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Quem passa pelos cerca de 3 quilômetros da avenida Paulista não imagina que, em 
vez do trânsito frenético de carros e pedestres, eram os bois, a caminho do mata-
douro, que costumavam frequentar a região, em meados do século 19. A Paulista foi 
inaugurada no dia 8 de dezembro de 1891. Seu nome deveria ser Avenida das Acácias 
ou Prado de São Paulo, mas engenheiro decidiu por avenida Paulista.              ESTADO/A3

Inep divulga 
os gabaritos 
oficiais do Enem
O Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) 
divulgou os gabaritos oficiais do 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Os gabaritos e os ca-
dernos dos dois dias de exame, 
incluindo as provas acessíveis, 
aplicadas a quem tem direito a 
atendimento especializado, es-
tão disponíveis no site do ins-
tituto. O Enem foi aplicado nos 
dias 21 e 28 de novembro. “É im-
portante que o participante este-
ja atento para conferir o gabari-
to relativo à cor, ao número e ao 
formato da prova realizada em 
cada domingo de aplicação”, des-
tacou o Inep em nota. A previsão 
é que os resultados do Enem se-
jam divulgados no dia 11 de feve-
reiro de 2022.  SERVIÇOS/A2

Paulista, 130 anos  Avenida  
mais famosa do Brasil  

segue símbolo de São Paulo   

RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOS PÚBLICAS

‘Acarajé de Iansã’ 
acontece neste 
sábado  SERVIÇOS/A2

TABOÃO DA SERRA

Criação de 
boulevard é 
aprovada
O projeto de implantação de um 
boulevard na região da Paulista foi 
aprovado pela  Comissão de Pro-
teção à Paisagem Urbana (CPPU). 
A proposta prevê melhorias para 
uma área de 9.850 m² ao longo da 
alameda Rio Claro e num trecho da 
rua São Carlos do Pinhal.   ESTADO/A3

Ômicron leva SP 
a manter o uso de 
máscaras, e Capital 
suspende Réveillon

 AComitê recomendou a manutenção da obrigatoriedade após a 
confirmação de três casos de pessoas infectadas com a nova cepa

Com o surgimento da variante 
ômicron, o governo paulista de-
cidiu ontem manter obrigatório o 
uso de máscaras em espaços aber-
tos no Estado. O governador João 

Doria (PSDB) cancelou a medida, 
que entraria em vigor amanhã, 
a pedido do Comitê Científico. A 
mesma decisão foi tomada pela 
Prefeitura de São Paulo, que deci-

diu ainda cancelar o Réveillon. Para 
o Comitê, há incertezas sobre o im-
pacto da variante em uma época 
em que Natal e Réveillon causam 
aglomerações.  ESTADO/A3

mendonça vai 
tomar posse no 
próximo dia 16
O presidente do STF (Supremo 
Tribunal Federal), Luiz Fux, reu-
niu-se nesta quinta-feira (2) com 
o ex-advogado-geral da União An-
dré Mendonça e ambos decidi-
ram que a posse do novo inte-
grante da corte será no próximo 
dia 16.  BRASIL/A5

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Bolsonaro festejou 
quando Lula foi solto, 
garante Moro  BRASIL/A5

Prefeitura aumenta 
ISS de autônomo em 
até 1000%      SEU DINHEIRO/B1

90% dos adultos já 
tomaram a 1ª dose da 
vacina no País    BRASIL/A5

Dose adicional: 
intervalo passa 
para 4 meses
SP anunciou ontem que vai re-
duzir de cinco para quatro meses 
o intervalo da dose adicional da 
vacina contra a Covid. A medida 
é uma recomendação do Comitê 
Científico do Coronavírus “diante 
do atual cenário epidemiológico 
da doença no mundo”.      ESTADO/A3
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FALE COM A GAZETA

“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Evento em Taboão da Serra. A Secretaria de Cultura 
e Turismo de Taboão da Serra, em parceria com cole-
tivos da Cidade e a Coordenadoria da Igualdade Racial 
(Cepir) realizam a 2ª edição do “Acarajé de Iansã”. O 
evento terá início neste sábado (4), no CEPIM de Taboão 
da Serra, a partir das 14h. O primeiro acarajé de cada 
pessoa será ofertado gratuitamente. O evento vai con-
tar com manifestações culturais, culinária e uma feira 
de artigos afro empreendedores. A iniciativa acontece 
em parceria entre TaboAfro, Feijoada de Ogum, Movi-
mento Negro Unificado e a Coordenadoria da Igualda-
de Racial (Cepir), com o apoio da Secretaria de Cultura e 
Turismo Prefeitura de Taboão da Serra. Para o coletivo 
TaboAfro, o evento será também uma homenagem à 
orixá Iansã “É conhecida como OYÁ a Deusa dos Raios e 
Trovões é sincretizada no catolicismo como Santa Bár-
bara”. (GSP)

Exposição em Embu das Artes. A exposição “130 
anos da Imigração Ucraniana no Brasil” acontece em 
Embu das Artes de 8 a 19 de dezembro no Centro Cul-
tural Mestre Assis do Embu e irá mostrar ao público a 
tradicional e histórica cultura ucraniana. O evento gra-
tuito é uma parceria da Secretaria Municipal de Cultu-
ra com o Consulado da Ucrânia de São Paulo. Comple-
tando neste ano 130 anos de imigração, os primeiros 
ucranianos chegaram ao Brasil em 1891 e se estabelece-
ram inicialmente nos municípios de Palmeira e Mallet. 
A onda imigratória desse povo se fixou principalmente 
no centro-sul do Paraná (estado onde está 80% da sua 
comunidade) e no norte de Santa Catarina. No total, 
existem no País cerca de 600 mil descendentes. (GSP)

Dificuldade na compra de insumos. As dificulda-
des de abastecimento de insumos e de matérias-primas 
afetaram em média 68% das empresas das indústrias 
extrativa e de construção, em outubro de 2021, de acor-
do com pesquisa da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), divulgada nesta quinta-feira.   O percentual 
é menor do que o de fevereiro deste ano, quando 73% 
das empresas relataram o problema. “Apesar da ligeira 
queda, a situação está bastante complicada e mais da 
metade das indústrias avalia que esse desajuste só terá 
fim a partir de abril de 2022”, informou a CNI. (AB)

DIVULGAÇÃO

NOTAS

O Instituto Na-
cional de Es-
tudos e Pes-
quisas Anísio 
Teixeira (Inep) 

divulgou nesta quarta-feira 
(1º) os gabaritos oficiais do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Os gabari-
tos e os cadernos dos dois 
dias de exame, incluindo 
as provas acessíveis, apli-
cadas a quem tem direito 
a atendimento especiali-
zado, estão disponíveis no 
site do instituto. O Enem 
foi aplicado nos dias 21 e 
28 de 
novembro.

“É importante que o 
participante esteja aten-
to para conferir o gabarito 
relativo à cor, ao número e 
ao formato da prova reali-
zada em cada domingo de 

Inep divulga gabaritos 
o� ciais do Enem; con� ra

aplicação”, destacou o Inep, 
por meio de nota. A previ-
são é que os resultados do 
Enem sejam divulgados no 
dia 11 de fevereiro de 2022. 
Para os treineiros – estu-
dantes da 1ª ou 2ª série do 
ensino médio –, o boletim 
individual será publicado 
60 dias após a data. 

PROVAS. 
No primeiro dia, os partici-
pantes resolveram itens de 
linguagens, códigos e suas 
tecnologias e ciências hu-
manas e suas tecnologias, 
além de escreverem a reda-
ção, com o tema Invisibili-
dade e registro civil: garan-
tia de acesso à cidadania 
no Brasil. Já no segundo 
dia, as provas foram de 
ciências da natureza e suas 
tecnologias e de matemáti-

ca e suas tecnologias.

