 
solicitados pela Coordenadoria de Merenda Escolar para utilização no cardápio das 
Unidades Municipais de Educação (Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação de Jovens e Adultos) e Escolas Estaduais (Ensino Fundamental e Ensino 
Médio), conforme descrição constante no Anexo I, do Edital. O encerramento do 
recebimento das propostas dar-se-á em 17/08/2022, às 08h30 e a disputa de lances 
ocorrerá em 17/08/2022 às 10h30.  O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir 
de 04/08/2022, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo 
“Licitações-e”. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 
3201-5094, ou e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br.
Santos, 02 de agosto de 2022.
FLÁVIO INÁCIO DOS SANTOS
Coordenador de Licitações - COLIC
(Em substituição)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
A Prefeitura de Pedra Bela torna público que está aberto no 
setor de licitações Processo Administrativo nº 120/2022 CON-
CORRÊNCIA PUBLICA 01/2022. Referente a: CONCOR-

RÊNCIA PÚBLICA Nº.  01/2022 PARA A OUTORGA DE CONCESSÃO 
DE USO PERPÉTUO, A TÍTULO ONEROSO, DE TERRENOS (CAR-
NEIRAS COM ALVENARIA) LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO MUNICI-
PAL, QUADRAS “B” A “D” NA CIDADE DE PEDRA BELA. Abertura dia 
30/09/2022 às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45, 
Centro, Pedra Bela - SP. Informações e Edital disponíveis em: www. 
pedrabela.sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@
gmail.com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretário de Serviços Urbanos e 
Limpeza Pública de Embu das Artes 
TORNA PÚBLICO:  PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 029/2022 - Processo nº 
12.861/2022 - Registro de Preço para 
Prestação de Serviços de Locação 
(com fornecimento de combustível 
e operador/motorista) de Veículos e 
Maquinários Pesados para utilização 
da Secretaria de Serviços Urbanos 
e Limpeza Pública, com sessão mar-
cada para as 10h do dia 15/08/2022. 
Edital e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 
02/08/22.

EMBU DAS ARTES

DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  

Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180
Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

RCPN DA SEDE DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Habilitam-se para casar, nesta serventia:

ANASTACIO GOES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão marceneiro, nascido em Nordestina, BA , filho 
de MARIO ALVES DOS SANTOS e de ELIZABETE DOS 
SANTOS GOES.DAIANE DE JESUS DANTAS, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em Monte Santo, BA , 
filha de JOSÉ JOÃO DANTAS e de MARIA JOSÉ DE JESUS. 
FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA, estado civil , profissão , 
nascido em , filho de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e de 
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA.ELISÂNGELA DOS SANTOS 
SOUZA, estado civil , profissão , nascida em , filha de AN-
TONIO FERREIRA DE SOUSA e de EDNA MARTINS DOS 
SANTOS. 

 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão comerciante, nascido em São Paulo, SP , filho de 
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e de MARIA LUCIA DE 
OLIVEIRA.ELISÂNGELA DOS SANTOS SOUSA, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em Campos dos Goy-
tacazes, RJ , filha de ANTONIO FERREIRA DE SOUSA e de 
EDNA MARTINS DOS SANTOS. 

 RODRIGO LIMA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
empresário, nascido em São Paulo, SP , filho de DORIVAL 
DA SILVA e de MARIA DA HORA DE LIMA.ALINE KÉSSIA DA 
COSTA SENA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Cacimba de Dentro, PB , filha de JOSIMAR BENEDITO 
DE SENA e de RAIMUNDA SOARES DA COSTA SENA. 

 DANIEL SOUZA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
encarregado de logistica, nascido em São Paulo, SP , filho 
de DAMIÃO NETO DE LIMA e de IRAIDES DOS SANTOS 
SOUSA BARRETO.DAIANY KETLYN DA SILVA BRITO, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida em Vargem Grande 
Paulista, SP , filha de LUIZ MANOEL BRITO e de EVA PE-
REIRA DA SILVA. 

 DANIEL ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP , filho de NORMELIA 
ALVES DA SILVA.ALESSANDRA DE JESUS GUIMARAES 
SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrati-
vo, nascida em São Paulo, SP , filha de VALDIVIO PEREIRA 
GUIMARAES DOS SANTOS e de VALDENICE ROSA DE 
JESUS DOS SANTOS. 

 RYAN BUENO, estado civil solteiro, profissão açougueiro, 
nascido em Taboão da Serra, SP , filho de ROSE APARE-
CIDA BUENO.ANNA BEATRIZ SOARES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida 
em São Paulo, SP , filha de UESLANDIO SANTOS DE OLI-
VEIRA e de DANIELA PATRICIA SOARES DOS SANTOS. 

 ADRIANO ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP , filho de JOSÉ SEVERINO 
DE LIMA e de RITA ALVES DE LIMA.ALEX SANDRA CON-
CEIÇÃO DO AMARAL, estado civil solteira, profissão cuida-
dora, nascida em Miguel Calmon, BA , filha de CRISPINIANA 
CONCEIÇÃO DO AMARAL. 

 EDUARDO FALEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão técnico em segurança do trabalho, nascido em São 
Paulo, SP , filho de ANTONIO FALEIRA DOS SANTOS e de 
JOANA APARECIDA DOS SANTOS.ELAINE CRISTINA DE 
ARAUJO SOUZA, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de logística, nascida em São Paulo, SP , filha de ANTONIO 
VICENTE NETO e de MARTINHA DE ARAUJO VICENTE. 

Proclamas

FABRÍCIO BRIET SILVA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP , filho de RENATO DA 
SILVA e de MARIA CRISTINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO 
SILVA.ALINE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, profis-
são assistente financeira, nascida em São Paulo, SP , filha 
de MARCELO DIAS ALVES e de ROSEMARY OLIVEIRA 
DOS SANTOS ALVES. 

 DOUGLAS DIAS CARDOSO, estado civil solteiro, profissão 
tatuador, nascido em Cotia, SP , filho de GISLEINE DIAS 
CARDOSO.MONIQUE DUARTE DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão designer de sobrancelhas, nascida em 
Rancharia, SP , filha de CRISTIANO ALVES DA SILVA e de 
JOSEMARA DE SOUZA DUARTE. 

 EDMILSON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de serviços gerais, nascido em Caaporã, PB , filho de 
MANOEL DA SILVA e de MARIA FRANCISCA DA PENHA.
JAQUELINE BATISTA DOS SANTOS, estado civil divorcia-
da, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Itapicuru, BA 
, filha de JOÃO BATISTA DOS SANTOS e de JOSEFA DOS 
SANTOS. 

 ALEXANDRE DA ROCHA ROMÃO, estado civil divorciado, 
profissão contador, nascido em São Paulo, SP , filho de NA-
TAL ROMÃO e de ALAIDE DA ROCHA ROMÃO.LUCIVÂNIA 
PEREIRA SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profissão 
contadora, nascida em Feira de Santana, BA , filha de OTA-
VIO COSTA DA SILVA e de ELISA PEREIRA DOS SANTOS. 

 GUILHERME SALDANHA MACHADO, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em Novo Hamburgo, RS , filho 
de NERI DE OLIVEIRA MACHADO e de NEIVA DE SOUZA 
SALDANHA.ISABELA FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA 
MESSIAS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Taboão da Serra, SP , filha de FERNANDO AUGUSTO 
MESSIAS e de ANGELINA SANTOS DE OLIVEIRA. 

 WILSON RODRIGUES MARTINS JÚNIOR, estado civil 
solteiro, profissão operador de produção, nascido em São 
Paulo, SP , filho de WILSON RODRIGUES MARTINS e de 
HELENA REGINA DE OLIVEIRA MARTINS.PRISCILA SOU-
ZA DA CRUZ, estado civil solteira, profissão assistente admi-
nistrativo, nascida em Cotia, SP , filha de DORIVAL DA CRUZ 
e de JANETE LÔBO SOUZA. 

 EMERSON DA SILVA REZENDE, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em São Paulo, SP , filho de 
ERMI DA SILVA REZENDE.MARA DAIANE DA SILVA AL-
VES, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida 
em Heliópolis, BA , filha de JOSÉ FERREIRA ALVES e de 
GILVONETE SILVA DE JESUS. 

 DENNER GUSTAVO SOARES DO NASCIMENTO, estado 
civil solteiro, profissão auxiliar de almoxarifado, nascido em 
São Paulo, SP , filho de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMEN-
TO e de ARLETE SOARES.KARINA APARECIDA SANTOS 
FELIX, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida 
em São Paulo, SP , filha de ROSIVALDO TORRES FELIX e 
de VALDIRA NASCIMENTO DOS SANTOS. 

 DANILO ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão designer 
gráfico, nascido em São Paulo, SP , filho de PAULO ALMEI-
DA e de ODETE DE OLIVEIRA ALMEIDA.PAULINE MATEUS 
ACIOLI, estado civil solteira, profissão assistente comercial, 
nascida em Rio de Janeiro, RJ , filha de MARCOS ACIOLI DA 
SILVA e de MARIA LUIZA MATEUS DA SILVA. 

 EDSON DA SILVA VIANA, estado civil divorciado, profissão 
lavrador, nascido em Belo Campo, BA , filho de JOSÉ PE-
REIRA DE OLIVEIRA VIANA e de AUGUSTA SOARES DA 
SILVA.DARCI ALVES VIANA, estado civil divorciada, profis-
são babá, nascida em Tremedal, BA , filha de DURVALINO 
GONÇALVES VIANA e de ELVIRA ALVES SOARES. 

 OLISSES CAMPOS, estado civil solteiro, profissão super-
visor de vendas, nascido em Corumbá, MS , filho de MARIA 
TEREZA CAMPOS.MAYADNE CARVALHO LEITE, estado 
civil solteira, profissão assessora comercial, nascida em São 
Paulo, SP , filha de MAX WELL FERREIRA LEITE e de MAR-
CIA RONYCLEA ALVES DE CARVALHO. 

 QUEM souber de algum impedimento, acuse-o na forma da 
lei,Embu das Artes,02 de agosto de 2022. Edital de Procla-
mas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Barretos – SP torna público o resultado do julgamento 
na fase habilitatoria referente a Tomada de Preços n.º 11/2022, Edital n.º 90/2022 – Objeto: 
construção da praça Nova Barretos II. Empresa Habilitada:BR ENGENHARIA EIRELI EPP. Empresa 
Inabilitada: PRISMA BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, POLO 17 ENGENHARIA E 
LOCAÇÃO LTDA, GSP CONSTRUTORA EIRELI ME . Fica aberto o prazo recursal conforme previsão 
legal. Barretos, 02 de agosto de 2022. Cristina Silva. Departamento de Licitações.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº.  2667/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 
032/2018
CONTRATO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 012/2022 
Livro 09- Folha nº 065 a 067 de 28/07/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADO: JADE AZ COMERCIAL DE 
ALIMENTOS EIRELI EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRANGO 
PARA ATENDIMENTO NAS DIVERSAS 
UNIDADES ESCOLARES, COM 
ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A 
PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I).
MOTIVO: Constitui objeto do presente 
Termo o Reequilíbrio Econômico-Financeiro 
do contrato 011/2018. Os preços contra-
tados serão reajustados para: COXA E 
SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA 
E SEM PELE R$ 24,50 - FILÉ DE PEITO DE 
FRANGO CONGELADO R$ 26,56 - FILÉ DE 
SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS/
TIRAS CONGELADO IQF R$ 28,40.

Araraquara, 02 de agosto de 2022
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LIC. Nº 1925/2022

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 040/2022
Objeto: REGISTRAR PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PODA, EXTRAÇÃO, LIMPEZA 
E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
DAS UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES A SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.
 Homologo todos os atos praticados no pre-
sente processo licitatório, no presente para 
o lote abaixo descrito, adjudicando-lhes o 
objeto previsto no Edital.
EMPRESA VENCEDORA: CEDRO 
PAISAGISMO EIRELI
ITENS REGISTRADOS: Poda de pequeno 
porte (DAP< 40 cm), Poda de médio porte 
(DAP >40<80 cm)  
Poda de grande porte (DAP >80cm), 
Extração de árvore pequeno porte (DAP 
<40cm), Extração de árvore médio porte 
(DAP >40<80cm), Extração de árvore gran-
de porte (DAP >80cm), Limpeza de coquei-
ros  e palmeiras, Destocamento de to-
cos, árvores condenadas ou mortas) e Poda 
de cerca viva de qualquer espécie.
Valores Registrados: R$ 221,60, R$ 427,41, 
R$ 633,19, R$ 494,50, R$ 1009,00, R$ 
2.156,36, R$ 286,88, R$ 1048,59 e R$ 9,89.

Araraquara, 29 de julho de 2022.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
C O M U N I C A D O DE RETIFICAÇÃO 

- PREGÃO ELETRÔNICO N° 99/2022 
-  PROCESSO INTERNO N° 20.473/2022 
- EDITAL N° 141/2022 - PROCESSO DE 

COMPRA N°4403/2022
Comunicamos a todos os interessados em 
participar do Pregão Eletrônico n° 99/2022, 
Processo Interno n° 20.473/2022, Processo 
de Compra n° 4403/2022, que tem por objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS 
PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR, a seguinte retificação referente 
ao ANEXO I - Termo de Referência:
Onde se lê:
(...), ANEXO I – Termo de referência – item 
3. Especificação – Quantidade item 3 - 
“32.544”.
Leia-se:
(...), ANEXO I – Termo de referência – item 
3. Especificação – Quantidade item 3 - 
“32.600”. 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do 
edital.
Edital e informações: https://portalda-
transparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/
licitacoes/licitacoes
Assinatura: 01 de Agosto de 2022. MARCIA 
REGINA PAIVA SILVA, Secretária Municipal 
de Educação.

C O M U N I C A D O 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 25/2022 

PROCESSO INTERNO Nº 19185/2022 
PROCESSO DE COMPRA N. º 4080/2022 

EDITAL N° 118/2022
Comunicamos aos interessados em parti-
ciparem do Pregão Presencial nº 25/2022 
Processo n.º 19185/2022, cujo objeto é 
Registro de preços de uniformes esportivos 
de modalidades diversas para Secretaria 
de Esportes e Recreação, a correção do 
item 21, com a inclusão do quantitativo 
e unidade, de acordo com a solicitação 
de registro.
Fica mantida data inicio da disputa de 
preços, a saber:
Início da Disputa de Preços: 12/08/2022 
às 09h
Formalização de Consultas (pedido de 
esclarecimento e impugnações): Até 
09/08/2022.
E-mail: licitacao.administracao@caraguata-
tuba.sp.gov.br
Telefone: (12) 3897-8138 - (12) 3897-8146
Ficam ratificadas as demais cláusulas do 
edital.
O Edital, demais informações e local de rea-
lização do certame encontram-se disponível 
no site: https://portaldatransparencia.cara-
guatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes.
Assinatura Caraguatatuba, 02 de agosto de 
2022. EDVALDO ORMINDO DA SILVA, Se-
cretário Adjunto Municipal de Esportes e 
Recreação,

HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2022 

PROCESSO Nº 3013/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 063/2022

OBJETO: CHAMAMENTO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA ASSUMIR A RESPONSABILI-
DADE DE DISPONIBILIZAR APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICAS SEM ÔNUS AO MUNICÍPIO, CON-
DUZIR AS APRESENTAÇÕES, GARANTIR A 
LOCUÇÃO, A ORGANIZAÇÃO E A DIREÇÃO DO 
TRADICIONAL SHOW DA CIDADE, EM VIRTUDE 
DA ATIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO ANI-
VERSÁRIO DE 205 ANOS DE ARARAQUARA, 
NO DIA 22 DE AGOSTO, DAS 14H ÀS 18H.
Homologo o parecer da Subcomissão de Licitação 
que considerou vencedora a empresa RÁDIO MO-
RADA DO SOL LTDA, por ter alcançado a maior 
pontuação, adjudicando-lhes o objeto deste Edital.