QUESTÃO ANULADA.
De acordo com o Inep, 
uma questão da prova de 
matemática e suas tecno-
logias foi anulada, mas o 
fato não compromete o 
processo de estimação da 
nota dos participantes.
“Isso acontece porque o 
cálculo estatístico da nota 
do Enem, de acordo com 
a metodologia da Teoria 
de Resposta ao Item (TRI), 
considera a combinação 
da coerência do padrão 
de resposta com o pressu-
posto da cumulatividade 
e, ainda, as características 
(parâmetros de complexi-
dade) de cada item”. Os ga-
baritos podem ser encon-
trados na página oficial do 
Enem 2021. (AB e GSP)

De acordo com 
o Inep, uma 
questão da prova 
de matemática e 
suas tecnologias 
foi anulada, 
mas o fato não 
compromete 
o processo 
de estimação 
da nota dos 
participantes

O Sesc São Paulo 
voltou a rece-
ber na quar-
ta-feira visi-
tantes sem a 

necessidade de agenda-
mento antecipado em suas 
unidades. A capacidade 
total de lotação de públi-
co nos locais também será 
permitida. 

A decisão faz parte do 
plano de retorno integral 
das atividades do Sesc. De 
acordo a entidade, o públi-
co poderá acessar as expo-
sições, bibliotecas, espa-
ços esportivos e áreas de 
convivência. O texto conta 
com informações do G1.

Somente os restaurantes da insti-
tuição continuam funcionando apenas 
com agendamento, que deve ser feito 
pela internet. Mesmo assim, o acesso 
poderá ser feito por visitantes em geral, 
sem necessidade de ter a carteirinha do 
Sesc. 

VENDA DE INGRESSOS. 
Outra atividade que também foi reto-
mada é a venda presencial de ingressos 
nas bilheterias das unidades. Para isso, 
a vacinação será importante e, para a 
entrada, será necessário apresentar o 
comprovante de vacinação com as duas 
doses ou dose única da vacina, para 
maiores de 12 anos.

As unidades do Sesc que possuem 
restaurantes e lanchonetes em funcio-
namento são: 24 de Maio, Belenzinho, 
Carmo, Guarulhos, Interlagos, Itaquera, 
Pinheiros, Pompeia, Santo André, Vila 
Mariana, Campinas e Santos. 

Aqueles que quiserem aproveitar 
as piscinas deverão visitar a Central de 
renovação de credenciais mas preci-
sam de agendamento prévio, que pode 
ser feito pela Central Digital de Relacio-
namento do Sesc ou pelo aplicativo Cre-
dencial Sesc SP. 

Já aqueles que querem assistir às 

apresentações teatrais do Sesc vão po-
der contar com 100% da capacidade de 
lotação dos teatros. Assim, os shows, 
peças teatrais, espetáculos de dança e 
circo acontecem em diversas unidades, 
com ingressos pré-reservados. 

A unidade da Rua Augusta que tem 
uma sala de cinema também retomou 
sua capacidade total de ocupação e 
atendimento. A venda de ingressos em 
rede está disponível já nesta quarta.

MIRANTES DA AV. PAULISTA E RUA 24 
DE MAIO.
Ponto turístico da cidade de São Pau-
lo, o Mirante do Sesc Avenida Paulis-
ta recebe visitantes somente por meio 
de agendamento. A vista que fica no 17º 
andar de um prédio na av. Paulista, tem 
seus ingressos disponibilizados sempre 
às sextas-feiras, às 12h, via aplicativo 
Credencial Sesc SP ou pelo Portal Sesc 
SP e permanecem disponíveis enquanto 
houver vagas. 

Os visitantes do mirante também 
têm acesso ao Café Terraço com dura-
ção de 30 minutos. O Mirante do Sesc 
24 de Maio mantém o agendamento até 
30 de novembro. Após essa data, o aces-
so integra a livre circulação pela unida-
de. Mais informações podem ser obti-
das neste site.

Lazer: unidades do Sesc voltam a receber 
público sem agendamento prévio 

 D O Sesc São Paulo voltou a receber na quarta-feira visitantes sem a necessidade de agendamento 
antecipado em suas unidades; capacidade total de lotação nos locais também será permitida 

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Somente os 
restaurantes 
da instituição 
continuam 
funcionando 
apenas com 
agendamento, que 
deve ser feito pela 
internet; mesmo 
assim, o acesso 
poderá ser feito 
por visitantes 
em geral, sem 
necessidade de ter 
a carteirinha do 
Sesc

RESULTADO PARA OS ESTUDANTES. Exame realizado no mês passado teve mais de 3,1 
milhões de inscritos; os gabaritos podem ser encontrados na página ofi cial do Enem 2021 

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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.

DOMINGO:AMANHÃ: SEGUNDA

20° 32°
19° 29°

18° 26°

16° 26°

17° 23°

19° 30°

20° 33°

20° 32°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva 
à tarde e à noite.

Sol com algumas 
nuvens. Chove 
rápido durante o 
dia e à noite.

16º 25° 15º 26° 16º 28°

HOJE:

9 e 0
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“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 
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Evento em Taboão da Serra. A Secretaria de Cultura 
e Turismo de Taboão da Serra, em parceria com cole-
tivos da Cidade e a Coordenadoria da Igualdade Racial 
(Cepir) realizam a 2ª edição do “Acarajé de Iansã”. O 
evento terá início neste sábado (4), no CEPIM de Taboão 
da Serra, a partir das 14h. O primeiro acarajé de cada 
pessoa será ofertado gratuitamente. O evento vai con-
tar com manifestações culturais, culinária e uma feira 
de artigos afro empreendedores. A iniciativa acontece 
em parceria entre TaboAfro, Feijoada de Ogum, Movi-
mento Negro Unificado e a Coordenadoria da Igualda-
de Racial (Cepir), com o apoio da Secretaria de Cultura e 
Turismo Prefeitura de Taboão da Serra. Para o coletivo 
TaboAfro, o evento será também uma homenagem à 
orixá Iansã “É conhecida como OYÁ a Deusa dos Raios e 
Trovões é sincretizada no catolicismo como Santa Bár-
bara”. (GSP)

Exposição em Embu das Artes. A exposição “130 
anos da Imigração Ucraniana no Brasil” acontece em 
Embu das Artes de 8 a 19 de dezembro no Centro Cul-
tural Mestre Assis do Embu e irá mostrar ao público a 
tradicional e histórica cultura ucraniana. O evento gra-
tuito é uma parceria da Secretaria Municipal de Cultu-
ra com o Consulado da Ucrânia de São Paulo. Comple-
tando neste ano 130 anos de imigração, os primeiros 
ucranianos chegaram ao Brasil em 1891 e se estabelece-
ram inicialmente nos municípios de Palmeira e Mallet. 
A onda imigratória desse povo se fixou principalmente 
no centro-sul do Paraná (estado onde está 80% da sua 
comunidade) e no norte de Santa Catarina. No total, 
existem no País cerca de 600 mil descendentes. (GSP)

Dificuldade na compra de insumos. As dificulda-
des de abastecimento de insumos e de matérias-primas 
afetaram em média 68% das empresas das indústrias 
extrativa e de construção, em outubro de 2021, de acor-
do com pesquisa da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), divulgada nesta quinta-feira.   O percentual 
é menor do que o de fevereiro deste ano, quando 73% 
das empresas relataram o problema. “Apesar da ligeira 
queda, a situação está bastante complicada e mais da 
metade das indústrias avalia que esse desajuste só terá 
fim a partir de abril de 2022”, informou a CNI. (AB)

DIVULGAÇÃO

NOTAS

O Instituto Na-
cional de Es-
tudos e Pes-
quisas Anísio 
Teixeira (Inep) 

divulgou nesta quarta-feira 
(1º) os gabaritos oficiais do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Os gabari-
tos e os cadernos dos dois 
dias de exame, incluindo 
as provas acessíveis, apli-
cadas a quem tem direito 
a atendimento especiali-
zado, estão disponíveis no 
site do instituto. O Enem 
foi aplicado nos dias 21 e 
28 de 
novembro.