Araraquara, 02 de agosto de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124 / 2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MA-
TERIAIS MÉDICOS JUDICIAIS
Orgão Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.
br/portal-transparencia-saude/portal-transpa-
rencia-saude; pregoeirogeraldo@araraqua-
ra.sp.gov.br, www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS às 8h00 do 
dia 17 de agosto de 2022
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS às 9h00 do dia 17 de agosto de 2022

Araraquara, 2 de agosto de 2022
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constitui-
ção Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97, alterada 
pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06 e da LEI MUNICIPAL Nº 1.789 DE 15 DE OUTUBRO 
DE 2020;

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 
001/2019, para assumir a vaga abaixo descrita por PRAZO DETERMINADO, sob o Regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ORD. CLASS. NOME R.G.

117º ANA CAROLINE DE SOUZA GONÇALVES 45.765.360-7
118º MARLI FRANÇA DE MORAES 34.843.420-0

Os candidatos acima relacionados terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Muni-
cípio de Cajati/SP, a fim de assumir a vaga temporária, perdendo o direito à vaga se não 
obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 03 de agosto de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito Municipal de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos da DA LEI MUNICIPAL Nº 1.820 DE 
04 DE MARÇO DE 2021,

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, a candidata abaixo 
relacionada, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 006/2021,  para contratação 
temporária em substituição a servidora ANDREIA PEREIRA DA SILVA, que assumiu o car-
go interino de Supervisora do Programa Criança Feliz, pelo período de 3 (três) meses, sob o 
Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

VISITADOR (Programa Criança Feliz)
ORD. CLASS. NOME R.G.

15º JESSICA DAMASCENO DA SILVA 46.158.297-1

O candidato convocado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente publicação, 
para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Cajati/SP, a 
fim de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Processo Seletivo n.º 006/2021, 
perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 03 de agosto de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, os candidatos abai-
xo relacionados, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/19, realizado nos dias 
09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:

AUXILIAR DE FARMÁCIA
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

03° GABRIELA FERNANDES DE SOUZA 42.131.700-0

ENFERMEIRO
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

16° LUANI LETICIA FRANÇA 45.018.309-9
17º LEONARDO SANTOS DE MORAIS 49.694.947-0

FARMACÊUTICO
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

06° HEITOR FELIPE ALBANAZ 48.439.221-9

Os candidatos convocados terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publica-
ção, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Caja-
ti/SP, a fim de tomarem posse no Emprego Público, conforme Edital do Concurso Público n.º 
001/2019, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 03 de agosto de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
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Extrato Trimestral De Ata De Registro De Preços
O Consaúde Torna Público O Extrato Da Ata Registro De Preços, Referente Ao Processo Nº 135/2021 – Pregão Presencial Nº 003/2022,Objeto: Registro De Preços De Material Médico 
Hospitalar Para o Hrlb/Consaúde, Assinada Em 03/05/2022, Prazo De Validade De 12 (Doze) Meses, Em Seu 2º Trimestre De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item, 
Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real) MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 62334156000166: 0115- EQUIPO MACROGOTAS LIVRE DE PVC…, UND,  
45,0000, 0119-ESCOVA DE LIMPEZA D=5MM E C= 2…, UND, 50,0000, 0120-ESCOVA DE LIMPEZA D=7MM E C= 5…, UND, 60,0000, 0127-ESPUMA DETERGENTE MULTI-ENZIMA…, 
FR, 33,9500, CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACÊUTICOSLTDA , CNPJ: 44734671000151, 0121-ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXID…, UND, 2,0000, CRISMED COMER-
CIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 04192876000138, 0002-ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO …, UND, 0,5700, 0022-ALGODAO EM BOLAS - COR BRANCA …, PCT ,  3 , 2 5 0 0 ,   
0134 -FITA CREPE ADESIVA 19MM X 50M …, RL, 3,6000, 0135-FITA MICROPORE 25MM X 10M - FI…, RL, 2,4900, 0142-FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 3…, UND, 
1,0900, 0201-SERINGA 10ML - BICO LUER SLIP …, UND, 0,2900,   0203-SERINGA 20ML - BICO LUER SLIP …, UND, 0,5000, 0314-TUBO DE SILICONE N° 204 - TUBO…, MT, 7,5000, 
COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 02794555000420, 0038- BOLSA ESTOMA INTESTINAL,TRANSP…, UND, 25,8000, 0099-DISPOSITIVO MASCULINO PARA INC…, UND, 
6,5500,  0100-DISPOSITIVO MASCULINO PARA INC…, UND, 6,5500, CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HOSP. LTDA, CNPJ: 61418042000131, 0014-AGULHA RA-
QUIANESTESIA N° 22G Q…, UND, 7,0000, 0015-AGULHA RAQUIANESTESIA N° 25G    …, UND, 4,4400, 0016-AGULHA RAQUIANESTESIA N° 25G Q…, UND, 16,0000,  
0017-AGULHA RAQUIANESTESIA N° 27G P…, UND, 20,9000, 0019-AGULHA RAQUIANESTESIA N° 27G Q…, UND, 12,3200, 0020-AGULHA RAQUIANESTESIA N°25 G P…, UND, 
15,2700, 0021-AGULHA TIPO HUBER 20G X 25MM -…, UND, 18,0000, 0050-CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCAR…, UND, 17,8900, 0051-CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DES-
CAR…, UND, 15,5300, 0052 -CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCAR…, UND, 15,1500, 0053-CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCAR…, UND, 15,1500, 0054-CANULA DE TRA-
QUEOSTOMIA DESCAR…, UND, 15,2900, 0055-CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCAR…, UND, 14,4000, 0056-CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCAR…, UND, 14,4000, 
0057-CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCAR…, UND, 14,7800, 0058-CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCAR…, UND, 15,3300, 0060-CATETER    EPIDURAL 16 G - CATET…, UND, 
40,0000, 0064-CATETER NASAL SILICONE NEONATA…, UND, 2,9800, 0065-CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO…, UND, 145,0000, 0066-CATETER PARA EMBOLECTOMIA 
TIPO…, UND, 138,8800, 0067-CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO…, UND, 138,8800, 0068-CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO…, UND, 138,8800, 0086-DISPOSITIVO IN-
TRAV. PERIFERICO…, UND, 24,0000, 0087-DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOP…, UND, 1,9400 , 0088-DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOP…, UND, 1,8200, 0089-DIS-
POSITIVO INTRAVENOSO RADIOP…, UND, 1,8300, 0090-DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOP…, UND, 1,9100, 0091-DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOP…, UND, 1,9100, 
0092-DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOP…, UND, 1,9900, 0098-DISPOSITIVO IRRIGACAO EM SISTE…, UND, 0,5300, 0101-DRENO DE KERR (EM T) N°14 - DR…, UND, 6,7000, 
0102- DRENO DE KERR (EM T) N°16 - DR…, UND, 6,7000, 0103-DRENO DE KERR (EM T) N°18 - DR…, UND, 6,7000, 0104-DRENO DE KERR (EM T) N°20 - DR…, UND, 
6,7000, 0170-MASCARA DE VENTURI ADULTO - MA…, UND, 7,8000, 0171-MASCARA DE VENTURI INFANTIL - …,  UND,  7,8000, 0172-MASCARA OXIGENIO C/ RESERVATOR…, 
UND, 6,0000, 0173-MASCARA OXIGENIOC/ RESERVATORI…, UND, 6,0000, 0174-MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADU…, UND, 4,6000, 0175-MICRONEBULIZADOR ADULTO AR 
COM…, UND, 6,4000, 0176-MICRONEBULIZADOR ADULTO OXIGEN…, KIT, 6,4000, 0177-MICRONEBULIZADOR INFANTIL AR C.., UND, 6,4000, 0178-MICRONEBULIZADOR INFAN-
TIL OXIG…, UND, 6,4000, 0182-PRENDEDOR PARA CORDAO UMBILICA…, UND, 0,3000, 0195-SERINGA 01ML C/AGULHA 13 X 3,8…, UND, 0,3300, 0209-SONDA ASPIRACAO SIS-
TEMA FECHAD…, UND, 31,3000, 0210-SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHAD…, UND, 31,3000, 0211-SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHAD…, UND , 31,3000, 0220-SONDA 
DE FOLEY 2 VIAS LATEX N°…, UND, 3,7500,  0221-SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX N°…,  UND, 3,7500, 0222-SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX N°…, UND, 3,0000, 0223-SON-
DA DE FOLEY 2 VIAS LATEX N°…, UND, 2,9000, 0224-SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX N°…, UND, 3,0400, 0225-SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX N°…, UND, 2,9700, 0226-SONDA 
DE FOLEY 2 VIAS LATEX N°…, UND, 3,0200, 0227-SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX N°…, UND, 2,8900, 0229-SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE…, UND, 11,3000, 0230-SONDA 
DE FOLEY 2 VIAS SILICONE…, UND, 11,3000, 0231-SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE…, UND, 11,3000, 0233-SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX N°…, UND, 4,0700, 0234-SONDA 
DE FOLEY 3 VIAS LATEX N°…, UND, 4,0700, 0235-SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX N°…, UND, 4,0700, 0236-SONDA DE FOLEY 3 VIAS LATEX N°…, UND, 4,1700, 0237-SONDA DE 
FOLEY 3 VIAS LATEX Nº…, UND, 4,1700, 0238-SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE…, UND, 11,8800, 0239-SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE…, UND, 11,8800, 0240-SONDA DE 
FOLEY 3 VIAS SILICONE…, UND, 12,2200, 0241-SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE…, UND, 12,2200, 0242-SONDA DE FOLEY 3 VIAS SILICONE…, UND, 12,2200, 0243-SONDA 
ENDOTRAQUEAL ARAMADA N° …, UND, 16,3900, 0244-SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA N° …, UND, 19,6500, 0245-SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA N° …,  UND, 15,8600, 
0246-SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA N° …, UND, 16,0000, 0247-SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº …, UND, 19,6500, 0248-SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº …, 
UND, 20,3800, 0249-SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº …, UND, 20,3800, 0250-SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº …, UND, 19,1000, 0251-SONDA ENDOTRAQUEAL ARA-
MADA Nº …, UND, 15,5000,  0252-SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº …, UND, 15,8700, 0253- SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº …, UND, 19,2000, 0254-SONDA 
ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, UND, 4,4200, 0256-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, UND, 4,3800, 0257-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, UND, 4,2200, 
0258-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, UND, 4,2200,  0259-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, UND, 4,2200, 0260-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, 
UND, 4,2200, 0261-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, UND, 4,2200, 0262-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, UND, 4,2200, 0263-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 
N°…, UND, 4,2900, 0264-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, UND, 4,2900, 0265-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, UND, 4,2200, 0266-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ 
BALAO N°…, UND, 4,2200, 0267-SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°…, UND, 3,1600, 0268-SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°…, UND, 3,1600, 0269-SONDA ENDOTRA-
QUEAL S/ BALAO N°…, UND, 3,1600, 0270-SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°…, UND, 3,1600, 0271-SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°…, UND, 3,1600, 0273-SONDA EN-
DOTRAQUEAL S/ BALAO N°…, 3,2000, 0274-SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°…, UND, 3,1600, 0278-SONDA GASTROSTOMIA 100% SILICO…, UND, 112,9500, 0279-SONDA 
GASTROSTOMIA 100% SILICO…, UND , 120,0000, 0280-SONDA GASTROSTOMIA 100% SILICO…, UND, 120,0000, CEI - COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MAT. MÉDICOS LTDA , 
CNPJ: 40175705000164, 0072-CATETER VEN. CENTRAL 1,0 FR - …, UND, 420,7500, 0073-CATETER VEN. CENTRAL 1.8 A 2,0…, UND, 30,0000, 0074-CATETER VENOSO CENTRAL 
- PICC …, UND, 850,0000, 0075-CATETER VENOSO CENTRAL - PICC …, UND, 305,0000, 0130-FILTRO BACTERICIDA - FILTRO BA…, UND, 5,4000, COTAÇÃO COM REPRES EXP 
LTDA , CNPJ: 58950775000108, 0025-APARELHO PARA EXERCICIO RESPIR…, UND, 19,9500, 0061-CATETER CENTRAL DUPLO LUMEN AD…, UND, 86,2700, 0070-CATETER UNI 
LUMEN PARA DIALISE…, UND, 165,3900, 0071-CATETER UNI LUMEN PARA DIALISE…, UND, 165,3900, 0128-EXTENSOR 4 VIAS PARA CISTOSCOP…, UND, 25,3300,  
0185-PROTETOR OCULAR INFANTIL GRAND…, UND, 15,0800, 0186- PROTETOR OCULAR INFANTIL MEDIO…, UND, 13,2900, 0187-PROTETOR OCULAR INFANTIL PEQUE…, UND, 
13,2900, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CNPJ: 05847630000110, 0082-COMPRESSA CIRURGICA DE ALGODAO…, PCT, 61,0000, 0084-COMPRESSA DE GAZE ES-
TERIL 7,5 …, PCT, 0,7200,  0122-ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO…, RL, 10,3500, 0150-LUVA AMBIDESTRA P/ PROCEDIMENT…, CX, 25,7400, 0151-LUVA AMBIDESTRA 
P/ PROCEDIMENT…, CX, 25,7400, 0152-LUVA AMBIDESTRA P/ PROCEDIMENT…,  CX, 25,7400, 0161-MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM …, RL, 6,8600, 0162-MALHA TU-
BULAR ORTOPEDICA 08CM …, RL, 7,8000 , 0163-MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM …, RL, 8,4500, 0164-MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM …, RL, 13,0000, 0166-MA-
LHA TUBULAR ORTOPEDICA 25CM …, RL, 25,9000, 0194-SAPATILHA CIRURGICA DESCARTAVE…, PAR, 0,1600, 0213-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VA…, UND, 0,7600, 
0219-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VA…, UND, 0,9100, 0276-SONDA ENTERAL N°08 - SONDA DE …, UND, 9,8000, PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CNPJ: 01854654000145, 
0003-AGULHA    25 X 12MM - AGULHA HIP…, UND, 0,1200, 0004-AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGU…, UND, 0,3600, 0005-AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGU…, UND, 0,3600, 
0006-AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGU…, UND, 0,3600, 0007-AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGU…, UND, 0,3600, 0008-AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGU…, UND, 
0,3600, 0009-AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGU…, UND, 0,3600, 0026-ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO …, RL, 0,5900, 0027-ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO …, 
RL, 1,2200, 0049-CANULA DE TRAQUEOSTOMIA    AJUST…, UND,  260,0000, 0062-CATETER CENTRAL DUPLO LUMEN IN…, UND, 75,1000, 0063-CATETER NASAL ADULTO PARA 
OXIG…, UND, 1,0400, 0080-COLETOR DE URINA SIST. FECHADO…, UND, 4,5500, 0112-EQUIPO INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS…, UND, 2,5500, 0114- EQUIPO MACROGO-
TAS FOTOSSENSIVE…, UND, 2,4200, 0116-EQUIPO MICROGOTAS BURETA 150ML…, UND, 5,5000, 0117-EQUIPO NUTRICAO ENTERAL - EQUI…, UND, 1,2800, 0118-ESCOVA 
CERVICAL - ESCOVA GINEC…, UND, 0,3700, 0124-ESPECULO VAGINAL N° 1 - ESPECU…, UND, 0,9700, 0125- ESPECULO VAGINAL N° 2 - ESPECU…, UND, 1,0100, 
0144-HASTES FLEXIVEIS CX C/ 75 UND …, CX, 1,2400, 0145-LAMINA BISTURI DESCARTAVEL N° …, UND, 0,2400, 0146-LAMINA BISTURI DESCARTAVEL N° …, UND, 0,2700, 
0147-LAMINA BISTURI DESCARTAVEL N° …, UND, 0,2700, 0191-SACO DE HAMPER - SACO PARA HAM…, UND, 1,0800, 0192-SACO PARA DESPOJO ADULTO - COB…, UND, 
12,1100,  0196-SERINGA 03ML - BICO LUER LOOK …, UND, 0,1600, 0197-SERINGA 03ML - BICO LUER SLIP …, UND, 0,1600, 0198-SERINGA 05ML - BICO LUER LOOK …,  
UND, 0,1700, 0199- SERINGA 05ML - BICO LUER SLIP …, UND, 0,1700, 0200-SERINGA 10ML - BICO LUER LOOK …, UND, 0,3200, 0202-SERINGA 20ML - BICO LUER LOOK …, UND, 
0,4900, 0205-SERINGA 60ML - BICO LUER LOOK …, UND, 1,8000, 0206-SERINGA 60ML - BICO LUER SLIP …, UND, 1,8000, 0214 -SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VA…, 
UND, 0,8000, 0215-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VA…, UND, 0,8200, 0216-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VA…, UND, 0,8100, 0217-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ 
VA…, UND, 0,8300, 0218-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VA…, UND, 0,8800, 0228-SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX N°…, UND, 3,1500, 0232-SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICO-
NE…, UND, 11,8000, 0272-SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N°…, UND, 4,1200, 0300-SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº …, UND, 437,5000, 0301-SONDA SENGSTAKEN 
BLAKEMORE Nº …, UND, 437,5000, 0302-SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº …, UND, 437,5000, 0311 -TERMOMETRO DIGITAL - TERMOMETR…, UND, 11,4000, 0312-TERMO-
METRO DIGITAL DE MAXIMA E…, UND, 91,0000, 0313-TORNEIRA DESCARTAVEL C/ 3 VIAS…, UND, 0,8700, 0316-UMIDIFICADOR P/OXIGENIO 250 ML…, UND, 11,5000, COMER-
CIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67729178000491, 0131-FITA ADESIVA CIRURGICA 25MM X4…, RL, 16,9000, MEDIMPORT COM DE PROD HOSP LTDA-EPP, CNPJ: 
03434334000161, 0023-ANUSCOPIO AMBULATORIAL - ANUSC…, UND, 3,5100, 0024-APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVE…, UND, 1,0100,  0043-CADARCO DE ALGODAO - 
CADARCO S…, MT, 0,4000, 0044, CANULA DE GUEDEL N° 1 - CANULA…, UND, 2,5300, 0045-CANULA DE GUEDEL N° 2 - CANULA…, UND, 2,5300, 0046-CANULA DE GUEDEL N° 3 
- CANULA…, UND, 2,5300, 0047- CANULA DE GUEDEL N° 4 - CANULA…, UND, 2,5300, 0048- CANULA DE GUEDEL N° 5 - CANULA…,UND, 2,5300, 0059-CAPA PARA 
VIDEOSCOPIA - CAPA P…, UND, 2,7100,  0106-ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONI…, UND, 0,3700, 0107-ELETRODO MONITORIZACAO CARDIAC…, UND, 0,3900, 0132-FITA 
ADESIVA INDICADOR DE TEMP…, RL, 5,9700, 0159-LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM TAL…, PAR, 2,7900, 0167-MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO …, UND, 0,1800, 0168-MASCA-
RA CIRURGICA C/TIRAS - MA…, UND, 0,1800, 0169-MASCARA DE PROTECAO TIPO RESPI…, UND, 1,1700, 0183- PRESERVATIVO MASCULINO S/LUBRI…, UND, 0,2800, 
0184-PROTETOR DE BANHEIRA - PROTETO…, UND, 4,3000, 0193-SACO PARA DESPOJO INFANTIL - C…, UND, 8,0600,  0204-SERINGA 60ML - BICO CATETER - …, UND, 
0,9800, 0208-SOLUCAO FIXADORA DE LAMINA CIT…, UND,  9,5500, 0292-SONDA RETAL N°04 - SONDA RETAL…, UND, 0,6400, 0293-SONDA RETAL N°06 - SONDA RETAL…, UND, 
0,6600, 0294-SONDA RETAL N°08 - SONDA RETAL…, UND, 0,6900, 0295-SONDA RETAL N°10 - SONDA RETAL…, UND, 0,7100, 0296-SONDA RETAL N°12 - SONDA RETAL…, UND, 
0,7500, 0297- SONDA RETAL N°18 - SONDA RETAL…, UND, 0,9700, 0298- SONDA RETAL N°22 - SONDA RETAL…, UND, 1,1000, 0299- SONDA RETAL N°24 - 
SONDA RETAL…, UND, 1,1400, 0315-TURBANTE CIRURGICO C/ELASTICO …, CX, 10,1800, HEALTH QUALITY IND E COM LTDA ME, CNPJ: 05150878000127, 0108-EMBALAGEM 
DESCARTAVEL 120 X 12…, UND, 3,9400, 0109-EMBALAGEM DESCARTAVEL 60 X 60C…, UND, 0,9700, RECOMMED DIST.DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO, CNPJ: 
14566826000127, 0179-PANO EM ROLO PARA LIMPEZA HOSP…, RL, 196,8600, 0180-PANO PARA LIMPEZA HOSPITALAR -…, PCT, 52,3300, CIRUROMA COMERCIAL LTDA., CNPJ: 
05515873000150, 0012-AGULHA PERIDURAL PONTA TUHOY C…, UND, 5,7000, 0013-AGULHA PERIDURAL PONTA TUHOY C…, UND, 15,7000, 0018-AGULHA RAQUIANESTESIA N° 
27G Q…, UND, 5,8000, 0076-COLETOR DE ART PERFURO-CORTANT…, UND, 51,8000, 0078-COLETOR DE URINA    ADULTO C/ ES…, UND, 0,3900, 0105-ELETRODO CARDIOLOGIA 
P/ TESTE …, UND, 0,2600, 0111-EQUIPO INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS…, UND, 0,8200,  0113-EQUIPO MACROGOTAS - EQUIPO PAR…, UND, 1,3300, 0148-LAMINA P/ TRICOTOMI-
ZADOR - LAM…, UND, 34,8000, 0153-LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 6,5 …, PAR, 1,7500, 0154-LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 …, PAR, 1,7500, 0155-LUVA CIRURGICA ESTERIL 
N° 7,5 …, PAR, 1,7500, 0156-LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,0 …, PAR, 1,7500, 0157-LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5 …, PAR, 1,7500, 0158-LUVA CIRURGICA ESTERIL S/ TALC…, 
PAR, 1,8000, 0189-RESERVATORIO DE OXIGENIO EM SI…, UND, 85,0000, 0310-TERMO HIGROMETRO DIGITAL - TRA…, UND, 156,0000, CIRURGICA UNIAO LTDA., CNPJ: 
04063331000121, 0001-ABAIXADOR DE LINGUA    MADEIRA -…, PCT, 4,5000, 0039-BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES…, UND, 0,5800, 0040-BOLSA PARA COLETA DE SECRE-
COES…, UND, 0,5800, 0042-BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14M - …, UND, 20,5900, 0077-COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-COR…, UND, 4,0100, 0079-COLETOR DE URINA INFANTIL 
UNIS…, UND, 0,4900, 0093-DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP …, UND, 0,4800, 0094-DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP …, UND, 0,4800, 0095-DISPOSITIVO INTRAVENOSO 
SCALP …, UND, 0,4800, 0096-DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP …, UND, 0,4800, 0097-DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP …, UND, 0,4800, 0123-ESPATULA DE AYRES - ES-
PATULA D…, UND, 0,0900, 0136-FITA MICROPORE 50MM X 10M - FI…, RL, 4,9400, 0137-FRALDA DESCARTAVEL ADULTO 110 …, UND, 1,4500, 0138-FRALDA DESCARTAVEL ADUL-
TO 70 -…, UND, 1,3300, 0139-FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL    5…, UND, 0,5200, 0140-FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 10…, UND, 0,6000, 0141-FRALDA DESCARTAVEL IN-
FANTIL 6K…, UND, 0,4400,  0143-GEL CONDUTOR P/ ULTRASSONOGRAF…, FR, 6,3500, 0149-LENCOL DESCARTAVEL 0,70 X 50M …, RL, 7,9300, 0181-PELICULA PROTETORA 
SPRAY - COM…, UND, 63,0000, 0212-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VA…, UND, 0,7700, 0255-SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N°…, UND, 4,7500, 0275-SONDA ENTERAL 
N°06 - SONDA DE …, UND, 9,1800, 0277-SONDA ENTERAL N°12 - SONDA DE …, UND, 9,1800, 0281-SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE…, UND, 0,7000, 0282-SONDA NASO-
GASTRICA TIPO LEVINE…, UND, 0,7200, 0283-SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE…, UND, 0,8000, 0284-SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE…, UND, 0,8400, 0285-SONDA 
NASOGASTRICA TIPO LEVINE…, UND, 0,8900, 0286-SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE…, UND, 0,9600, 0287-SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE…, UND, 1,0300, 0288-SON-
DA NASOGASTRICA TIPO LEVINE…, UND, 1,1300, 0289- SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE... , UND, 1,2600, 0290-SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE…, UND, 
1,4400, 0291-SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE…, UND, 1,6500, 0303-SONDA URETRAL N°04 - SONDA URE…, UND , 0,4900, 0304-SONDA URETRAL N°06 - SONDA 
URE…, UND, 0,5300, 0305-SONDA URETRAL N°08 - SONDA URE…, UND, 0,5400, 0306-SONDA URETRAL N°10 - SONDA URE…, UND, 0,5500, 0307-SONDA URETRAL N°12 - SON-
DA URE…, UND, 0,5600, 0308-SONDA URETRAL Nº14 - SONDA URE…, UND, 0,6000, 0309-SONDA URETRAL Nº16 - SONDA URE…, UND, 0,6600, TETRA FARM IND E COM DE MAT 
HOSP EIRELI, CNPJ: 20515679000169,  0028-ATADURA DE CREPE 13 FIOS 06 CM…, RL, 0,2940, 0029-ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CM…, RL, 0,4900, 0030-ATADURA 
DE CREPE 13 FIOS 15 CM…, RL, 0,7350, 0031-ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 CM…, RL, 0,9800, 0083-COMPRESSA CIRURGICA PRE LAVADA…, PCT, 5,6800,  0 0 8 5 - C O M -
PRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 …, UND, 0,0495, LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI , CNPJ: 24980102000189, 0207-SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/ HE…, UND, 3,8000, 
POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 02881877000407, 0032-ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5,0M…, UND, 4,2900, 0036-BANDAGEM ELASTICA 10 
CM X 4,5M…, UND, 38,1200, 0037-BANDAGEM ELASTICA 5 CM X 4,5M …, RL, 11,5500, 0110-EMBALAGEM DESCARTAVEL 90 X 90C…, UND, 2,2000, 0160-MALHA TUBULAR ORTO-
PEDICA 04CM …, RL, 5,2000, 0165-MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CM …, RL, 14,9000, 

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

RATIFICA a aquisição emergencial de me-
dicamento (tramadol 50mg/ml-2ml), des-
tinado ao Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua/CONSAUDE, pelo Art. 24, IV, da 
Lei Federal 8.666/93, da empresa: CRIS-
MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 04.192.876/0001-38 - VALOR R$ 
18.200,00 – VALOR TOTAL: R$ 18.200,00 
Proc. 170/22.

Pariquera-Açu, 02 de agosto de 2022.
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM

Diretor Superintendente
CONSAUDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se reaberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 035/2022 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de uniforme escolar composto por jaqueta, calça, 
bermuda, meia escolar e tênis para os alunos das unidades de ensino infantil e de 
ensino fundamental do Município de Jacupiranga.
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bll.org.br (Acesso Identificado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min 
do dia 04/08/2022.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 18/08/2022.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 18/08/2022.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401. 

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 02 de agosto de 2022. 
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se reaberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 052/2022 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de Computadores e Notebook para uso dos di-
versos Departamentos e Seções da Prefeitura Municipal de Jacupiranga, na modali-
dade pregão, por meio de sistema presencial, através de SRP (Sistema de Registro 
de Preços).
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bll.org.br (Acesso Identificado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min 
do dia 03/08/2022.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 16/08/2022.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 16/08/2022.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401.

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 02 de agosto de 2022
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 4507/2022 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 58/2022 – Oferta 
de Compra nº - 863600801002022OC00014 
– Registro de Preços para Fornecimento de 
Persianas.  COMUNICADO DE SUSPEN-
SÃO: Tornamos pública a suspensão “sine 
die” da presente licitação, para posterior rea-
bertura. São Caetano do Sul, 02 de agosto 
de 2022. Carolina Morales Duwe – Diretora 
do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 8052/2022 – Moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 68/2022 – Con-
tratação de Empresa para Fornecimento 
de Alimentação para os Jogos Abertos do 
Interior. DATA DE ABERTURA: ““Fica agen-
dada a licitação em epígrafe para o dia 16 
de agosto de 2022 às 09:00 horas, a ser 
realizada no endereço eletrônico https://
pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.
br/. O edital, anexos e demais informações 
e esclarecimentos, poderão ser obtidos nos 
endereços eletrônicos https://pregaoeletro-
nico.saocaetanodosul.sp.gov.br/, e http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou 
no Departamento de Licitações e Contratos, 
e telefone para contato 4233-7236”. Secretá-
rio Municipal de Governo: Jefferson Cirne da 
Costa – 01/08/2022. São Caetano do Sul, 02 
de agosto de 2022. Carolina Morales Duwe 
– Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

RESUMO: Processo nº 8728/2022 – DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
DE GRANULADO SANITÁRIO PARA ANI-
MAIS. DESPACHO: “Diante do conjunto 
fático alegado, com esteio no parecer do 
procurado do Município, bem como no artigo 
49, da Lei Federal nº 8.666/93, assim como 
ancorado no artigo 2º, inciso III, do Decreto 
nº 11.092/2017, ANULO a contratação direta 
por dispensa de licitação da empresa BRA-
SIL PER – PRODUTOS DE HIGIENE PARA 
ANIMAIS LTDA., totalizando a quantia de 
R$ 3.850,00 para aquisição de granulado 
sanitário para animais” Secretário Munici-
pal de Governo: Jefferson Cirne da Costa 
– 02/08/2022. São Caetano do Sul, 02 de 
agosto de 2022. Carolina Morales Duwe – 
Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

RESUMO: Processo nº 11298/2022 – Mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 69/2022 – 
Registro de Preço para Fornecimento de 
Insumos para Diabetes com Comodato de 
Monitores Portáteis. DATA DE ABERTURA: 
“Fica agendada a licitação em epígrafe para 
o dia 17 de agosto de 2022 às 09:00 horas, a 
ser realizada no endereço eletrônico https://
pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.
br/. O edital, anexos e demais informações 
e esclarecimentos, poderão ser obtidos nos 
endereços eletrônicos https://pregaoeletro-
nico.saocaetanodosul.sp.gov.br/, e http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou 
no Departamento de Licitações e Contratos, 
e telefone para contato 4233-7236”. Secretá-
rio Municipal de Governo: Jefferson Cirne da 
Costa – 01/08/2022. São Caetano do Sul, 02 
de agosto de 2022. Carolina Morales Duwe 
– Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 159/2022 – PROC. N° 300.195/2022 
– oriundo do processo nº 13502/2021. DE-
TENTORA: EXATA SUPRIMENTO MÉDICO 
EIRELI. OBJETO: Registro de Preços para 
Fornecimento de Medicamentos Gerais para 
Uso na Rede Hospitalar e Ambulatorial. DATA 
DA ASSINATURA: 01/08/2022. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata. PREÇOS RE-
GISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 
10 – GERAIS BROMOPRIDA 4MG/ML, SOL 
ORAL, FGOT, VO BROMOPRIDA 4MG/ML 
FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL 
FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO 
CONTA-GOTA VIA DE ADMINISTRAÇÃO 
ORAL – R$ 1,10 o frasco. TOTAL DA ARP: 
R$ 8.800,00. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Saúde.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELE-
TRÔNICO - SRP Nº 047/2022 - PROCESSO LI-
CITATÓRIO Nº 287/2022. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, VISANDO 
ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE TUPÃ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) ME-
SES). Recebimento das Propostas: a partir das 
08h30min do dia 05/08/2022 até 08h30min do dia 
18/08/2022. Abertura: 18/08/2022, às 08h30min. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Depto de Licitação, no Paço Municipal, lo-
calizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
02/08/2022. Caio K. P. Aoqui, Pref. Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

www.gazetasp.com.br

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.