“É importante que o 
participante esteja aten-
to para conferir o gabarito 
relativo à cor, ao número e 
ao formato da prova reali-
zada em cada domingo de 

Inep divulga gabaritos 
o� ciais do Enem; con� ra

aplicação”, destacou o Inep, 
por meio de nota. A previ-
são é que os resultados do 
Enem sejam divulgados no 
dia 11 de fevereiro de 2022. 
Para os treineiros – estu-
dantes da 1ª ou 2ª série do 
ensino médio –, o boletim 
individual será publicado 
60 dias após a data. 

PROVAS. 
No primeiro dia, os partici-
pantes resolveram itens de 
linguagens, códigos e suas 
tecnologias e ciências hu-
manas e suas tecnologias, 
além de escreverem a reda-
ção, com o tema Invisibili-
dade e registro civil: garan-
tia de acesso à cidadania 
no Brasil. Já no segundo 
dia, as provas foram de 
ciências da natureza e suas 
tecnologias e de matemáti-

ca e suas tecnologias.

QUESTÃO ANULADA.
De acordo com o Inep, 
uma questão da prova de 
matemática e suas tecno-
logias foi anulada, mas o 
fato não compromete o 
processo de estimação da 
nota dos participantes.
“Isso acontece porque o 
cálculo estatístico da nota 
do Enem, de acordo com 
a metodologia da Teoria 
de Resposta ao Item (TRI), 
considera a combinação 
da coerência do padrão 
de resposta com o pressu-
posto da cumulatividade 
e, ainda, as características 
(parâmetros de complexi-
dade) de cada item”. Os ga-
baritos podem ser encon-
trados na página oficial do 
Enem 2021. (AB e GSP)

De acordo com 
o Inep, uma 
questão da prova 
de matemática e 
suas tecnologias 
foi anulada, 
mas o fato não 
compromete 
o processo 
de estimação 
da nota dos 
participantes

O Sesc São Paulo 
voltou a rece-
ber na quar-
ta-feira visi-
tantes sem a 

necessidade de agenda-
mento antecipado em suas 
unidades. A capacidade 
total de lotação de públi-
co nos locais também será 
permitida. 

A decisão faz parte do 
plano de retorno integral 
das atividades do Sesc. De 
acordo a entidade, o públi-
co poderá acessar as expo-
sições, bibliotecas, espa-
ços esportivos e áreas de 
convivência. O texto conta 
com informações do G1.

Somente os restaurantes da insti-
tuição continuam funcionando apenas 
com agendamento, que deve ser feito 
pela internet. Mesmo assim, o acesso 
poderá ser feito por visitantes em geral, 
sem necessidade de ter a carteirinha do 
Sesc. 

VENDA DE INGRESSOS. 
Outra atividade que também foi reto-
mada é a venda presencial de ingressos 
nas bilheterias das unidades. Para isso, 
a vacinação será importante e, para a 
entrada, será necessário apresentar o 
comprovante de vacinação com as duas 
doses ou dose única da vacina, para 
maiores de 12 anos.

As unidades do Sesc que possuem 
restaurantes e lanchonetes em funcio-
namento são: 24 de Maio, Belenzinho, 
Carmo, Guarulhos, Interlagos, Itaquera, 
Pinheiros, Pompeia, Santo André, Vila 
Mariana, Campinas e Santos. 

Aqueles que quiserem aproveitar 
as piscinas deverão visitar a Central de 
renovação de credenciais mas preci-
sam de agendamento prévio, que pode 
ser feito pela Central Digital de Relacio-
namento do Sesc ou pelo aplicativo Cre-
dencial Sesc SP. 

Já aqueles que querem assistir às 

apresentações teatrais do Sesc vão po-
der contar com 100% da capacidade de 
lotação dos teatros. Assim, os shows, 
peças teatrais, espetáculos de dança e 
circo acontecem em diversas unidades, 
com ingressos pré-reservados. 

A unidade da Rua Augusta que tem 
uma sala de cinema também retomou 
sua capacidade total de ocupação e 
atendimento. A venda de ingressos em 
rede está disponível já nesta quarta.

MIRANTES DA AV. PAULISTA E RUA 24 
DE MAIO.
Ponto turístico da cidade de São Pau-
lo, o Mirante do Sesc Avenida Paulis-
ta recebe visitantes somente por meio 
de agendamento. A vista que fica no 17º 
andar de um prédio na av. Paulista, tem 
seus ingressos disponibilizados sempre 
às sextas-feiras, às 12h, via aplicativo 
Credencial Sesc SP ou pelo Portal Sesc 
SP e permanecem disponíveis enquanto 
houver vagas. 

Os visitantes do mirante também 
têm acesso ao Café Terraço com dura-
ção de 30 minutos. O Mirante do Sesc 
24 de Maio mantém o agendamento até 
30 de novembro. Após essa data, o aces-
so integra a livre circulação pela unida-
de. Mais informações podem ser obti-
das neste site.

Lazer: unidades do Sesc voltam a receber 
público sem agendamento prévio 

 D O Sesc São Paulo voltou a receber na quarta-feira visitantes sem a necessidade de agendamento 
antecipado em suas unidades; capacidade total de lotação nos locais também será permitida 
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Somente os 
restaurantes 
da instituição 
continuam 
funcionando 
apenas com 
agendamento, que 
deve ser feito pela 
internet; mesmo 
assim, o acesso 
poderá ser feito 
por visitantes 
em geral, sem 
necessidade de ter 
a carteirinha do 
Sesc

RESULTADO PARA OS ESTUDANTES. Exame realizado no mês passado teve mais de 3,1 
milhões de inscritos; os gabaritos podem ser encontrados na página ofi cial do Enem 2021 
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Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:
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Valor da multa é de R$ 130,16.
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Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado.

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva 
à tarde e à noite.

Sol com algumas 
nuvens. Chove 
rápido durante o 
dia e à noite.
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 A A Prefeitura de São Paulo 
decidiu cancelar o Réveillon 
na avenida Paulista, por cau-
sa da preocupação das au-
toridades sanitárias com a 
variante ômicron - já há três 
casos de pacientes confirma-
dos com a variante no País. 
Ainda não há decisão em re-
lação ao Carnaval.

A gestão Ricardo Nunes 
(MDB) também vai manter 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais abertos, 
assim como o governo pau-
lista. O anúncio de ambas as 
medidas foi feito nesta quin-
ta-feira.

Gestão Ricardo Nunes (MDB) também vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras

MARCELO PEREIRA/SECOM

SP decide cancelar o 
Réveillon na Paulista

A decisão é motivada em 
parte pelo avanço da nova 
cepa pelo mundo. “O que pe-
sou muito foi o surgimento 
da nova variante, ômicron”, 
afirmou Nunes, que está em 
Nova York (EUA) em missão 
oficial ao lado do governador 

João Doria (PSDB).
Ele descartou restringir 

grandes eventos na cidade 
por enquanto, e argumen-
tou que o número de óbitos 
caiu consideravelmente na 
Capital. “Hoje, apesar da va-
riante, a situação é controla-

da. Vamos continuar tendo 
eventos com comprovante 
de vacinação”, disse.