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

B5gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2022 Economia

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022-FAMESP/BAURU 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11550/2022-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 29 de julho a 09 de agosto de 2022, das 08:00  

às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para  

o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube,  

nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, 

ramal 3606 ou 3356, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO 
ELETRONICO Nº 043/2022 - FAMESP, REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 - FAMESP, 
PROCESSO Nº 11550/2022 - FAMESP, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HEMODINÂMICA: KIT INTRODUTOR, MANIFOLD, ETC,  
PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FAMESP: 
HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU PELO PERÍODO DE 12 
MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da 

sessão pública será no dia 10 de agosto de 2022, com início às 09:15 horas.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 056/22 – Objeto: Aquisição de 04 
(quatro) motocicletas 0km (zero quilômetro), destinadas à Guarda 
Civil Municipal, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edi-
tal, do tipo MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM. CADASTRA-
MENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de 
Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 03/08/22 até às 09:00 horas 
do dia 15/08/22. Abertura de Propostas Iniciais: 15/08/22 às 09:05 
horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessa-
dos no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou solicitado pelo e-mail: 
pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclareci-
mentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 
ou diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no 
horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 
255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, ex-
ceto feriados e pontos facultativos.

RONALDO DOS SANTOS CAZELLI
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INTEGRADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Empresa especializada em exames de urodinâmica, tomografia 
computadorizada, mamografia, espirometria, laringoscopia e outros exames, através 
do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) 
meses, conforme descrições constantes no anexo I do processo licitatório. O edital está 
disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.
sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro Marcos 
Roberto Monaro, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. 
Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 
horas do dia 16 de agosto de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-
9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 02 DE AGOSTO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2022 - EDITAL Nº 154/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Chamamento Público visando captar recursos, por meio de patrocínio por 
pessoas jurídicas ou físicas, exclusivamente, para realização do projeto AÇÃO DE 
NATAL, para presentear as crianças da rede municipal de ensino, com 27.000 bolas 
infantis, as quais deverão ser entregues nas festas de encerramento, realizadas de 
01 a 30 de novembro de 2022 em cada unidade escolar. Os envelopes deverão ser 
entregues no Departamento de Protocolo, localizado à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 
2.800 - Jardim Esplanada II – Indaiatuba/SP, até às 09:00 horas do dia 18 de agosto 
de 2022, sendo que a abertura será na sala do Departamento de Licitações, localizada 
à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/ SP. 
Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9085 / 3834-9087.

INDAIATUBA, 02 DE AGOSTO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022 - EDITAL Nº 0156/2022

PFHC SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 41.916.090/0001-42 - NIRE nº 35.237.188.154
EXTRATO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PFHC SERVIÇOS LTDA. 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo: Si-
mone Arges Cursage, única sócia da empresa PFHC Serviços Ltda, têm justa e acorda-
da a presente alteração do Contrato Social: I. Alterar a natureza jurídica para S/A de Capi-
tal Fechado, passando a ser regida pelas disposições legais aplicáveis às S/A de capital fe-
chado, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei 6.404/76, bem como dos artigos 9º e 10º 
da Instrução Normativa DREI 35/2017. a) Sendo assim, cada 01 quota que compõem o ca-
pital social é convertida em 01 ação ordinária, com direito a voto, nominativas, totalizan-
do 150.000 ações ordinárias, conforme boletim de subscrição: Simone Arges Cursage, - 
149.999 ações ordinárias subscritas, e Alexander Menzel admitido na sociedade - 1 ação 
ordinária subscrita. 100% integralizado e em moeda corrente nacional. b) A presente trans-
formação acontecerá (i) sem nenhuma solução de continuidade da Empresa; e (ii) todos 
os bens, valores e direitos de propriedade da Empresa, assim como as obrigações de res-
ponsabilidade da Empresa permanecem inalterados. II. a) Alterar o objeto social da com-
panhia, excluindo as atividades de Serviços combinados de escritório e apoio administra-
tivo (CNAE 8211-3/00) e preparação de documentos e serviços especializados de apoio ad-
ministrativo não especifi cado anteriormente (CNAE8219-9/99). Dessa forma, o objeto so-
cial passa a ser: A Companhia tem por objeto social a aquisição e securitização de direitos 
creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, origi-
nados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos seguimentos comercial, 
industrial, fi nanceiro e de prestação de serviços que sejam suscetíveis de securitização 
(CNAE 6492-1/00). b) Alterar a denominação social, que passa a ser “PFHC Capital Se-
curitizadora S.A”. III. Foram eleitos, como membros da Diretoria, para cumprirem man-
dato de 03 anos: Diretora Presidente, a Sra. Simone Arges Cursage, brasileira, empre-
sária, casada, CPF/MF 912.497.246-00, RG 54.901.574-7 SSP/MG, residente em Vinhedo/
SP, e para Diretor Vice Presidente, o Sr. Alexandre Aureliano dos Santos Junior, bra-
sileiro, casado, empresário, RG nº 25.622.806 SSP/SP, CPF nº 166.113.528-56, residente em 
São Paulo/SP. Os Diretores nomeados declaram, ainda, sob as penas da lei, de que não es-
tão impedidos de exercerem atividades mercantis. IV. A adoção pela Companhia, do Esta-
tuto Social, já contendo as alterações das demais deliberações tomadas nesta Assembleia 
Geral de Transformação. Nada Mais. São Paulo, 23.06.2021. Acionistas: Simone Arges 
Cursage, Alexander Menzel. Diretores: Simone Arges Cursage - Diretor Presiden-
te, Alexandre Aureliano dos Santos Junior - Diretor Vice-presidente. Advogado Hel-
der Alexandre Leandro de Lira - Advogado - OAB/SP 327.984. JUCESP nº 352.626/21-
5 e NIRE 3530057310-2 em 21.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I: Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 
I. A PFHC Capital Securitizadora S.A é uma S/A, com prazo de duração indetermina-
do, regida pelo disposto no presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições 
legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e suas alterações poste-
riores (“Companhia”). Artigo II. A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo/SP, à 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, Andar 4, Itaim Bibi, CEP 04538-905, podendo abrir 
e extinguir fi liais, escritórios, agências, entrepostos, armazéns, depósitos, representações 
ou dependências em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante delibe-
ração dos acionistas. Artigo III. A Companhia tem por objeto social a aquisição e securi-
tização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou 
a performar, originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos segui-
mentos comercial, industrial, fi nanceiro e de prestação de serviços que sejam suscetíveis 
de securitização (CNAE 6492-1/00). Capítulo II: Do Capital Social e Ações: Artigo 
IV. O capital social é de R$ 150.000,00, dividido da seguinte forma: • 150.000 ações ordi-
nárias nominativas, com valor de R$1,00 cada uma. Artigo V. Cada ação ordinária, con-
fere ao seu titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais de Acionistas. § 1º: Se qual-
quer dos acionistas renunciar ao direito de preferência por escrito, ou não exercer tal di-
reito dentro do prazo de 30 dias, contados do ato que deliberou o aumento do capital so-
cial, os demais acionistas terão o direito de subscrever as ações emitidas e não subscritas 
na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, excluin-
do-se os acionistas não interessados em subscrever tais ações. § 2º: Na proporção do nú-
mero de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumen-
to de capital. § 3º: O acionista que não integralizar as ações por ele subscritas de acordo 
com os termos e condições previstos no boletim de subscrição ou na chamada, fi cará cons-
tituído em mora, de pleno direito, sujeitando-se ao pagamento à Companhia de (i) juros 
de 1% ao mês, pro rata die, e (ii) multa equivalente a 10% do valor do inadimplemento, 
conforme o disposto no §2º do artigo 106, da LSA. Artigo VI. A propriedade das ações 
será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações No-
minativas”. § Único: As transferências de ações da Companhia deverão observar os ter-
mos e condições estabelecidos em lei e no Estatuto Social, sob pena de cancelamento da 
transferência realizada. Artigo VII. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações nos 
termos do artigo 30 da Leis da SA, especialmente para mantê-las em tesouraria, para can-
celamento ou para posterior alienação. Capítulo III: Da Assembleia Geral de Acio-
nistas: Artigo VIII. A Assembleia Geral de Acionistas reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez por ano, nos 04 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, 
a fi m de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei, e, extraordinariamente, sem-
pre que os interesses sociais o exigirem, ou quando as disposições da legislação aplicável, 
do presente Estatuto Social, demandarem deliberação dos acionistas. Artigo IX. A Assem-
bleia Geral de Acionistas, ordinárias ou extraordinárias, serão convocadas, por meio de uma 
convocação por escrito enviada a todos os acionistas, com antecedência mínima de 15 
dias, estando especifi cados data, hora e local da Assembleia, bem como a ordem do dia, 
juntamente com cópias dos relatórios, propostas ou qualquer outra informação relevante 
aos referidos assuntos. Os acionistas escolherão o presidente e o secretário da mesa. § 1º: 
O Presidente da Assembleia Geral de Acionistas não computará voto proferido em infra-
ção às disposições contidas em acordo de acionistas arquivado na sede social, caso exis-
ta, nos termos do Art. 118 da Lei das S.A. § 2º: Os prazos, a forma dos editais de convoca-
ção, a sua publicação e as formalidades da reunião da Assembleia Geral de Acionistas obe-
decerão às disposições da lei e deste Estatuto Social. Artigo X. As deliberações dos acio-
nistas reunidos em Assembleia Geral serão tomadas pelo voto favorável dos acionistas que 
representem, no mínimo, 50% mais uma ação do capital votante da Companhia, na data 
da deliberação. Capítulo IV: Da Administração: Artigo XI. A administração da Com-
panhia competirá a uma Diretoria com as atribuições previstas em lei. § Único. A Assem-
bleia Geral fi xará a remuneração dos administradores da Companhia. A remuneração pode 
ser fi xada de forma para cada administrador ou de forma geral, sendo neste distribuída 
conforme decisão Assembleia Geral. Seção I: Da Diretoria: Artigo XII. A Diretoria da 
Companhia é composta por 02 membros, pessoas físicas, residentes e domiciliadas no País, 
sendo 01 Diretor Presidente e 01 Diretor Vice-Presidente, eleitos e destituíveis pela Assem-
bleia Geral, para um mandato unifi cado de 03 nos, permitida a reeleição. § 1º: O prazo de 
gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos respectivos sucesso-
res. § 2º: Todos os diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos res-
pectivos termos lavrados em livro próprio, assim, estando os mesmos dispensados de ofe-
recer garantia para o exercício de suas funções. § 3º: Na ausência ou impedimento tem-
porário de qualquer diretor, suas funções serão exercidas temporariamente pelos demais 
diretores. Caso o Diretor-Presidente se encontre ausente ou temporariamente impedido de 

exercer seus poderes, os atos que lhe couberem serão exercidos pelo Diretor Vice-Presiden-
te, sendo que, no caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será de-
liberada pelos acionistas em Assembleia Geral. § 4º:  A remuneração aos diretores será de-
liberada pela Assembleia Geral de Acionistas para cada exercício. Artigo XIII. Observa-
das às disposições contidas no Estatuto Social, compete ao(à) Diretor(a) Presidente, isola-
damente, (i) a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, 
perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, e (ii) compete a 
assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importarem em responsabilidades 
ou obrigações para a Companhia, inclusive escrituras, títulos de dívida, cambiais, cheques, 
ordens de pagamento e outros. § Único: A Companhia poderá, ainda, ser representada 
por procurador, conforme vier a ser estabelecido nos respectivos instrumentos de manda-
to e na extensão dos poderes que contiverem, a serem outorgados, isoladamente, pelo Di-
retor Presidente. Todas as procurações outorgadas pela Companhia, com exceção daque-
las outorgadas a advogados para sua representação em processos judiciais e administra-
tivos, deverão conter poderes específi cos, terão prazo de validade determinado e só serão 
passíveis de substabelecimentos se contido expressamente nos poderes outorgados, sob 
pena de nulidade. Artigo XIV. Compete à Diretoria a representação da Companhia, ativa 
e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à ad-
ministração dos negócios sociais de acordo com as suas atribuições e sujeitos ao cumpri-
mento das exigências estabelecidas em lei e no Estatuto Social, em especial o Artigo XIII 
acima. Artigo XV. São expressamente vedados, sendo inválidos e inoperantes com rela-
ção à Companhia, os atos de qualquer acionista, conselheiro, diretor, procurador ou fun-
cionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos 
objetivos sociais, tais como conceder fi anças, avais, ou qualquer outra forma de garantia, 
salvo quando expressamente autorizados por deliberação da Assembleia Geral de Acionis-
tas. Artigo XVI. A Diretoria se reunirá sempre que necessário, por convocação do Diretor 
Presidente, com antecedência mínima de 08 dias, devendo constar na convocação a data, 
horário e os assuntos que serão a ordem do dia. As atas correspondentes deverão ser la-
vradas no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. As reuniões da Diretoria serão instala-
das mediante o comparecimento da maioria de seus membros. As decisões das reuniões 
da Diretoria deverão ser tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes. Capí-
tulo V: Do Conselho Fiscal: Artigo XVII. O Conselho Fiscal da Companhia funcionará 
de modo não permanente, somente sendo instalado a pedido de qualquer acionista ou gru-
po de acionistas representando 5% do capital votante da Companhia. Quando deliberada 
a sua instalação, o Conselho Fiscal será composto por 3 membros, os quais serão eleitos 
pela Assembleia Geral da Companhia, nos termos da Lei das S.A. Capítulo VI: Do Exer-
cício Social e da Distribuição dos Lucros: Artigo XVIII. O exercício social terá iní-
cio em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balan-
ço e as demais demonstrações fi nanceiras deverão ser preparadas, e os acionistas elege-
rão os administradores, quando for o caso. § 1º: Do lucro líquido apurado no exercício, será 
deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% 
do capital social. § 2º: O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, a 
Companhia distribuirá o dividendo obrigatório no valor de 0,1% do lucro líquido apurado 
no exercício. § 3º: A Companhia poderá, em qualquer momento, levantar balancetes em 
períodos mais curtos, em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses so-
cietários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, me-
diante deliberação de acionistas representantes da maioria absoluta do capital social, os 
quais, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima 
referido, observando os limites e procedimentos previstos na legislação aplicável. Capítu-
lo VII: Transformação: Artigo XIX. A Companhia poderá, independentemente de dis-
solução ou liquidação, transformar-se em sociedade de outro tipo que não sociedade por 
ações, assegurado o direito de retirada aos acionistas dissidentes, por deliberação da As-
sembleia Geral e respeitado o quórum qualifi cado para tal deliberação. Capítulo VIII: Li-
quidação: Artigo XX. A Companhia só se dissolverá e se liquidará nos casos previstos 
em lei, ou mediante deliberação dos acionistas em Assembleia Geral de Acionistas, confor-
me o disposto neste Estatuto Social. Artigo XXI. A Assembleia Geral fi xará a forma de li-
quidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, elegendo seus 
membros, que deve funcionar durante o período de liquidação, em cada caso, nos termos 
do Estatuto Social. Capítulo IX: Prestação de Informações sobre a Companhia: 
Artigo XXII. A Companhia obriga-se, por meio da Diretoria, a fornecer aos acionistas 
acesso a: (i) todas as informações relevantes sobre o negócio; e (ii) demonstrativos fi nan-
ceiros mensais e as métricas de desempenho empresarial (comercial, operacional ou de 
natureza similar). Artigo XXIII. Qualquer informação adicional não contemplada nos re-
portes mensais também poderá ser requerida à administração da Companhia, que deverá 
fornecer tais informações em um prazo razoável a ser acordado entre os acionistas. Arti-
go XXIV. No prazo de 30 dias da adoção do presente Estatuto Social pela Companhia, a 
Diretoria deverá apontar contadores profi ssionais para a Companhia, caso ainda não o te-
nha feito. Capítulo X: Do Foro: Artigo XXV. Em que pese a sede ser em São Bernardo 
do Campo, SP, os acionistas decidem por eleger o foro da comarca da capital do Estado de 
São Paulo, para dirimir todos os confl itos relacionados ao presente instrumento, renuncian-
do a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, por conveniência aos acionistas. Ca-
pítulo XII: Das Disposições Gerais: Artigo XXVI. É vedado aos membros do Conse-
lho de Administração e da Diretoria praticar qualquer ato envolvendo a Companhia que 
seja estranho ao seu objeto social ou assumir obrigações por fi anças, avais, ou qualquer 
garantia em favor de terceiros, sendo tais atos considerados nulos de pleno direito. A prá-
tica desses atos sujeitará o Conselheiro ou Diretor da Companhia a responsabilização ci-
vil e criminal, se aplicável. Artigo XXVII. Todas as comunicações requeridas ou permiti-
das no presente Estatuto deverão ser efetuadas por carta registrada ou protocolada, tele-
grama, fac-símile ou e-mail, salvo previsão expressa neste Estatuto ou no Regulamento do 
Conselho de Administração que especifi que a utilização de meio de comunicação diverso. 
§ 1º: As comunicações serão consideradas validamente recebidas se houver confi rmação 
do recebimento pelo acionista ou por seus representantes legais, ou, em caso de comuni-
cação eletrônica, se houver confi rmação de envio. § 2º: As comunicações deverão ser en-
caminhadas aos acionistas, dirigidas sempre ao seu endereço informado à Secretaria da 
Companhia, inclusive eletrônico, que deve ser imediatamente atualizado em caso de alte-
ração. Artigo XXVIII. Os Acionistas não poderão caucionar as ações em garantia de quais-
quer obrigações próprias ou de terceiros, nem criar quaisquer outros gravames ou ônus so-
bre as ações. Artigo XXIX. O fato de não ser exigido, a qualquer tempo, o cumprimento 
do disposto no presente Estatuto, não ensejará a renúncia a qualquer de suas disposições, 
nem tampouco deverá afetar a sua validade, no todo ou em parte, ou o direito assegura-
do a qualquer acionista de exigir o cumprimento de toda e qualquer disposição do Estatu-
to Social, bem como exercer a aludida opção, alternativa ou direito. Artigo XXX. Se qual-
quer Artigo ou condição deste Estatuto vier a ser considerada ilegal, inválida ou inexequí-
vel nos termos da legislação brasileira, os demais Artigos e condições continuarão em ple-
no vigor e efeito. Caso a aludida ilegalidade, invalidade ou inexequibilidade, seja de natu-
reza temporária, o dispositivo atingido terá seus efeitos suspensos até o momento em que 
cessar o confl ito com a legislação brasileira. Artigo XXXI. Os casos omissos do presente 
estatuto serão deliberados pela Assembleia Geral e regulados pela Lei das S/A. 

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO
O Centro de Motomecanização – CMM publica a abertura do Pregão Eletrônico PMESP-PRC-2022/11566, que visa a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL. A 

sessão pública será realizada no dia 16/08/2022, às 09:00 horas, através da plataforma Bolsa Eletrônica de Com-

pras do Estado de São Paulo (BEC). Os interessados em participar do certame deverão acessar o Edital a partir de 

XX/08/2022 no site www.bec.sp.gov.br. O Edital Eletrônico poderá ser consultado também no site www.e-negocios-

publicos.com.br. Informações pelo telefone (11) 2221-1022 – Ramal 2229.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011956-83.2012.8.26.0554. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo,Dr(a). MARCIO BONETTI, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a CASA DE CARNES RETORNO LIMITADA ME, CNPJ:69.182.186/0001-43 que, 
BON MART FRIGORIFICO LTDA, ajuizou ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL visando o valor de 
R$5.010,93(fevereiro/2012). E, para que chegue ao conhecimento da SUPRACITADA, expediu-se o presente edital, para 
que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito, comprovando o depósito de 
30% do valor, inclusive custas e honorários, podendo requerer o restante em 6 parcelas com correção monetária e juros 
de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora de bens. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, com nomeação de curador. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 25 de julho de 2022. 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 6ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE PIRACICABA/SP. 
Processo: nº 1001642-69.2018.8.26.0451. Executada: SAINT LOUIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. 
 

Apto. c/160,7400m² em Piracicaba/SP. Avenida Mário Dedini, nº843, Piracicaba/SP - Contribuinte nº 35 0018 0067 876124 (em área maior). Descrição 
completa na Matrícula nº 114.491 do 01ª CRI de Piracicaba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 526.000,00 (sujeitos à atualização).  
 

DATA DA PRAÇA - COMEÇA EM 26/08/2022 ÀS 10H10MIN, E TERMINA EM 26/09/2022 ÀS 10H10MIN.  
 

Fica a executada SAINT LOUIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, credores em outro processo THIAGO LIMA SALGADO, seu 
cônjuge MARINA RICCIARDI GUIDOTTI, credora hipotecária ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/03/2019. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001648-18.2022.8.26.0366. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Mongaguá, Estado de São Paulo, Dr(a). BRUNO NASCIMENTO 
TROCCOLI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PINHEIRO MINIMERCADO EIRELI, CNPJ 19.991.321/0001-23, com 
endereço à Rua Luis Teixeira de Oliveira, 61, Alto da Riviera, CEP 04929-210, São Paulo-SP que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por RUSTON ALIMENTOS LTDA e ALVES OLIVEIRA E DUCCINI 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 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$ 13.229,06 (treze mil, duzentos e vinte e nove reais e seis 
centavos, atualizada em 01/07/2022), 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 Mongaguá, aos 13 de julho de 2022. 

COMUNICADO AO MERCADO
AM RH DO BRASIL LTDA., CNPJ: 27.587.758/0001-24, encerrou 
suas atividades em 18/05/2022, com baixa do CNPJ. Informamos 
que seu cadastro está sendo usado indevidamente e medidas 
legais já foram tomadas para sua preservação. Administração.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – ONLINE no site www.hisaleiloes.com.br. Leilão público – 10/08/2022 às 10h00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial TATIANA HISA SATO, Jucesp 817, autorizada pela 
comitente MENDES UNIVERSO DA INFORMÁTICA E ARMARINHOS COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 36.700.956/0001-43, para a venda dos seguintes lotes, conforme condições estabelecidas no Edital: LOTE 301: 
70 Itens Diversos. Lance Inicial: R$ 600,00. LOTE 302: Itens Eletrônicos. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 303: 20 Itens Diversos. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 304: 10 Itens de Iluminação Lance Inicial: R$ 120,00. LOTE 305: Itens 
Eletrônicos. Lance Inicial: R$ 250,00. LOTE 306: 10 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 307: 8 Wireless Controler Lance Inicial: R$ 150,00. LOTE 308: 24 Aparelhos ChromeCast. Lance Inicial: R$ 480,00. LOTE 309: 15 

Itens Diversos Lance Inicial: R$ 180. LOTE 310: Itens de Iluminação. Lance Inicial: R$ 250,00. LOTE 311: 60 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 500,00. LOTE 312: 50 Itens Diversos Lance Inicial: R$400,00. LOTE 313: Itens Eletrônicos. Lance Inicial: 
R$ 100,00. LOTE 314: Itens Eletrônicos. Lance Inicial: R$ 150,00. LOTE 315: 70 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 400,00. LOTE 316: 40 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 317: 70 Bonés Diversos. Lance Inicial: R$ 350,00. LOTE 318: 10 
Itens Diversos Lance Inicial: R$ 150,00. LOTE 319: 40 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 320: 70 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 600,00. LOTE 321: 100 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 322: 100 Itens Diversos Lance Inicial: 
R$ 200,00. LOTE 323: 20 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 120,00. LOTE 324:  20 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 120,00. LOTE 325: 50 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 400,00. LOTE 326: 100 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 327: 100 
Itens Diversos Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 328: 200 Capinhas de Celular. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 329: 200 Capinhas de Celular. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 330: 100 Brinquedos Diversos. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 331: 100 
Peças de Roupas Diversas. Lance Inicial: R$ 950,00. LOTE 332: 100 Pares de Meia Diversas. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 333: 100 Brinquedos Diversos. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 334: 20 Pelúcias Diversas. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 
335: 70 Itens Diversos Lance Inicial: R$600,00. LOTE 336:  Itens Eletrônicos Diversos Lance Inicial: R$ 600,00. LOTE 337: 70 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 600,00. LOTE 338: 100 peças de Roupas Intimas. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 339: 
100 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 340: 100 peças de Roupas Intimas. Lance Inicial: R$200,00. LOTE 341: 100 Bonés Diversos. Lance Inicial: R$ 400,00. LOTE 342: 250 Papel de Parede Diversos. Lance Inicial: R$ 250,00. LOTE 343: 
100 peças de Roupas Intimas. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 344: 300 Óculos Diversos. Lance Inicial: R$ 350,00. LOTE 345: 40 Relógios Diversos. Lance Inicial: R$ 600,00. LOTE 346: 150 Relógios Analógicos Diversos. Lance Inicial: R$ 180,00. 
LOTE 347: 150 Relógios Digital Diversos. Lance Inicial: R$ 280,00. LOTE 348: 200 Bijuterias Diversas. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 349: 200 Bijuterias Diversas. Lance Inicial: R$ 410,00. LOTE 350: 100 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 200,00. 
LOTE 351: 30 Carteiras Diversas. Lance Inicial: R$ 120,00. LOTE 352: 50 Apliques Diversos de Cabelo. Lance Inicial: R$ 80,00. LOTE 353: 100 Acessórios Diversos para Cabelo. Lance Inicial: R$ 120,00. LOTE 354: 15 Fones Diversos. Lance Inicial: 
R$ 200,00. LOTE 355: 70 Smart Bracelet. Lance Inicial: R$ 850,00. LOTE 356: 60 Smart Bracelet. Lance Inicial: R$ 750,00. LOTE 357: 10 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 150,00. LOTE 358: 16 Fones  Diversos. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 359: 
10 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 150,00. LOTE 360: 40 Itens para Petes Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 361: 100 Itens de Maquiagens Diversas. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 362: 65 SmartBracelet. Lance Inicial: R$ 700,00. LOTE 363: 100 Itens 
Diversos para Exercicios. Lance Inicial: R$ 120,00. LOTE 364: 20 Fones Diversos. Lance Inicial: R$ 250,00. LOTE 365: 70 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 600,00. LOTE 366: 10 Câmeras Diversas. Lance Inicial: R$ 250,00. LOTE 367: 30 Smart Bracelet 
Diversos. Lance Inicial: R$ 350,00. LOTE 368: 35 Bonés/Chapéus Diversos. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 369: 500 Bijuterias Diversas. Lance Inicial: R$ 100,00. LOTE 370: 72 Smart Bracelet. Lance Inicial: R$ 800. LOTE 371: 300 Fones Diversos. 
Lance Inicial: R$ 350. LOTE 372: 300 Fones Diversos. Lance Inicial: R$ 350,00. LOTE 373: 300 Óculos Diversos. Lance Inicial: R$ 330,00. LOTE 374: 200 Itens de Maquiagens. Lance Inicial: R$ 250,00. LOTE 375: 500 Bijuterias Diversas. Lance 
Inicial: R$ 450,00. LOTE 376: 20 Itens Diversos para Ciclista. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 377: 70 Itens Diversos (Lance Inicial: R$ 600,00. LOTE 378: 220 Peças de Roupas Intimas Diversas. Lance Inicial: R$ 240,00. LOTE 379: 100 Peças de 
Roupas Diversas. Lance Inicial: R$ 950,00. LOTE 380: 5 Câmeras Diversas. Lance Inicial: R$ 250,00. LOTE 381: 35 Bonés Diversos. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 382: 45 Itens Diversos Lance Inicial: R$ 350,00. LOTE 383: 40 Itens Diversos Lance 
Inicial: R$ 300,00. LOTE 384: Itens  Diversos para Cabelo. Lance Inicial: R$ 500,00. LOTE 385: Itens Eletrônicos. Lance Inicial: R$ 260,00. LOTE 386: Aparelhos IPL Hair Removial. Lance Inicial: R$ 200,00. Lance Inicial: R$ LOTE 387: 12 Bastão de 
Selfie. Lance Inicial: R$ 75,00. LOTE 388: 16 Fones Diversos. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 389: 300 Fones Diversos. Lance Inicial: R$ 400,00. LOTE 390: 50 Maquinas de Cabelo Diversas. Lance Inicial: R$ 1.000,00. LOTE 391:  11 Crocs Diversos. 
Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 392: Itens de Computador. Lance Inicial: R$ 400,00. LOTE 393: Itens de Computador. Lance Inicial: R$ 500,00. LOTE 394: Itens de Computador. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 395:  Itens de Computador. Lance 
Inicial: R$ 100,00. LOTE 396: Itens de Computador. Lance Inicial: R$ 350,00. LOTE 397: Itens de Computador. Lance Inicial: R$ 350,00. LOTE 398: 3 Celulares Diversos. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 399: Notebook HP. Lance Inicial: R$ 400,00. 
LOTE 400: 3 Celulares Diversos. Lance Inicial: R$ 200,00. LOTE 401: 3 Celulares Diversos. Lance Inicial: 200,00. LOTE 402: Celulares Samsung. Lance Inicial: 160,00. LOTE 403: 3 Celulares Samsung. Lance Inicial: 200,00. LOTE 404:  Sucata de 
Tv Samsung. Lance Inicial: 50,00. LOTE 405: Gateway Avaya. Lance Inicial: 100,00. LOTE 406: Itens de Computador. Lance Inicial: 350,00. LOTE 407: 50 Mouses Diversos. Lance Inicial: 50,00. LOTE 408: Itens de Computador. Lance Inicial: 400,00. 
LOTE 409: 10 Câmeras Diversas. Lance Inicial: 200,00. LOTE 410: 50 Smart Bracelet. Lance Inicial: 600,00. LOTE 411: 38 Relógios Diversos. Lance Inicial: 400,00. LOTE 412: Notebook HP. Lance Inicial: 350,00. LOTE 413: Notebook HP. Lance 
Inicial: 350,00. LOTE 414: Notebook HP. Lance Inicial: 350,00. LOTE 415: Notebook HP. Lance Inicial: 350,00. Lote 416: Notebook HP. Lance Inicial: 350,00. Lote 417: Notebook HP. Lance Inicial: 350,00. Lote 418: Notebook HP. Lance Inicial: 
350,00. LOTE 419: Notebook HP. Lance Inicial: 350,00. LOTE 420: Notebook Lenovo. Lance Inicial: 350,00. LOTE 421: Notebook Lenovo. Lance Inicial: 350,00. LOTE 422: Notebook Dell. Lance Inicial: 400,00. LOTE 423: Notebook HP. Lance 
Inicial: 350,00. LOTE 424: 2 Mini Cpu Dell. Lance Inicial: 125,00. LOTE 425: 2 Mini Cpu Dell. Lance Inicial: 125,00. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, 
escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação nos termos do edital. Maiores informações 
no escritório da leiloeira telefone (11) 9 4886-0334 e/ou através do edital completo disponível no site da leiloeira (www.hisaleiloes.com.br) ou pelo e-mail leticia@hisaleiloes.com.br.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

AVISO DE PRORROGAÇÃO  
E RETIFICAÇÃO DO EDITAL

Fica prorrogado o prazo de abertura do Pregão 
Presencial nº 26/2022, cujo objeto é Aquisição de 
Equipamentos Permanentes para Armazenamento 
de Medicamentos Termolábeis e Informatização 
da Assistência Farmacêutica da Atenção Primá-
ria à Saúde, para o dia 15/08/2022 às 10 horas. 
O edital foi retificado em seus anexos e pode 
ser solicitado via email no endereço eletrônico:  
licitacao@juquitiba.sp.gov.br

Juquitiba, 02 de agosto de 2022.
AYRES SCORSATTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000

Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
aberto nesta Municipalidade Processo de Licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL R.P. Sob 
nº 28/2022, cujo objeto é Aquisição de Fórmulas 
Infantis para Alimentação Escolar no Âmbito do 
PNAE nas Creches Municipais de Juquitiba, o cri-
tério de julgamento das propostas será o menor 
preço por ITEM. A apresentação dos envelopes 
e a abertura do Pregão será às 10h00min do dia 
15/08/2022, na Prefeitura Municipal de Juquitiba.O 
edital completo encontra-se a disposição dos inte-
ressados no Setor de Licitações, sito a Rua jorge 
Victor Vieira, nº 63  (Prefeitura de Juquitiba), Cen-
tro, Juquitiba, ou solicitar via e-mail: licitacao@ju-
quitiba.sp.gov.br