O último Réveillon (da 
virada de ano de 2019 para 
2020) levou cerca de 2 mi-
lhões de pessoas à Avenida 
Paulista. (Bruno Hoffmann)

o governador João Doria 
decidiu nesta quinta atender 
recomendação do Comitê 
Científico para manter a 
exigência do uso de máscara 
em espaços abertos no esta-
do. o governo paulista previa 
a flexibilização da medida a 
partir do próximo dia 11.
o comitê recomendou a 
manutenção da obrigatorie-
dade devido à confirmação 
no estado de três casos de 
pessoas infectadas com a 
nova cepa. Para o grupo, há 
incertezas sobre o impacto 
da variante em uma época 
em que Natal e réveillon 
causam aglomerações.
“Decidimos adotar essa 
medida por prudência com 
o cenário epidemiológico no 

estado. todos os números 
demonstram que a pande-
mia está recuando em São 
Paulo, mas vamos optar pela 
precaução”, disse Doria.
a liberação da obrigato-
riedade foi anunciada na 
semana passada pela 
gestão estadual, mesmo 
sem, à época, ter atingido as 
metas estipulada pela pela 
própria secretaria de saúde 
de redução de indicadores da 
pandemia.
a média móvel diária de 
mortes registrada no estado 
foi de 74 nesta quarta-feira 
(1). o valor é 32% menor do 
que o registrado há 14 dias, 
o que para especialistas 
indica tendência de queda 
na pandemia.

Governo desiste de 
liberar o uso de máscara

Flexibilização da regra entraria em vigor na próxima 
semana; nova medida foi anunciada nesta quinta-feira 

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

CAIXA ALTA

O último 
Réveillon (da 
virada de ano 
de 2019 para 
2020) levou cerca 
de 2 milhões 
de pessoas à 
Avenida Paulista

SEM FESTA. Gestão decidiu cancelar Réveillon na Paulista por causa de avanço de variante

 A O Governo de São Paulo 
anunciou nesta quinta-feira 
que vai reduzir de cinco para 
quatro meses o intervalo da 
dose adicional da vacina con-
tra a Covid no Estado. A me-
dida é uma recomendação do 
Comitê Científico do Corona-
vírus “diante do atual cenário 
epidemiológico da doença no 
mundo e a proximidade das 
festividades de fim de ano”, 
anunciou o governo.

“O Estado tem hoje condi-
ções logísticas e técnicas de 
ampliar a vacinação e reduzir 
o intervalo de aplicação das 
doses para que todos possam 
estar ainda mais protegidos”, 
afirmou o secretário estadual 

SP reduz intervalo da dose de reforço contra o coronavírus
e vai beneficiar cerca de 10 
milhões de pessoas que se 
vacinaram nos meses de ju-
lho e agosto.

Nesta semana, São Paulo 
confirmou três casos da va-
riante ômicron, os primeiros 
confirmados em território 
nacional, de pessoas prove-
nientes da África do Sul e da 
Etiópia.

Para os que tomaram o 
imunizante de dose única 
da Janssen, poderá receber 
a dose adicional do mesmo 
imunizante com intervalo a 
partir de 2 meses. No entan-
to, na ausência da vacina da 
Janssen, que é o que aconte-
ce com estado de São Paulo 
já que o Ministério não dis-
ponibilizou doses adicionais 
deste imunizante, é possível 
ser administrada uma dose 
adicional da Pfizer (vacina de 
RNA mensageiro). (BH)Governo anunciou que vai reduzir de cinco para quatro meses o intervalo da dose adicional da vacina 

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO 19/FOLHAPRESS

da Saúde, Jean Gorinchteyn.
A medida vale para quem 

tomou duas doses dos imuni-
zantes do Butantan/Corona-
vac, da Fiocruz/AstraZeneca/
Oxford e da Pfizer/BioNTech 

Medida que reduz de cinco para quatro 
meses vale para quem tomou duas doses 
da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer

Para os que 
tomaram o 
imunizante de 
dose única da 
Janssen, poderá 
receber a dose 
adicional com 
intervalo a partir 
de 2 meses

 A Quem passa pelos cerca de 
3 quilômetros da Avenida Pau-
lista, não imagina que pela ave-
nida mais famosa do Brasil, 
em vez do trânsito frenético 
de carros e pedestres, eram os 
bois, a caminho do matadou-
ro, que costumavam frequen-
tar a região, em meados do  
século 19. 

Tudo começou a mudar, 
quando, na última década dos 
anos de 1800, a sociedade pau-
listana passou a demonstrar 
o desejo de habitar outros lu-
gares, mais distantes do cen-
tro, o que levou o engenheiro 
uruguaio Joaquim Eugênio de 
Lima a associar-se com João 
Borges de Figueiredo e João 
Augusto Garcia para comprar 
terrenos na região da Rua da 
Real Grandeza, atual Avenida 
Paulista, e fundar ali a primeira 
avenida totalmente planejada 
do Estado. 

Memória: Avenida Paulista 
celebra 130 anos no dia 8 

Avenida mais famosa do Brasil, Paulista era caminho de bois  
para o matadouro; hoje é uma das mais movimentadas da Capital

DIEGOGRANDI

A Paulista foi inaugurada 
no dia 8 de dezembro de 1891. 
Seu nome deveria ser Aveni-
da das Acácias ou Prado de 
São Paulo, mas Lima decidiu 
por Avenida Paulista, em ho-

menagem aos nascidos no  
Estado.

RUA RESIDENCIAL. 
Antes de se tornar centro fi-
nanceiro da cidade, ou mesmo 

 A O projeto de implantação 
de um boulevard na região da 
avenida Paulista foi aprovado 
nesta quarta-feira pela Comis-
são de Proteção à Paisagem 
Urbana (CPPU). A proposta 
prevê melhorias para uma 
área pública de 9.850 m², si-
tuada ao longo da alameda 
Rio Claro (alameda das Flores) 
e no trecho da rua São Carlos 
do Pinhal entre a alameda Rio 
Claro (Alameda das Flores) e 
rua Itapeva.

A Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento 
(SMUL) da Prefeitura de São 
Paulo vai realizar, nesta sexta-
-feira (3), uma audiência públi-
ca sobre o projeto. A proposta 
do boulevard tem como ori-
gem uma manifestação de in-
teresse social apresentada por 
uma associação privada.

Para requalificar e trans-
formar o local estão previstas 
melhorias como reforma dos 

Criação de boulevard é 
aprovada em comissão

pisos, construção de passeios 
lúdicos, paisagismo, nova ilu-
minação pública, implantação 
de mobiliário urbano, medi-
das de redução de tráfego, ins-
talações permanentes e tem-
porárias de arte, além de um 
mercado de alimentos e or-
gânicos.

A execução de todas as in-
tervenções, além da manuten-
ção e operação do espaço por 
30 anos, seria custeada pela 
iniciativa privada. (GSP)

de assumir sua atual vocação 
cultural, a Paulista foi uma via 
predominantemente residen-
cial. Seus primeiros moradores 
eram Barões do Café, fazendei-
ros e novos ricos, o que, segun-
do a Associação Paulista Viva, 
explica a mistura de estilo dos 
casarões, que iam do florenti-
no ao art-nouveau, passando 
pelo neoclássico e o classicis-
mo francês, entre outros.

Hoje restam pouquíssimos 
representantes dessa época na 
avenida, um deles é a Casa Ho-
rácio Sabino, que foi a primei-
ra construção art-nouveau do 
país, e outro é a Casa das Ro-
sas, projetada pelo escritório 
do arquiteto Francisco Ramos 
de Azevedo, no estilo clássico 
francês.