Juquitiba, 02 de Agosto de 2022.
AYRES SCORSATTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000

Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado MARCO & SANTOS ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.941.263/0001-19; e da 
depositária PATRÍCIA ROLIM PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 151.201.568-78. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, MM. Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por TB TRANSPORTADORA DE BETUMES LTDA em face de MARCO & 
SANTOS ENGENHARIA S/A - Processo nº 1039231-52.2016.8.26.0100 – Controle nº 738/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas 
condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 

do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, 
pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 12/08/2022 às 15:00 h e se encerrará dia 15/08/2022 às 15:00 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não 
havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 15/08/2022 às 15:01 h e se encerrará no dia 27/09/2022 às 15:00 h onde serão 
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. 
DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e 
demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o 
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer 
das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, 
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título 
de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro 
deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, que deverá ser depositado nos autos, através de guia de depósito que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, 
e será devida tão somente com seu aperfeiçoamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por 
meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: uma caminhonete, cab. aberta, marca CHEVROLET, 
modelo MONTANA LS, ano 2014/2015, cor branca, placa FSU4183, chassi 9BGCA80X0FB123032, renavam 01295015495, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados 
ao veículo no valor total R$ 2.919,16 e no site do Detran/SP consta débitos de IPVA em atraso no valor total de R$ 4.476,97 (04/07/2022). O bem encontra-se na Rua Manoel Bandeira, 363, Parque Santa Cecília, Piracicaba/SP, 
sendo nomeada depositária PATRÍCIA ROLIM PEREIRA DOS SANTOS. Valor da Avaliação do bem: R$ 40.778,00 (quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais) para janeiro de 2022. Débito desta ação as fls.474 no 
valor de R$ 16.672,13 (junho/2021). São Paulo, 06 de julho de 2022. Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de Direito.
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 DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. 
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OR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando 
que terá início no dia 15/08/2022 às 15:01 h e se encerrará no dia 27/09/2022 às 15:00 h
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação da Executada SANDRA REGINA COSTA e de terceiros interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL que lhe move SAN CAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA. e IMOPLAN H. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., Processo
nº 4000852-89.2013.8.26.0554, em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP
nº 1069, devidamente autorizada pela Doutora Mariana Silva Rodrigues Dias Toyama Steiner, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022,

às 10:15hs até o dia 11/agosto/2022, às 10:15hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, os DIREITOS decorrentes
do Compromisso de Compra e Venda do seguinte IMÓVEL: Um terreno situado na Estrada dos Vianas, designado como sendo o lote nº 19, da quadra nº 15, do loteamento denominado Jardim Nova Cidade, medindo
5,00m de frente para a Estrada dos Vianas, da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da referida via pública olha para o imóvel, mede 25,00m onde confronta com o lote nº 20, pelo lado esquerdo, mede 25,00m,
onde confronta com o lote nº 18 e pelos fundos mede 5,00m, onde confronta com parte dos lotes nº 41 e 42, encerrando a área de 125,00m², inscrito na Municipalidade local sob nº 33.028.019, objeto da matrícula nº
89.371, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 368.580,00 (jul/2017), atualizado para jul/2022 em R$ 493.219,83, que será novamente atualizado por
ocasião de cada leilão. Consta do Laudo de Avaliação que sobre o terreno foi construído um prédio com 250,00m² de área construída em 2 pavimentos, que recebeu o nº 505 da Estrada dos Vianas. O débito de IPTU
incidente sobre o imóvel em leilão é de R$ 1.570,65, atualizado até jun/2022. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022,
às 10:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 80% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais
constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 10:15hs e encerramento em 10/novembro/2022,
às 10:15hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 10:15hs, ocasião em que o bem será entregue
a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 80% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira,
sendo que pelo presente edital, fica a Executada SANDRA REGINA COSTA, intimada das designações supra, caso não seja intimada pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código
de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta
de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem,
sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha
a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, terça-feira, 12 de julho de 2022.

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

Edital de leilões de imóvel e para intimação dos Executados MARIA SILVANIA ALVES DA COSTA e DIOGO CANDIDO DA COSTA e de terceiros interessados,
expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº 1012434-30.2019.8.26.0554, que lhe move RESIDENCIAL JUQUIÁ, em curso
perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada
pela Doutora Mariana Horta Greenhalgh, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 12:15hs até o dia 11/agosto/2022,

às 12:15hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem IMÓVEL: Apartamento 13
localizado no 1º pavimento do Bloco 3, integrante do Residencial Juquiá com entrada pelo número 1188 da Rua Juquiá. Contém 02 (dois) dormitórios, sala de estar/jantar, banheiro, cozinha e área
de serviço. Possui a área privativa de 43,0964m², área comum de 6,0392m², perfazendo uma área total construída de 49,1356m², correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e demais
coisas de uso comum de 0,0076 ou 34,374m², inscrito na Municipalidade local sob nº 21.136.255 (área maior), objeto da matrícula 125.009, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 150.000,00 (jul/2021), atualizado para jul/2022 em R$ 167.879,38, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. O débito de
condomínio incidente sobre a unidade em leilão é de R$ 51.617,58 (mai/2021). Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á
em 08/setembro/2022, às 12:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 80% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do
Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/
novembro/2022, às 12:15hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 12:15hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica,
que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 12:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 80% do valor da avaliação atualizado, nos termos
dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados MARIA SILVANIA ALVES
DA COSTA e DIOGO CANDIDO DA COSTA intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de
Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de
registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive
os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre
o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, segunda-feira, 18 de julho de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação do Executado ESPÓLIO DE KATIA MEDEIROS DOS SANTOS e de terceiros interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe move SAN CAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA. e IMOPLAN H. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., Processo nº 1023067-71.2017.8.26.0554, em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares,
inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santo André,
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia

08/agosto/2022, às 11:45hs até o dia 11/agosto/2022, às 11:45hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, os
DIREITOS decorrentes do Compromisso de Compra e Venda do seguinte IMÓVEL: Um terreno designado como sendo o lote 02, da quadra nº 18, do loteamento denominado Jardim Nova Cidade, com as seguintes
medidas e confrontações: 4,02m de frente para a Rua de Pedestre Doze, da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da referida via pública olha para o imóvel, mede 18,07m, onde confronta com o lote 03,
pelo lado esquerdo mede 18,07m, onde confronta cm o lote 01 e nos fundos mede 4,02m onde confronta com o lote 17, encerrando a área de 72,30m², inscrito na Municipalidade local sob nº 33.031.002 onde
consta que o imóvel faz frente para a Travessa Miracatu nº 48, objeto da matrícula nº 89.584, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. O débito de IPTU incidente
sobre o imóvel em leilão é de R$ 1.122,17, atualizado até jul/2022, avaliado em R$ 72.000,00 (jul/2020), atualizado para jul/2022 em R$ 88.013,33, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Não
havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 11:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde
que acima de 60% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores,
o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 11:45hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 11:45hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá
início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 11:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, fica o Executado
ESPÓLIO DE KATIA MEDEIROS DOS SANTOS, intimado das designações supra, caso não seja intimado pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão
por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação
a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-
se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha
a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, sexta-feira, 15 de julho de 2022.

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

Edital de leilões de direitos de imóvel e para intimação dos Executados ANTONIO ROBERTO DE MORAES e MARLI BIASI DE MORAES, dos Promitentes Vendedores SEBASTIÃO
MENDES NETO e sua mulher APARECIDA SUELI VENEROSO e dos Promitentes Compradores e também Cedentes PAULO DE ANGELIS e sua mulher ROSEMARI DAL’ACQUA
DE ANGELIS e de terceiros interessados, expedido nos autos do PROCEDIMENTO SUMÁRIO em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0043492-25.2006.8.26.0554,
que lhe move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FALL RIVER, em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares,
inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado

de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 13:15hs até o dia 11/agosto/2022, às 13:15hs,
através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem: DIREITOS decorrentes de Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra firmado em 14/janeiro/1994 e posterior Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações firmado em 02/dezembro/2003, do seguinte IMÓVEL: Apartamento nº 81, situado no 8º andar do Edifício Fall
River, localizado na Rua Pirassununga nº 175, contendo living com sacada, cozinha, área de serviço com WC, despejo, lavabo, galeria, 03 dormitórios com banheiros privativos, sendo um com sacada, área privativa de 147,790m²,
área comum de 83,754m², estando incluída a área correspondente a uma vaga na garagem (em lugar cento e determinado), perfazendo uma área total construída de 231,544m³, correspondendo uma fração ideal no todo
do terreno e nas demais coisas de uso comum do condomínio igual a 5% ou 59,80m², inscrito na Municipalidade local sob nº 17.083.099, objeto da matrícula nº 18.025, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 527.000,00 (jan/2020), atualizado para jul/2022 em R$ 646.522,17, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta da matrícula do imóvel hipoteca em
favor do Banco Bradesco S.A., quitada, conforme consta das fls. 298/299 dos autos. O débito de IPTU incidente sobre o imóvel em leilão é de R$ 77.648,99, atualizado até 15/julho/2022. Conforme decidido em Assembleia
Geral Extraordinária do Condomínio, realizada em 23/julho/2021, foi aprovado pela unanimidade dos presentes que o Condomínio Edifício Fall River não cobrará eventuais diferenças de natureza condominial do arrematante deste
aparamento no leilão, exercendo, este direito, tão somente contra os atuais proprietários ou de seus herdeiros. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-
se-á em 08/setembro/2022, às 13:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 60% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil
e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 13:15hs e encerramento em 10/
novembro/2022, às 13:15hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 13:15hs, ocasião em que o bem
será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 60% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site
da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados ANTONIO ROBERTO DE MORAES e MARLI BIASI DE MORAES, os Promitentes Vendedores SEBASTIÃO MENDES NETO e sua mulher APARECIDA SUELI VENEROSO
e os Promitentes Compradores e depois Cedentes PAULO DE ANGELIS e sua mulher ROSEMARI DAL’ACQUA DE ANGELIS, intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados,
nos termos do Art. 889, I e VII, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva
matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive
os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance.
E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, terça-feira, 19 de julho de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação das Executadas MIRO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e RRG CONSTRUTORA LTDA. e de
terceiros interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe move IURY ALBERTO COE DE OLIVEIRA, Processo nº 0024305-45.2017.8.26.0554,
em curso perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pela
Doutora Érica Matos Teixeira Lima, MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 10:00hs até o dia 11/agosto/2022, às 10:00hs, através do site

www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte IMÓVEL: fração ideal de 0,013442226 do terreno, que corresponderá à unidade autônoma,
apartamento nº 33, do Empreendimento “Residencial Miró Parque”, localizado na Avenida Estados Unidos nº 40, Parque das Nações, na Cidade de Santo André-SP, unidade essa com área privativa de 91,5350m², área comum
de divisão não proporcional 10,2600m², área comum de divisão proporcional de 49,0500m², já incluído o direito ao uso de 01 (uma) vaga simples, localizada na garagem coletiva do condomínio, perfazendo a área total de 150,8450m²,
inscrito na Municipalidade local sob nº 04.087.024 (empreendimento todo), melhor descrito e caracterizado na Matrícula nº 82.691 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado
em R$ 510.000,00 (mar/2020), atualizado para jul/2022 em R$ 623.420,30, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta na matrícula do imóvel: R.6, Av.7, Av.8, Av.9, Av.11, Av.16, Av.20, Av.32
e Av.43 - Hipoteca e aditamentos em favor do Banco Bradesco S.A. Av.10 e Av.12 - Penhora nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1042659-11.2017.8.26.0002 em curso perante a 11ª Vara Cível do Foro Regional
II-Santo Amaro, da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (extinto - https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=02001HSAN0000); Av.13 – Penhora nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0015924-
14.2018.8.26.0554 em curso perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FE00081EB0000); Av.14 – Penhora nos autos do Cumprimento
de Sentença nº 0007613-34.2018.8.26.0554 em curso perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FE0007DOQ0000); Av.23 – Penhora
inerente ao presente feito; Av.24 – Penhora nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0013489-04.2017.8.26.0554 em curso perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo (https://esaj.tjsp.jus.br/
cpopg/show.do?processo.codigo=FE0005YWK0000); Av.28 e Av.29 – Penhora nos autos do processo 1017817-23.2018.8.26.0554 em curso perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo; Av.30
– Penhora nos autos do processo nº 0000468-76.2015.5.02.0027 em curso perante a 27ª Vara do Trabalho da Comarca da Capital do Estado de São Paulo; Av.33 – Penhora nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0025342-
39.2019.8.26.0554 em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FE000B17Q0000); Av.35 – Alteração da denominação social
da Gestilar Incorporadora Ltda para Miro Parque Empreendimentos Imobiliários e Incorporações Ltda.; Av. 36 – Alteração de Incorporação para constar que a proprietária/incorporadora MIRO PARQUE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÕES LTDA., alterou a distribuição das vagas de garagem, de forma que os apartamentos tipo de finais “1” a “4” distribuídos do 1º ao 3º pavimento tenham direito ao uso de 01 (uma) vaga simples;
Av.37 – Indisponibilidade decretada nos autos do processo nº 1001352-40.2017.5.02.0085 em curso perante a 85ª Vara do Trabalho da Comarca da Capital do Estado de São Paulo; Av.41 – Indisponibilidade decretada nos autos
do processo nº 10024501420165020435 em curso perante a 5ª Vara do Trabalho da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica,
que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 10:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 50% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo
Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 10:00hs e encerramento em 10/
novembro/2022, às 10:00hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 10:00hs, ocasião em que o bem será entregue
a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 50% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que
pelo presente edital, ficam as Executadas MIRO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e RRG CONSTRUTORA LTDA. e o credor hipotecário BANCO BRADESCO S.A., intimados das designações supra,
caso não sejam intimadas pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I e V, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento
de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único,
do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da
leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, terça-feira, 12 de julho de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTINÓPOLIS
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Edital de leilões de imóveis rurais e para intimação dos Executados CRUZ BAROCHELO PARTICIPACOES LTDA., JOAO CRUZ BAROCHELO e IVONETE MIRANDA CRUZ e de terceiros interessados,
expedido nos autos do CARTA PRECATÓRIA nº 0001112-77.2020.8.26.0042, em curso perante a Vara Única da Comarca de Altinópolis, Estado de São Paulo, extraída dos autos da EXECUÇÃO
FISCAL que a UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, move em face de CRUZ BAROCHELO PARTICIPACOES LTDA., JOAO CRUZ BAROCHELO e IVONETE MIRANDA CRUZ,
conforme Processo nº 0014742-40.2010.4.03.6182 em curso perante a 10ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo-Capital. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP
nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor Aleksander Coronado Braido da Silva, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Altinópolis, Estado de São Paulo, na forma da Lei,

etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 13:00hs até o dia 11/agosto/2022, às 13:00hs, através do site www.canaljudicial.com.br/
balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, os seguintes bens IMÓVEIS: 1) Uma parte de terras de campos e cerrados, na Fazenda Araraquara, na cidade de Altinópolis-SP, com a área de
26,00,00ha, contendo uma casa de morada, e parte em um engenho de cana, mais uma casa de morada, 1 depósito para água com capacidade de 7.000 litros e instalações, confrontando-se em sua integridade com propriedades que são
ou foram de: Roque Felício, Ana Maria da Costa, Otávio Brondi e com os próprios então proprietários: Paulo e Otávio Bendasoli, objeto da matrícula nº 356, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Altinópolis, Estado de São Paulo,
avalizada em R$ 966.940,00 (mar/2021), atualizado para jul/2022 em R$ 1.112.805,07, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta da matrícula do imóvel: R. 19 Em virtude da fusão com outros imóveis do mesmo
proprietário na Declaração do ITR o INCRA desta propriedade em conformidade com o CCIR/95, passa a ser o seguinte: 614.017.002.909; indicações para localização do mesmo: Rodovia Altinópolis x Cajuru à direita; R. 21 Aquisição por
parte da Executada Cruz Barochelo Participações Ltda. sendo que o imóvel passará a denominar-se Fazenda Graciosa II; Av. 22 Arrolamento de Bens por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil Processo nº 19515.002605/2009-
18; Av. 23 Penhora nos autos do processo 0014742-40.2010.4.03.6182 em curso perante a 10ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo-Capital, de onde extraída a presente precatória; Av. 24 Indisponibilidade decretada nos autos
do processo nº 0000321-04.2015.5.02.0301, em curso perante a 1ª Vara do Trabalho de Guarujá-SP. Consta do Auto de Constatação e Reavaliação firmado em 04/março/2021 por parte do Sr. Oficial de Justiça: “Observo do presente que
não me foi possível adentrar na área referenciada, visto que a mesma encontrava-se trancada por cadeado. Segundo o que me foi possível visualizar do ponto de entrada das mesmas, bem como segundo informações recebidas de fontes
confiáveis, a área de referido imóvel é utilizada apenas na exploração da agropecuária de corte, estando cultivada em passagens, não mais existindo as benfeitorias constantes da matrícula originária. Observo do presente que no imóvel em
questão foram visualizadas algumas cabeças de gado bovino, não tendo sido possível a mim identificar seus proprietários, valendo ressaltar que segundo informações obtidas junto a diversas pessoas, inclusive junto a um antigo proprietário, o representante
legal da executada desapareceu de nossa região, sendo desconhecido o seu atual paradeiro. Também segundo diversas informações recebidas ao longo do tempo, bem como nas presentes diligências, o local encontra-se sem moradores e,
cerca de uma vez por mês, ali comparece uma terceira pessoa para tratar do gado e para acompanhar o seu desenvolvimento”. 2) Uma propriedade agrícola e pastoril, composta de terras de cultura, campo e cerrado, em duas glebas de
terras denominadas Angical e Capão do Açude, encravadas na Fazenda Araraquara, na cidade de Altinópolis-SP, com a área de 56,00,00ha, contendo como benfeitorias: duas casas de morada, construídas de tijolos e outra de madeira, cobertas
de telhas, confrontando-se em sua integridade com terras que são ou foram de: Otavio Brondi, José Gabriel Garcia Filho, herdeiros de Guilherme Brondi, herdeiros de José Francisco da Costa, herdeiros de Jerônimo Honorato Guimarães e com
quem mais de direito, cadastrada no INCRA sob nº 614.017.002.909, objeto da matrícula nº 251, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Altinópolis, Estado de São Paulo, avalizada em R$ 2.082.640,00 (mar/2021), atualizado
para jul/2022 em R$ 2.396.810,92, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta da matrícula do imóvel: R. 17 Em virtude da fusão com outros imóveis do mesmo proprietário na Declaração do ITR o INCRA desta propriedade
em conformidade com o CCIR/95, passa a ser o seguinte: 614.017.002.909.5; indicações para localização do mesmo: Rodovia Altinópolis x Cajuru à direita; R. 19 Aquisição por parte da Executada Cruz Barochelo Participações Ltda. sendo
que o imóvel passará a denominar-se Fazenda Graciosa II; Av. 20 Arrolamento de Bens por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil Processo nº 19515.002605/2009-18; Av. 21 Penhora nos autos do processo 0014742-40.2010.4.03.6182
em curso perante a 10ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo-Capital, de onde extraída a presente precatória; Av. 22 Indisponibilidade decretada nos autos do processo nº 0000321-04.2015.5.02.0301, em curso perante a 1ª Vara
do Trabalho de Guarujá-SP. Consta do Auto de Constatação e Reavaliação firmado em 04/março/2021 por parte do Sr. Oficial de Justiça: “Observo do presente que não me foi possível adentrar na área referenciada, visto que a mesma encontrava-
se trancada por cadeado. Segundo o que me foi possível visualizar do ponto de entrada das mesmas, bem como segundo informações recebidas de fontes confiáveis, a área de referido imóvel é utilizada apenas na exploração da agropecuária
de corte, estando cultivada em passagens, não mais existindo as benfeitorias constantes da matrícula originária. Observo do presente que no imóvel em questão foram visualizadas algumas cabeças de gado bovino, não tendo sido possível a
mim identificar seus proprietários, valendo ressaltar que segundo informações obtidas junto a diversas pessoas, inclusive junto a um antigo proprietário, o representante legal da executada desapareceu de nossa região, sendo desconhecido o seu
atual paradeiro. Também segundo diversas informações recebidas ao longo do tempo,, bem como nas presentes diligências, o local encontra-se sem moradores e, cerca de uma vez por mês, ali comparece uma terceira pessoa para tratar
do gado e para acompanhar o seu desenvolvimento”. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 13:00hs, ocasião em que os bens serão
entregues a quem mais der, desde que acima de 60% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores,
os bens acima serão novamente apregoados com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 13:00hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 13:00hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através
da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 13:00hs, ocasião em que os bens serão entregues a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 60% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881
e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados CRUZ BAROCHELO PARTICIPACOES LTDA., JOAO CRUZ BAROCHELO e IVONETE MIRANDA
CRUZ, intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção,
de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo
único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira,
calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Altinópolis, terça-feira, 19 de julho de 2022.

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

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação da Executada VANIDE GUEDES DA SILVA e de terceiros interessados, expedido nos autos da ALIENAÇÃO JUDICIAL DE
BENS em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe move ANTONIO CIRO RIBEIRO, Processo nº 1005596-13.2015.8.26.0554, em curso perante a 1ª Vara
Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pela Doutora Mariana
Silva Rodrigues Dias Toyama Steiner, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 14:45hs até o dia 11/agosto/2022, às 14:45hs,

através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, os direitos possessórios sobre o seguinte bem IMÓVEL: Prédio localizado
na Travessa Topázio nº 5, Jardim Primavera, Jardim Las Vegas, Santo André-SP, e seu respectivo terreno de formato retangular, de topografia plana, constituído pelo Lote irregular 35 da Quadra 1, (c.f., projeto
não regularizado junto a PMSA), imóvel que não dimensões de áreas específicas, por tratar-se de posse, porém com base na planta, mede: 5,00m de frente para a citada Travessa Topázio, por 17,68m da frente
aos fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando uma área total de 88,00m². Referido imóvel, por se tratar de posse, não têm lançamento IPTU, por não haver classificação
fiscal, bem como, contrato ou matrícula. Sobre o aludido terreno, encontra-se construído uma casa residencial do tipo assobradada, construção em alvenaria, com o térreo mais 02 pavimentos, localizado à Travessa
Topázio, antiga Rua dos Cravos, nº 05, Jardim Primavera, (Pav. 1º), com 74,73m²; composto de; Garagem com portão de ferro, que comporta aproximadamente 08 veículos e um WC., sendo o piso e paredes
rústicos, sem acabamento; entrada social lateral, com acesso ao piso superior, (Pav. 2º), com 74,73n²; que contém: 02 dormitórios, sala, cozinha, WC., área de serviço e terraço; e, (pav. 3º), com 47,00 m2;
que contém: 01 quarto de dispensa, área de serviço e 01 WC., encerrando uma área construída de 196,46 m²; O imóvel em questão tem as características de área residencial, de padrão “médio-baixo”, havendo
no local a infraestrutura mínima necessária como, linha regular de ônibus, rede de água, iluminação pública, esgoto, sendo ainda beneficiado pelo comércio regular nas proximidades, como, padaria, farmácia, açougue,
armazéns, pequenas lojas, etc., avalizado em R$ 137.200,00 (jan/2020), atualizado para jul/2022 em R$ 168.316,59, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Não havendo licitantes no 1º leilão,
terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 14:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 80% do valor da
avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente
apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 14:45hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 14:45hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através
da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 14:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 80% do valor da avaliação atualizado,
nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, fica a Executada VANIDE GUEDES DA SILVA, intimada
das designações supra, caso não seja intimada pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. As partes poderão exercer o direito de preferência em relação
a terceiros, nos termos dos Arts. 1.322 e seu Parágrafo único, do Código Civil, devendo entrar em contato com a leiloeira, por e-mail, antes do encerramento dos leilões. Não consta nos autos, recursos pendentes
de julgamento. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta
de arrematação a ser expedida e despesas com a regularização do imóvel; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre
o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado
sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, sexta-feira, 22 de julho de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA

Edital de leilões de fração ideal de IMÓVEL e para intimação da Executada MARIA SILVETE VIDOR GRILLO, de seu marido LINCOLN PEDUTO GRILLO, dos coproprietários MARIA SILVIA
VIDOR RODER, LUIS ANTONIO RODER, ANDREA RODER PINTO e seu marido EDUARDO PINTO, MARIA SANDRA VIDOR SARTORI e seu marido FRANCISCO SARTORI, MARIA SILVANA
VIDOR, MARCO ANTONIO VIDOR e sua mulher MARIA MARLENE DA SILVA VIDOR, SIMONE MARIA VIDOR, MARIA SUZETTE VIDOR, BASÍLIO VIDOR NETO e sua mulher MARIA
APARECIDA DE SOUZA VIDOR, JOÃO EDUARDO DE SOUZA BOGADO, FERNANDA VIDOR BOGADO, JOÃO EDUARDO DE SOUZA BOGADO JUNIOR e sua mulher DULCILENE STOPO
BOGADO, e de terceiros interessados, expedido nos autos do CARTA PRECATÓRIA nº 1025843-73.2019.8.26.0554, em curso perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado

de São Paulo, extraída dos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que NILTON MASSIH, move em face de MARIA SILVETE VIDOR GRILLO, conforme Processo nº 0028690-45.2013.8.26.0564 em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. A leiloeira SILVANIA BALBO SOARES, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor Alexandre Zanetti Stauber, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 12:30hs até o dia 11/agosto/2022, às 12:30hs,
através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, a fração ideal correspondente a 11,111% (1/9) do seguinte bem IMÓVEL: Casa e respectivo
terreno situados à Rua Pelotas nº 64, na Cidade de Santo André, medindo o terreno 9,00m de frente para a referida Rua Pelotas, 20,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, perfazendo
a área de 180,00m², confrontando do lado direito de quem do imóvel olha a rua, com a casa nº 74, do lado esquerdo com a casa nº 54 e nos fundos com a casa nº 55 da Travessa 12 de outubro, inscrito na Municipalidade local sob
nº 15.113.012, objeto da matrícula nº 17.113, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 771.000,00 (ago/2020), atualizado para jul/2022 em R$ 938.347,31, correspondendo
à fração ideal penhorada o valor de R$ 104.259,77, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta na matrícula do imóvel Av.16 inerente à penhora de 11,111% (1/9), do imóvel de propriedade de MARIA SILVETE
VIDOR GRILLO relativa ao presente feito. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 12:30hs, ocasião em que o bem será entregue
a quem mais der, desde que acima de 50% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores,
o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 12:30hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 12:30hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o
2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 12:30hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 50% do valor da avaliação atualizado,
nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam a Executada MARIA SILVETE VIDOR GRILLO, seu marido LINCOLN
PEDUTO GRILLO, os coproprietários MARIA SILVIA VIDOR RODER, LUIS ANTONIO RODER, ANDREA RODER PINTO seu marido EDUARDO PINTO, MARIA SANDRA VIDOR SARTORI seu marido FRANCISCO SARTORI, MARIA SILVANA
VIDOR, MARCO ANTONIO VIDOR sua mulher MARIA MARLENE DA SILVA VIDOR, SIMONE MARIA VIDOR, MARIA SUZETTE VIDOR, BASÍLIO VIDOR NETO sua mulher MARIA APARECIDA DE SOUZA VIDOR, JOÃO EDUARDO DE
SOUZA BOGADO, FERNANDA VIDOR BOGADO, JOÃO EDUARDO DE SOUZA BOGADO JUNIOR sua mulher DULCILENE STOPO BOGADO, intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de
seus advogados, nos termos do Art. 889, I e II, do Código de Processo Civil. Os coproprietários poderão exercer o direito de preferência em relação a terceiros, nos termos dos Arts. 843, § 1º, do Código de Processo Civil, devendo
entrar em contato com a leiloeira, por e-mail, antes do encerramento dos leilões. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes
da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o
bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do
lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, segunda-feira, 18 de julho de 2022.

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

Edital de leilões de imóvel e para intimação dos Executados PEDRO PASCHOAL DE SÁ DA SILVA RODRIGUES, PEDRO PASCHOAL DE SÁ E SARTI e MARIA REGINA MAZZUCATTO,
das coproprietárias LIGIA MARIA MAZZUCATTO e MARIA FERNANDA MAZZUCATTO e de terceiros interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
Processo nº 0026281-58.2015.8.26.0554, que lhe move WALDEMAR WYSOCKI, em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira
SILVANIA BALBO SOARES, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pela Doutora Mariana Horta Greenhalgh, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca
de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que

do dia 08/agosto/2022, às 14:00hs até o dia 11/agosto/2022, às 14:00hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte
bem IMÓVEL: O chalé de madeira situado à Rua Dom Lara nº 1020, com todas suas dependências, benfeitorias e respectivos terreno que é parte remanescente do Lote 7, da Quadra 40, da Vila Valença, na cidade de São
Vicente-SP, medindo 8,00m de frente para a referida rua, por 35,00m da frente aos fundos, encerrando a área de 280,00m², dividindo de um lado com parte do lote 8; de outro com o lote 6 e nos fundos com parte do lote
26, inscrito na Municipalidade local sob nº 33-00247-0099-01020-000, objeto da matrícula nº 143.120, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Vicente, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 400.000,00 (nov/
2021), atualizado para jul/2022 em R$ 429.105,75, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta da Matrícula do imóvel Av.4 e 5, penhora inerente ao presente feito. O débito de IPTU incidente sobre o
imóvel em leilão é de R$ 34.499,84, atualizado até jul/2022. O equivalente à quota-parte de 2/3 (66,66667%) das coproprietárias alheias à execução, recairá sobre o produto da alienação do bem, nos termos do Art. 843, ficando
reservada às coproprietárias a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do § 1º do Art. 843, do Código de Processo Civil. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através
da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 14:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 80% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos
Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/
2022, às 14:00hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 14:00hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/
2022, às 14:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 80% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como
as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados PEDRO PASCHOAL DE SÁ DA SILVA RODRIGUES, PEDRO PASCHOAL DE SÁ E SARTI e MARIA REGINA MAZZUCATTO
e as coproprietárias LIGIA MARIA MAZZUCATTO e MARIA FERNANDA MAZZUCATTO, intimadas das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I e
II, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro
da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter
rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha
a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, quinta-feira, 21 de julho de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 40ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO

Edital de leilões de direitos sobre IMÓVEL e para intimação do Executado ANTONIO DOS SANTOS, dos Promitentes Vendedores WALDOMIRO ZARZUR e sua mulher
ILDA ZARZUR e de terceiros interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARAVELLE, Processo nº
0017190-06.2019.8.26.0100, em curso perante a 40ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita
na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor Fernando José Cúnico, MM. Juiz de Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/