A Casa das Rosas teve sua 
construção concluída em 1935. 
Com cerca de 30 cômodos, o 
imóvel foi o lar dos herdeiros 
de Ramos de Azevedo até a dé-
cada de 1980, quando o gover-
no do Estado decidiu desapro-
priar o local para preservá-lo.

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

Proposta prevê 
melhorias para 
área situada ao 
longo da alameda 
Rio Claro e no 
trecho da rua São 
Carlos do Pinhal, 
na região da 
avenida Paulista
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a seguinte licitação:

EDITAL RERRATIFICADO Nº 110/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos de Informática, destinados ao 
atendimento de Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino e à Secretaria Municipal de 
Educação.
06/12/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
17/12/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
17/12/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

IMPORTANTE:
Local do evento supra: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações pú-
blicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Os editais e 
seus respectivos anexos serão disponibilizados aos interessados no site oficial do município: www.
bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações através do telefone (17) 3345 9100 – Ramal 9116 ou pelo e-mail: licita-
cao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 02 de dezembro de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
(REPUBLICAÇÃO)

PREGÃO PRESENCIAL N°.11/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CESSÃO DE DIREITO DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE 
PROCESSOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA.
VALOR ESTIMADO R$ 427.658,34
ABERTURA DOS ENVELOPES: 16/12/2021 às 09:00 horas. Tel.: (17) 3279-3999. 
SITE: www.camaraolimpia.sp.gov.br/licitacao.

Olímpia, 02 dezembro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PIMENTA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo Licitatório 
162/2021, na modalidade de Pregão 45/2021, na forma eletrônica, para o 
registro de preços para aquisição de EPI’s – Equipamentos de Proteção 
Individual, para atender as necessidades das Divisões, Departamentos e 
Secretarias da Administração Municipal. Encerramento de recebimento das 
propostas: 16 de dezembro de 2021, às 08 horas. Inicio do pregão: 16 de 
dezembro de 2021, às 09 horas. Referencia de tempo: horário de Brasília – 
DF. Local: www.bll.org.br. O edital completo e seus anexos serão fornecidos 
aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado 
de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo email: licitacao@
castilho.sp.gov.br, ou ainda pelo site www.bll.org.br; qualquer pedido de es-
clarecimento, em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, 
na Prefeitura do Município de Castilho, Praça da Matriz, 247, nesta cida-
de, CEP 16920-000, ou ainda, pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034. 
Castilho – SP, 02 de dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitações

Pregão Eletrônico nº 36/2021
Processo de Compras nº 2593/2021

Data/Hora da sessão: 16/12/2021 às 09h30min.
Objeto: Polímero aniônico usado no tratamento de esgoto, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 37/2021
Processo de Compras nº 2291/2021

Data/Hora da sessão: 16/12/2021 às 14h30min.
Objeto: Polímero base poliacrilamida aniônica de alto peso molecular, usado no tratamento de água/
efl uente, no desaguamento de lodo por sistema de geomembrana, conforme Edital.

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

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021 
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 131/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/43999- destinado à PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL 
DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE BAURU II. A realização da sessão será no dia 15/12/2021 às 
09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital estará disponível nos sítios: 
www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-negociospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 389/2021
PROCESSO n° 50.387/2021 - OC: 822400801002021OC00397
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA 
CBUQ - FAIXAS “C” E “D” -  COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOPERATIVAS, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA DE INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03 DE DEZEMBRO 
DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021 - HORÁRIO: 
09:00 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. 
Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos 
fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RODRIGO COLAUTO TABORDA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021
PROCESSO ADM. Nº 51.848/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
GUIAS E SARJETAS NO JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO DISTRITO DE RUBIÃO 
JÚNIOR, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 20 DE DEZEMBRO 2021 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA 
ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu 
sito à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclareci-
mentos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-
1442 nos horários das  08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº.001/2021-SRJ-Contratação de laboratório especializado para a prestação 
de serviços de coleta e análise de água tratada e esgoto sanitário.Recebimento da proposta: até 
às 09h00 do dia 20/12/2021. 
O edital estará disponível www.srjacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licita-
ções, 1º andar, sito à praça dos três poderes, nº73, centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 
17h00, mediante apresentação de um “cd-r” novo.
(a)Gustavo Costa- Diretor Presidente do Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí
Pregão Presencial nº 013/2021-Permissão de uso onerosa de espaço público localizado no cen-
tro de formação de professores Educamais Jacareí, destinado à instalação e exploração comer-
cial de uma cafeteria e livraria.Recebimento da proposta: até às 09h00 do dia 07/01/2022. 
o edital estará disponível www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na unidade de licitações, 
1º andar, sito à praça dos três poderes, nº73, centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, 
mediante apresentação de um “cd-r” novo.
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.211/2021- Contratação de empresa especializada para seguro total para as 
máquinas de terraplanagem e pavimentação e trator agrícola, com assistência 24(horas) horas.
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 20/12/2021. 
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.gov.
br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, 
Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “cd-r” novo.
(a)Engº Luis Fernando Massari-Secretário de  Infraestrutura  Municipal
(a)Claude Mary de Moura- Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana 
(a)Carlos Tokuiti Amagai-Secretário de Desenvolvimento Econômico
Tomada de Preços nº 016/2021- Contratação de empresa especializada para elaboração de 
projetos de regularização, adequação e/ou reforma das Unidades Escolares da Secretaria de 
Educação do Município de Jacareí.Recebimento dos envelopes: até às 09h00 do dia 06/01/2022.
Sessão de abertura: às 9h00 do dia 06/01/2022.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado 
na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, no 
horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” novo.
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação 

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                    AVISO DE LICITAÇÃO 

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:

Modalidade: Concorrência nº 05/2021
Processo: 127.632/2021 - SEMUTTRAN.
Objeto: Concessão dos serviços do sistema de transporte público coleti-
vo urbano e rural de passageiros por ônibus no município de Piracicaba e 
do Transporte Especial ELEVAR. Entrega das Propostas: até 24/01/2022 
às 14:00 hs. Abertura das Propostas: 24/01/2022 às 14h30min. 
 
O Edital encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico: www.piraci-
caba.sp.gov.br ou na Divisão de Compras, localizado no prédio do Cen-
tro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, sito à Rua 
Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, 1º andar, na cidade de Piracicaba/SP 
- Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 01 de dezembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE - HC nº 744/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00532, Processo 15-P-15482/2021, do tipo 
menor preço total por lote destinado a Registro de Preços de CATETER URETERAL, CONJUNTO DE 
DILATADORES, FIO GUIA, EXTRATOR DE CÁLCULOS, FIBRA LASER, CONJUNTO DE BAINHA E BALÃO 
DILATADOR com comodato gratuito de equipamento, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das 
propostas eletrônicas será até o dia 17/12/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, 
pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página 
virtual da BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 - ABERTURA

OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de hortifrutigranjeiros pelo período de 6 meses. O 
processamento desta licitação será realizado por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP 
www.bec.sp.gov.br. Início do prazo para envio da Proposta Eletrônica: 03 de dezembro de 2021. Abertura: 16 de 
dezembro de 2021, às 09h00min. O edital estará disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br e www.ibitinga.sp.gov.br 
ou ainda presencialmente no Departamento de Compras e Licitações. 

Ibitinga, 02 de dezembro de 2021. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
• A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 010/2021, tipo MENOR PREÇO DO ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE QUADROS BRANCOS QUADRICULADOS DE USO 
PROFISSIONAL, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  cam convidados 
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 16/12/2021 às 
14h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales 
Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através 
do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção 
facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 02 de dezembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal. 