2022, às 14:30hs até o dia 11/agosto/2022, às 14:30hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, os direitos
decorrentes do Compromisso de Compra e Venda, registrado em 10/novembro/1977, firmado em 03/abril/1974, sobre o seguinte bem IMÓVEL: Apartamento número 1317, no 13º andar do Edifício Caravelle, situado
na Rua Paim nº 223, no 17º Subdistrito Bela Vista, tendo a área total de construção de 41,82m², assim discriminados: 34,31m² de área privativa de construção, 7,51m² de área comum, cabendo-lhe, uma parte
ideal de terreno de 5,03m² (0,2924%) e uma parte ideal de despesas de 0,3103, inscrito na Municipalidade local sob nº 010.035.1757-9, objeto da matrícula nº 23.077, do 4º Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, avaliado em R$ 166.000,00 (jan/2022), atualizado para jul/2022 em R$ 175.315,68, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. O débito de condomínio
incidente sobre a unidade em leilão é de R$ 83.867,73, atualizado até 19/jul/2022. Consta na matrícula do imóvel R.1, de 10/novembro/1977, registro do Compromisso de Compra e Venda; Av. 2 penhora inerente
ao presente feito. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 14:30hs, ocasião em que o bem será entregue
a quem mais der, desde que acima de 60% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas
as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 14:30hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 14:30hs; não havendo licitantes
nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 14:30hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer
desde que não inferior a 60% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente
edital, fica o Executado ANTONIO DOS SANTOS e o Promitente Vendedor WALDOMIRO ZARZUR e sua mulher ILDA ZARZUR, intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa
de seus advogados, nos termos do Art. 889, I e VII, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros
ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida, bem como das despesas com a obtenção da Escritura Definitiva de Compra e Venda junto aos Promitentes
Vendedores; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-
se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha
a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Paulo, quinta-feira, 21 de julho de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Edital de leilões de imóveis e para intimação dos Executados STONEKING CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA.- ME. e FÁBIO PISCIOTTA, de sua mulher ANA PAULA
DE BRITO IZZO PISCIOTTA, dos coproprietários CELESTE SOLERA PISCIOTTA e HUGO PISCIOTTA FILHO casado com LAIS CASTANHEIRA CARDOZO PISCIOTTA e de terceiros interessados,
expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 1027229-42.2015.8.26.0405, que lhe move ASTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., em curso perante
a 7ª Vara Cível da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pela Doutora Camile de Lima e Silva Bonilha,
MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem,

a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 11:15hs até o dia 11/agosto/2022, às 11:15hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação,
os seguintes bens IMÓVEIS 1) Casa e seu respectivo terreno situados na Rua Maria José nº 95, no 17º Subdistrito – Bela Vista, medindo 5,90m de frente para a Rua Maria José, por 38,00m da frente aos fundos, perfazendo uma área de 224,20m²,
do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel, possui 38,00m confrontando com o imóvel de nºs 87/89 da Rua Maria José, do lado direito de quem da rua olha o imóvel, possui 38,00m, dos quais em 29,00 faz divisa com o imóvel nº
97 da Rua Maria José, no restante da extensão, por 9,00m, faz divisa com o imóvel que faz frente para a Rua Major Diogo nºs 552/556, nos fundos possui uma dimensão de 5,90m e confronta-se com o imóvel de nºs 542/548, da Rua Major
Diogo, inscrito na Municipalidade local sob nº 009.008.0348-7, objeto da matrícula nº 176740, do 4º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, avaliado em R$ 1.300.000,00 (mar/2022), atualizado para
jul/2022 em R$ 1.350.313,44, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta da Matrícula do imóvel: Av. 04 distribuição da ação nº 1052676-38.2019.8.26.0002 da 10ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro; Av.
05 indisponibilidade decretada nos presentes autos; Av. 06 Penhora de 12,5% levada a efeito nos presentes autos; Av. 07 indisponibilidade decretada nos autos do processo nº 1001511-84.2016.5.02.0386 da 6ª Vara do Trabalho de Osasco,
Av. 08 indisponibilidade decretada nos autos do processo nº 1000627-58.2016.5.02.0385, da 5ª Vara do Trabalho de Osasco; 2) Prédio e seu respectivo terreno situados na Rua Conselheiro Ramalho nºs 634/636, no 17º Subdistrito – Bela Vista,
medindo o terreno 6,00m de frente para a citada rua, por 19,80m da frente aos fundos, confrontando de quem da rua olha para o imóvel do lado direito com parte do prédio sob os nºs 618 e 630, do lado esquerdo com o prédio nº 638, ambos
lançados pela Rua Conselheiro Ramalho, e nos fundos com parte do prédio nº 248 da Rua Conselheiro Carrão, inscrito na Municipalidade local sob nº 009.006.0036-5, objeto da matrícula nº 174885, do 4º Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, avaliado em R$ 1.300.000,00 (mar/2022), atualizado para jul/2022 em R$ 1.350.313,44, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta da Matrícula do imóvel: Av.
04 distribuição da ação nº 1052676-38.2019.8.26.0002 da 10ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro; Av. 05 indisponibilidade decretada nos presentes autos; Av. 06 Penhora de 12,5% levada a efeito nos presentes autos; Av.
07 indisponibilidade decretada nos autos do processo nº 1001511-84.2016.5.02.0386 da 6ª Vara do Trabalho de Osasco, Av. 08 indisponibilidade decretada nos autos do processo nº 1000627-58.2016.5.02.0385, da 5ª Vara do Trabalho
de Osasco; o débito de IPTU incidentes sobre o imóvel em leilão é de R$ 17.639,68, inerente aos exercícios de 2005 a 2010, atualizado até jul/2022. O equivalente às quotas-parte dos coproprietários alheios à execução, recairá sobre
o produto da alienação dos bens, nos termos do Art. 843, ficando reservada aos coproprietários a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do § 1º do Art. 843, do Código de Processo Civil. Não
havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 11:15hs, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, desde que acima de 75%
do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, os bens acima serão novamente apregoados
com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 11:15hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 11:15hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica,
que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 11:15hs, ocasião em que os bens serão entregues a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 75% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do
Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados STONEKING CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA.- ME. e FÁBIO PISCIOTTA,
sua mulher ANA PAULA DE BRITO IZZO PISCIOTTA, os coproprietários CELESTE SOLERA PISCIOTTA e HUGO PISCIOTTA FILHO casado com LAIS CASTANHEIRA CARDOZO PISCIOTTA, intimados das designações supra, caso não
sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I e VII, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora,
hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN.
Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira,
calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Osasco, sexta-feira, 15 de julho de 2022.

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

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação dos Executados CLÁUDIO JOSÉ ROCHA e INAMAR ROCHA e de terceiros interessados, expedido nos autos
do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe move CONDOMÍNIO GARAGEM AUTOMÁTICA DA LUZ, Processo nº 0028210-91.2019.8.26.0100, em curso
perante a 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A leiloeira SILVANIA BALBO SOARES, inscrita na JUCESP nº 1069,
devidamente autorizada pelo Doutor Tom Alexandre Brandão, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/

2022, às 14:15hs até o dia 11/agosto/2022, às 14:15hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação,
o seguinte bem: IMÓVEL: Unidade autônoma número 96, localizada no 12º andar, do Bloco “A”, da GARAGEM AUTOMÁTICA DA LUZ, situada à Avenida Prestes Maia nº 304, no 1º Subdistrito Sé;
constituída de uma vaga individual e indeterminada, com a área útil e total de 21,64m², com uma participação ideal no terreno equivalente a 1/434, inscrita na Municipalidade local sob nº 001.049.0331-
7, objeto da matrícula nº 35.874, do 4º Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, avaliado em R$ 4.195,00 (jul/2018), atualizado para jul/2022 em R$ 5.422,31, que será
novamente atualizado por ocasião de cada leilão. O débito de condomínio incidente sobre a unidade em leilão é R$ 81.686,78 atualizado até 24/abr/2020. O débito de IPTU incidente sobre o imóvel
em leilão é de R$ R$ 1.612,42, atualizado até jul/2022. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022,
às 14:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 80% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil
e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 14:15hs
e encerramento em 10/novembro/2022, às 14:15hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/
dezembro/2022, às 14:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 80% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes
do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados CLÁUDIO JOSÉ ROCHA e INAMAR ROCHA intimadas
das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas
com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de
IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo
preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar
ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, quinta-feira, 21 de julho de 2022.

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

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação dos Executados M.C. INDUSTRIAL ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA., CIRILO MIRANDA SANTOS e MARIA ELENA LOPES e de terceiros
interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe move PARANAPANEMA S.A. (CARAÍBA METAIS), Processo nº 1008337-26.2015.8.26.0554,
em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pela
Doutora Mariana Silva Rodrigues Dias Toyama Steiner, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc FAZ SABER
a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 12:00hs até o dia 11/agosto/2022, às 12:00hs, através

do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem IMÓVEL: O prédio residencial que recebeu o nº 401, de dois pavimento, com
a área total de 341,24m² (Av. 4) e respectivo terreno situado no perímetro urbano de Corupá-SC., no lado ímpar da Rua 20-Ano Bom, Bairro Ano Bom (Av.3), com a área de 688,40m², distante 31,00m da esquina com a
Rua 87-Francisco Borges, fazendo frente em 15,00m com a Rua 20-Ano Bom, travessão dos fundos 14,80m com o lote nº 07 de Marilene Elisabeth Perkowski, estrema do lado direito em 45,50m, sendo 14,00m com terras
de Sigmund Reich e 31,00m com terras de João Borges Filho, e do lado esquerdo em 46,50m com terras de Irene Onesia Chilomer, cadastrado junto à Municipalidade local sob nº 1.792-2, objeto da Matrícula 56.127, do Cartório
de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, avaliado em R$ 500.000,00 (mar/2018), atualizado para jul/2022 em R$ 660.186,87, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Não consta
débito de IPTU incidente sobre o imóvel em leilão. Consta na matrícula do imóvel: R.5 – penhora inerente ao presente feito; Av.6 – Existência de ação processo nº 0301668-49.2018.8.24.0036 - Vara Regional de Direito Bancário
da Comarca de Jaraguá do Sul-SC. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 12:00hs, ocasião em que o bem será entregue
a quem mais der, desde que acima de 80% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas
anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 12:00hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 12:00hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá
início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 12:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 80% do
valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados M.C. INDUSTRIAL
ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA., CIRILO MIRANDA SANTOS e MARIA ELENA LOPES, intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do
Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta
de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-
rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar
ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Itapetininga, sexta-feira, 15 de julho de 2022.

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

Edital de leilões de imóvel e para intimação dos Executados HB COMÉRCIO DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP., YUKIAKI AIRTON ONISHI e SILVIA MIDORI OSIRO ONISHI
e de terceiros interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0008969-12.2019.8.26.0269, que lhe move EDNA MARIA DA SILVA ANDRADE,
em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor
Jairo Sampaio Incane Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital
virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 11:30hs até o dia 11/agosto/2022, às 11:30hs, através do site www.canaljudicial.com.br/

balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem IMÓVEL: Um lote de terra sob nº 03, da quadra A-4, situado no desmembramento denominado Jardim Guanabara, na
cidade de Indaiatuba, com 386,32m², medindo 11,00m de frente para a Avenida Conceição, igual medida nos fundos onde divide com os lotes nºs 12 e 13, por 35,12m da frente aos fundos de ambos os lados, dividindo de um lado
com o lote nº 02 e de outro com o lote nº 04, inscrito na Municipalidade local sob nº 02.11.08.13.17, Cadastro 5081.0250.0-8, objeto da matrícula nº 26.786, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Indaiatuba, Estado
de São Paulo, avaliado em 1.369.400,00 (mai/2021), atualizado para jul/2022 em R$ 1.556.624,07, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta da Matrícula do imóvel: Av. 09 penhora de 50% nos autos do
processo nº 1004644-45.2017.8.26.0269, em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga; Av. 10 penhora nos autos do processo nº 0010885-81.2019.8.26.0269, em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga;
Av. 11 penhora de 50% nos autos do processo nº 1004646-15.2017.8.26.0269, em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga; Av. 12 penhora inerente ao presente feito. Consta dos autos que sobre o terreno foi construído
um imóvel comercial que recebeu o nº 1796 da Avenida Conceição, com 270,27m² de área construída, contendo dois pavimentos, sendo no pavimento térreo, salão comercial, depósito, recepção e escritório, recuo na calçada para
3 vagas de estacionamento e no pavimento superior 6 salas, banheiro e cozinha. O débito de IPTU incidente sobre o imóvel em leilão é de R$ 8.166,27. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta
eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 11:30hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 60% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código
de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 11:30hs e encerramento
em 10/novembro/2022, às 11:30hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 11:30hs, ocasião em que o bem
será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 60% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira,
sendo que pelo presente edital, ficam os Executados HB COMÉRCIO DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP., YUKIAKI AIRTON ONISHI E SILVIA MIDORI OSIRO ONISHI, intimados das designações supra, caso não sejam intimados
pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros
ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que
recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado
sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Itapetininga, sexta-feira, 15 de julho de 2022.

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

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação dos Executados METALÚRGICA FAIN LTDA – EPP. e WILSON MARQUEZONE e sua mulher IRACY VICENTINO MARQUEZONE e de terceiros
interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe move BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., Processo nº 1009122-80.2018.8.26.0554, em curso
perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP sob nº 1069, devidamente autorizada pela Doutora Mariana
Silva Rodrigues Dias Toyama Steiner, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 10:30hs até o dia 11/agosto/2022, às 10:30hs, através do site www.canaljudicial.com.br/

balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem IMÓVEL: Um terreno constituído pelo lote nº 15, da quadra nº 15 do loteamento denominado Jardim Telles de Menezes, na cidade
de Santo André, Estado de São Paulo, medindo 16,00m de frente para a Rua das Capitanias da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua olha para o terreno, mede 23,00m, confrontando com o lote nº 14, do lado esquerdo mede
24,69m, confrontando com a propriedade de Mendes Coelho e Mello e nos fundos mede 6,00m, confrontando com a faixa do Oleoduto, encerrando a área de 253,00m², inscrito na Municipalidade local sob nº 11.345.015, objeto da matrícula
nº 57.872, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. Segundo laudo de avaliação, sobre o terreno foi construído um prédio que recebeu o nº 168 da Rua das Capitanias, com 240,00m², de
característica comercial de dois pavimentos, sendo térreo com salão, edícula com 02 banheiros e garagem para 04 automóveis descoberta; sobressolo com 02 escritórios, 01 banheiro, 01 salão depósito e uma edícula com cozinha. Estrutura
de alvenaria, acabamento externo e interno com paredes rebocadas e pintura em tinta látex, piso cimentado e cerâmico, instalações telefônicas, elétricas e hidráulicas compatíveis com o tipo e tamanho da edificação, porém necessitando
cuidados básicos, avaliado em R$ 394.000,00 (ago/2020), atualizado para jul/2022 em R$ 479.518,60, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. O débito de IPTU incidente sobre o imóvel em leilão é de R$ 13.770,11, atualizado
até jun/2022. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 10:30hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima
de 80% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado
com abertura do primeiro leilão no dia 07/novembro/2022, às 10:30hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 10:30hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica,
que encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 10:30hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 80% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de
Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados dos Executados METALÚRGICA FAIN LTDA – EPP. e WILSON MARQUEZONE e sua mulher IRACY VICENTINO
MARQUEZONE intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de
construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art.
130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de
comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, quarta-feira, 13 de julho de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação da Executada MIRANDA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. e de terceiros interessados, expedido nos autos
do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe move CONDOMÍNIO PORTAL DE SANTO ANDRÉ, Processo nº 0039990-39.2010.8.26.0554, em curso perante a
7ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP sob nº 1069, devidamente autorizada pelo
Doutor Marcio Bonetti, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 08/agosto/2022, às 11:00hs até o dia 11/agosto/2022, às 11:00hs,

através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem IMÓVEL: O apartamento nº 42, localizado
no 4º andar, do Edifício South Beach, Bloco 11, integrante do Condomínio Portal de Santo André, situado na Rua Coreia nº 400, na cidade de Santo André, possuindo uma área privativa de 50,8175m²,
área comum de 18,8833m², estando nesta incluída uma vaga indeterminada no estacionamento do condomínio, perfazendo uma área total construída de 69,7008m², correspondendo-lhe uma fração ideal
no todo do terreno e nas demais coisas de uso comum do condomínio igual a 0,3247%, inscrito na Municipalidade local sob nº 14.147.309, objeto da matrícula nº 68.908, do 2º Cartório de Registro
de Imóveis de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 203.140,00 (jun/2016), atualizado para nov/2017 em R$ 317.602,23, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. O débito
de condomínio incidente sobre a unidade em leilão é de R$ 409.995,58, atualizado até jun/2022. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que
encerrar-se-á em 08/setembro/2022, às 11:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 80% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes
do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/
novembro/2022, às 11:00hs e encerramento em 10/novembro/2022, às 11:00hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que
encerrar-se-á em 08/dezembro/2022, às 11:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 50% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts.
881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, fica a Executada MIRANDA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
intimada das designações supra, caso não seja intimada pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas
com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será
sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada
a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-
se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, quarta-feira, 13 de julho de 2022.
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