• A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
065/2021, tipo MENOR PREÇO DO ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS 
E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA,  cam convidados os interessados em 
participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 16/12/2021 às 09h00, no Setor de 
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site 
www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial 
no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 02 de dezembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal. 

• A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
067/2021, tipo MENOR PREÇO DO ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR DIAGNÓSTICO DE 
IMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  cam convidados os interessados em 
participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 17/12/2021 às 09h00, no Setor de 
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site 
www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial 
no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 02 de dezembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público a TOMADA DE PREÇOS Nº 
009/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O TÉRMINO DAS OBRAS DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES “SEBASTIÃO VIGARANI” NO 
MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA,  cam convidados os interessados em participar do certame para 
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 20/12/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça 
Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento 
do certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 02 de dezembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 113/2021 - Pregão Eletrônico nº 041/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de serviço de laboratório de 
prótese dentária visando a confecção de próteses dentais totais e/ou próteses parciais removíveis, 
superiores e/ou inferiores, conforme termo de referência e anexos. O recebimento das propostas 
será a partir do dia 08 de dezembro de 2021 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 
20 de dezembro de 2021 às 08:30h. A abertura da disputa será às 09:00h do dia 20 de dezembro 
de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site 
ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, 
de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua 
Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 126/2021 - Pregão Eletrônico nº 047/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para locação 
de equipamentos de chromebook – clamshell – 04 gbs de memória – 32 gbs de armazenamento 
– tela 11,6” –chrome os e internet móvel 10g com modem usb para o período de 12 meses, 
conforme termo de referência e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 06 de 
dezembro de 2021 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 16 de dezembro de 2021 
às 08:30h. A abertura da disputa será às 09:00h do dia 16 de dezembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: 
www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas 
feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, 
n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@
saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 107/2021 - Concorrência nº 002/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio 
do Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem 
possa interessar que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tendo 
em vista a escolha da proposta de MAIOR OFERTA para concessão do direito real de uso dos 
espaços físicos consistentes em 04 quiosques com dimensões aproximadas de 3,90m de largura 
por 3,15m de comprimento, totalizando 12,29m2, cada, dos imóveis pertencentes ao Município 
de São Simão/SP, localizado na Praça da Amizade – Jardim das Américas, situado em zona 
mista (ZE-4), para funcionamento de quiosques, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis 
por até 60 (sessenta) meses, atendidas as exigências, conforme as condições previstas no Edital 
regulamentador do certame e seus anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO 
DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA: até às 09h45min do dia 20 de janeiro de 2022. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Pontualmente às 10h00min do dia 20 de 
janeiro de 2022. LOCAL: Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, localizada 
à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167 – Centro, CEP 14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial 
do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de 
segunda às sextas feiras, das 10h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua 
Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 279/2021 - Pregão Eletrônico nº 068/2021
Início: 02/12/2021 – Encerramento: 16/12/2021 – Horário 09h00.. Abertura da 
Sessão: 16/12/2021 – Horário: 09h01. Endereço Eletrônico: WWW.VIRADOURO.SP.GOV.
BR (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM CONFORME EMENDA 11870.186000/1210-
03. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, 
abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-
ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá 
ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.
viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis 
através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 02 de dezembro de 2021.
DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 029/2021

Objeto: Aquisição parcelada de 70.000 
(setenta mil) litros de combustível Diesel 
S10, pelo prazo aproximado de 12(doze) 
meses, conforme Termo de Referência 
Anexo I deste Edital.
Valor Total Estimado: R$ 372.743,00
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 16/12/2021 às 09h00min. 

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 031/2021: 

Objeto: Aquisição parcelada de 55.000 
(cinquenta e cinco mil) litros de combustível 
Etanol Comum e 50.000 (cinquenta mil) 
litros de Gasolina Comum, pelo prazo 
aproximado de 12(doze) meses, conforme 
Termo de Referência Anexo I deste Edital.
Valor Total Estimado: R$ 606.535,00
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 20/12/2021 às 09h00min. 
Retirada do Edital: O Edital com 
condições de participação, especifi cações e 
demais informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada na 
Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida – 
Araras-SP, das 8h00min às 12h00min e das 
14h00min às 17h00min ou pelo site www.
saema.com.br - Link Licitações - Pregão 
Presencial. Informações: (19) 3543-5509 e 
(19) 3543-5523. 

Araras, 02 de dezembro de 2021.
Alexandre Faggion Castagna - Presidente 

Executivo; Fernanda Buzo - Chefe da 
Divisão de Compras e Licitações

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 150/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021.

TIPO: “menor preço global”
(execução indireta empreitada por preço global)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLAN-
TAÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA SOA-
RES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 285/2020, FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

C O M U N I C A D O
O Município de Valparaiso, através do Departamento de Licitações e Contratos, vem, através deste, co-
municar que a abertura dos envelopes nº 02 (Propostas), da licitação supra, será no dia 07/12/2021 às 
09h, haja vista que o prazo concedido para apresentação de recursos, referente à fase de habilitação, 
transcorreu sem apresentação dos mesmos, permanecendo, desta forma, inalterado o quadro de em-
presas habilitadas e inabilitadas. Maiores informações pelo e-mail abaixo mencionado ou pelo telefone 
(18) 3401-9200 – ramal 230 – Setor de Licitações – e-mail: processolicitatorio@valparaiso.sp.gov.br.

Valparaíso-SP, 02 de dezembro de 2021.
ANA LUCIA CORNACINI STEVANATO

Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 0040/2021, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 9.737/2021 TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL”. Objeto: Contratação de empresa médica e equipe multiprofissio-
nal especializada para a execução e operacionalização de atividades em 
serviços de saúde (unidade de pronto atendimento e unidade mista de saú-
de), destinados a complementar e atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Embu Guaçu. Abertura dos envelopes: 15/12/2021 
às 09h30 Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, 
através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes. Em-
bu-Guaçu, 02 de dezembro de 2021 José Antônio Pereira – Prefeito Mu-
nicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 694/2021, processo 
15.072/2021 objetivando registro de preços para 
serviços de poda de árvores nas Unidades Esco-
lares da rede municipal. Secretaria Municipal de 
Educação. o recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 21/12/2021. às 8h30min e abertura a 
partir das 8h32min. o edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos inte-
ressados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO PRESENCIAL 42/2021.

 Objeto: Contratação de empresa especializada para obtenção de 
licença ambiental do cemitério municipal de Cajuru em atenção ao órgão regulador 
(Cetesb) onde deverá ser realizada contemplando as seguintes licenças LP, LI, 
LO. Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no dia 16 de 
dezembro de 2021, até às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. O edital 
completo e as demais informações relativas às licitações e outras orientações até 
mesmo às recomendações durantes as sessões para o enfrentamento da Covid – 19, 
encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, no 
Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo 
e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br

Cajuru, 02 de novembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal

EDITAL Nº 109/2021.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2021.

PROCESSO Nº 14129/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 109/2021 - PRO-
CESSO Nº 14129/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução 
dos serviços de recuperação viária – FUMEFI 2021. MODALIDADE: Concorrência Pública 
- ENCERRAMENTO: 06 de janeiro de 2022, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 06 
de janeiro de 2022, às 10:00 horas. A Prefeita Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ 
SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Roma-
nópolis, a Concorrência Pública nº 07/2021. Os interessados poderão retirar o edital e 
seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário 
compreendido entre 9hs as às 16 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 dezembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2021.

Altera data de sessão publica do Edital do Pregão Presencial nº 48/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO, Estado de São Paulo, torna público para o 
conhecimento de quem possa interessar, que o Pregão Presencial nº 48/2021, aberto pelo Processo 
nº 226/2021, de que trata da AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE TIPO MINIVAN, ZERO 
QUILÔMETRO (CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SEDS Nº 2019/00440) PARA O CRAS – CEN-
TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, marcado para as 
13h00min do dia 02 de Dezembro de 2021, tendo em vista a ausência de interessados na participa-
ção, fica ALTERADA a data de recebimento e abertura dos Envelopes “Proposta e Habilitação” para 
as 13h00min do dia 16 de Dezembro de 2021, ficando mantidas as demais condições do edital, não 
alteradas por este instrumento.
Para que ninguém alegue ignorância vai este fixado no local de costume do Paço Municipal e publi-
cado nos órgãos de imprensa previstos em lei. 

Rincão/SP, aos 02 de Dezembro de 2021.
ADRIANO MARÇAL DA SILVA

Prefeito Municipal 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
0014649-45.2021.8.26.0224  O MM. Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Renato Aparecido Neves, (CPF: 
265.287.108-05) que Associação Comercial e 
Empresarial de Guarulhos  ajuizou o presente 
Cumprimento de Sentença, e que, pelo presente edital 
fica intimado a pagar R$ 4.253,20 (Ago/2021) que será 
devidamente atualizado, no prazo de 15 dias (úteis), após o 
prazo supra; não pagando, será aplicado multa e 
honorários de 10%, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, seguidos de expropriação. Fica ciente 
ainda que no prazo de 15 dias (úteis) poderá apresentar 
impugnação, independente de penhora ou nova intimação. 
Será o presente edital, publicado na forma da lei.

Edital Para Conhecimento Geral - Prazo de 30 dias. 
Processo nº 1053553-07.2021.8.26.0002 A MM. Juíza 
de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dra. 
Jucimara Esther de Lima Bueno, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a quem possa interessar que neste Juízo tramita a 
Ação de Alteração de Regime de Bens movida por 
João Ribeiro Conrado Neto, RG 8.8XX.XX8-X, CPF 
112.XXX.XXX-86, e Silvana Vasconcelos Melgaço 
Conrado, RG 37.6XX.XX2-1, CPF 372.XXX.XXX-00, 
por meio da qual os requerentes indicados intentam 
alterar o regime de bens do casamento de comunhão 
parcial de bens para separação total de bens. O presente 
edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
S ã o  P a u l o ,  a o s  1 0  d e  n o v e m b r o  d e  2 0 2 1 .

EDITAL RETIFICADO
PROCESSO Nº 114/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ – SP

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNE-
CIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GAS-
TROENTEROLOGIA”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer 
às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento das propos-
tas de preços será até o dia 17/12/2021 e o início da sessão para disputa de 
preços será dia 17/12/2021 às 14h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 02 de dezembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021
Objeto: Contratação de empresa para a “EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉ-
TRICO EMEF MARIA HELENA DA SILVA SILVÉRIO BLOCO 02” no Muni-
cípio de Maracaí, conforme FICHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAL DES-
CRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO 
BDI, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES, PROJETOS 
E ART, que fi cam fazendo parte integrante deste Edital. O recebimento dos 
envelopes contendo nº I – Habilitação (Documentação) e nº II – Proposta 
Comercial, dar-se-á até o dia 20 de dezembro de 2021, tendo a sua aber-
tura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, 
ou de 2ª a 6ª feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, 
na Avenida José Bonifácio, nº 517, neste município, gratuitamente para vista 
e para retirada será cobrado o preço público no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Maracaí/SP, 02 de dezembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

DocuSign Envelope ID: 62FDD317-7C05-462B-8CAA-331F25F67796



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

A4gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a seguinte licitação:

EDITAL RERRATIFICADO Nº 110/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos de Informática, destinados ao 
atendimento de Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino e à Secretaria Municipal de 
Educação.
06/12/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
17/12/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
17/12/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

IMPORTANTE:
Local do evento supra: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações pú-
blicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Os editais e 
seus respectivos anexos serão disponibilizados aos interessados no site oficial do município: www.
bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações através do telefone (17) 3345 9100 – Ramal 9116 ou pelo e-mail: licita-
cao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 02 de dezembro de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
(REPUBLICAÇÃO)

PREGÃO PRESENCIAL N°.11/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CESSÃO DE DIREITO DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE 
PROCESSOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA.
VALOR ESTIMADO R$ 427.658,34
ABERTURA DOS ENVELOPES: 16/12/2021 às 09:00 horas. Tel.: (17) 3279-3999. 
SITE: www.camaraolimpia.sp.gov.br/licitacao.

Olímpia, 02 dezembro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PIMENTA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo Licitatório 
162/2021, na modalidade de Pregão 45/2021, na forma eletrônica, para o 
registro de preços para aquisição de EPI’s – Equipamentos de Proteção 
Individual, para atender as necessidades das Divisões, Departamentos e 
Secretarias da Administração Municipal. Encerramento de recebimento das 
propostas: 16 de dezembro de 2021, às 08 horas. Inicio do pregão: 16 de 
dezembro de 2021, às 09 horas. Referencia de tempo: horário de Brasília – 
DF. Local: www.bll.org.br. O edital completo e seus anexos serão fornecidos 
aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado 
de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo email: licitacao@
castilho.sp.gov.br, ou ainda pelo site www.bll.org.br; qualquer pedido de es-
clarecimento, em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, 
na Prefeitura do Município de Castilho, Praça da Matriz, 247, nesta cida-
de, CEP 16920-000, ou ainda, pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034. 
Castilho – SP, 02 de dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitações

Pregão Eletrônico nº 36/2021
Processo de Compras nº 2593/2021

Data/Hora da sessão: 16/12/2021 às 09h30min.
Objeto: Polímero aniônico usado no tratamento de esgoto, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 37/2021
Processo de Compras nº 2291/2021

Data/Hora da sessão: 16/12/2021 às 14h30min.
Objeto: Polímero base poliacrilamida aniônica de alto peso molecular, usado no tratamento de água/
efl uente, no desaguamento de lodo por sistema de geomembrana, conforme Edital.

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

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021 
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 131/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/43999- destinado à PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL 
DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE BAURU II. A realização da sessão será no dia 15/12/2021 às 
09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital estará disponível nos sítios: 
www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-negociospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 389/2021
PROCESSO n° 50.387/2021 - OC: 822400801002021OC00397
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA 
CBUQ - FAIXAS “C” E “D” -  COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOPERATIVAS, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA DE INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03 DE DEZEMBRO 
DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021 - HORÁRIO: 
09:00 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. 
Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos 
fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RODRIGO COLAUTO TABORDA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021
PROCESSO ADM. Nº 51.848/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
GUIAS E SARJETAS NO JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO DISTRITO DE RUBIÃO 
JÚNIOR, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 20 DE DEZEMBRO 2021 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA 
ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu 
sito à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclareci-
mentos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-
1442 nos horários das  08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº.001/2021-SRJ-Contratação de laboratório especializado para a prestação 
de serviços de coleta e análise de água tratada e esgoto sanitário.Recebimento da proposta: até 
às 09h00 do dia 20/12/2021. 
O edital estará disponível www.srjacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licita-
ções, 1º andar, sito à praça dos três poderes, nº73, centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 
17h00, mediante apresentação de um “cd-r” novo.
(a)Gustavo Costa- Diretor Presidente do Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí
Pregão Presencial nº 013/2021-Permissão de uso onerosa de espaço público localizado no cen-
tro de formação de professores Educamais Jacareí, destinado à instalação e exploração comer-
cial de uma cafeteria e livraria.Recebimento da proposta: até às 09h00 do dia 07/01/2022. 
o edital estará disponível www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na unidade de licitações, 
1º andar, sito à praça dos três poderes, nº73, centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, 
mediante apresentação de um “cd-r” novo.
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.211/2021- Contratação de empresa especializada para seguro total para as 
máquinas de terraplanagem e pavimentação e trator agrícola, com assistência 24(horas) horas.
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 20/12/2021. 
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.gov.
br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, 
Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “cd-r” novo.
(a)Engº Luis Fernando Massari-Secretário de  Infraestrutura  Municipal
(a)Claude Mary de Moura- Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana 
(a)Carlos Tokuiti Amagai-Secretário de Desenvolvimento Econômico
Tomada de Preços nº 016/2021- Contratação de empresa especializada para elaboração de 
projetos de regularização, adequação e/ou reforma das Unidades Escolares da Secretaria de 
Educação do Município de Jacareí.Recebimento dos envelopes: até às 09h00 do dia 06/01/2022.
Sessão de abertura: às 9h00 do dia 06/01/2022.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado 
na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, no 
horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” novo.
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação 

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                    AVISO DE LICITAÇÃO 

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:

Modalidade: Concorrência nº 05/2021
Processo: 127.632/2021 - SEMUTTRAN.
Objeto: Concessão dos serviços do sistema de transporte público coleti-
vo urbano e rural de passageiros por ônibus no município de Piracicaba e 
do Transporte Especial ELEVAR. Entrega das Propostas: até 24/01/2022 
às 14:00 hs. Abertura das Propostas: 24/01/2022 às 14h30min. 
 
O Edital encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico: www.piraci-
caba.sp.gov.br ou na Divisão de Compras, localizado no prédio do Cen-
tro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, sito à Rua 
Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, 1º andar, na cidade de Piracicaba/SP 
- Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 01 de dezembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE - HC nº 744/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00532, Processo 15-P-15482/2021, do tipo 
menor preço total por lote destinado a Registro de Preços de CATETER URETERAL, CONJUNTO DE 
DILATADORES, FIO GUIA, EXTRATOR DE CÁLCULOS, FIBRA LASER, CONJUNTO DE BAINHA E BALÃO 
DILATADOR com comodato gratuito de equipamento, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das 
propostas eletrônicas será até o dia 17/12/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, 
pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página 
virtual da BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 - ABERTURA

OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de hortifrutigranjeiros pelo período de 6 meses. O 
processamento desta licitação será realizado por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP 
www.bec.sp.gov.br. Início do prazo para envio da Proposta Eletrônica: 03 de dezembro de 2021. Abertura: 16 de 
dezembro de 2021, às 09h00min. O edital estará disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br e www.ibitinga.sp.gov.br 
ou ainda presencialmente no Departamento de Compras e Licitações. 

Ibitinga, 02 de dezembro de 2021. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
• A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 010/2021, tipo MENOR PREÇO DO ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE QUADROS BRANCOS QUADRICULADOS DE USO 
PROFISSIONAL, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  cam convidados 
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 16/12/2021 às 
14h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales 
Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através 
do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção 
facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 02 de dezembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal. 

• A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
065/2021, tipo MENOR PREÇO DO ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS 
E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA,  cam convidados os interessados em 
participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 16/12/2021 às 09h00, no Setor de 
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site 
www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial 
no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 02 de dezembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal. 

• A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
067/2021, tipo MENOR PREÇO DO ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR DIAGNÓSTICO DE 
IMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  cam convidados os interessados em 
participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 17/12/2021 às 09h00, no Setor de 
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site 
www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial 
no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 02 de dezembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público a TOMADA DE PREÇOS Nº 
009/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O TÉRMINO DAS OBRAS DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES “SEBASTIÃO VIGARANI” NO 
MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA,  cam convidados os interessados em participar do certame para 
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 20/12/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça 
Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento 
do certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 02 de dezembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 113/2021 - Pregão Eletrônico nº 041/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de serviço de laboratório de 
prótese dentária visando a confecção de próteses dentais totais e/ou próteses parciais removíveis, 
superiores e/ou inferiores, conforme termo de referência e anexos. O recebimento das propostas 
será a partir do dia 08 de dezembro de 2021 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 
20 de dezembro de 2021 às 08:30h. A abertura da disputa será às 09:00h do dia 20 de dezembro 
de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site 
ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, 
de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua 
Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 126/2021 - Pregão Eletrônico nº 047/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para locação 
de equipamentos de chromebook – clamshell – 04 gbs de memória – 32 gbs de armazenamento 
– tela 11,6” –chrome os e internet móvel 10g com modem usb para o período de 12 meses, 
conforme termo de referência e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 06 de 
dezembro de 2021 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 16 de dezembro de 2021 
às 08:30h. A abertura da disputa será às 09:00h do dia 16 de dezembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: 
www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas 
feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, 
n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@
saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 107/2021 - Concorrência nº 002/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio 
do Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem 
possa interessar que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tendo 
em vista a escolha da proposta de MAIOR OFERTA para concessão do direito real de uso dos 
espaços físicos consistentes em 04 quiosques com dimensões aproximadas de 3,90m de largura 
por 3,15m de comprimento, totalizando 12,29m2, cada, dos imóveis pertencentes ao Município 
de São Simão/SP, localizado na Praça da Amizade – Jardim das Américas, situado em zona 
mista (ZE-4), para funcionamento de quiosques, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis 
por até 60 (sessenta) meses, atendidas as exigências, conforme as condições previstas no Edital 
regulamentador do certame e seus anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO 
DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA: até às 09h45min do dia 20 de janeiro de 2022. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Pontualmente às 10h00min do dia 20 de 
janeiro de 2022. LOCAL: Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, localizada 
à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167 – Centro, CEP 14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial 
do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de 
segunda às sextas feiras, das 10h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua 
Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 279/2021 - Pregão Eletrônico nº 068/2021
Início: 02/12/2021 – Encerramento: 16/12/2021 – Horário 09h00.. Abertura da 
Sessão: 16/12/2021 – Horário: 09h01. Endereço Eletrônico: WWW.VIRADOURO.SP.GOV.
BR (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM CONFORME EMENDA 11870.186000/1210-
03. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, 
abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-
ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá 
ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.
viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis 
através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 02 de dezembro de 2021.
DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 029/2021

Objeto: Aquisição parcelada de 70.000 
(setenta mil) litros de combustível Diesel 
S10, pelo prazo aproximado de 12(doze) 
meses, conforme Termo de Referência 
Anexo I deste Edital.
Valor Total Estimado: R$ 372.743,00
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 16/12/2021 às 09h00min. 

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 031/2021: 

Objeto: Aquisição parcelada de 55.000 
(cinquenta e cinco mil) litros de combustível 
Etanol Comum e 50.000 (cinquenta mil) 
litros de Gasolina Comum, pelo prazo 
aproximado de 12(doze) meses, conforme 
Termo de Referência Anexo I deste Edital.
Valor Total Estimado: R$ 606.535,00
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 20/12/2021 às 09h00min. 
Retirada do Edital: O Edital com 
condições de participação, especifi cações e 
demais informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada na 
Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida – 
Araras-SP, das 8h00min às 12h00min e das 
14h00min às 17h00min ou pelo site www.
saema.com.br - Link Licitações - Pregão 
Presencial. Informações: (19) 3543-5509 e 
(19) 3543-5523. 

Araras, 02 de dezembro de 2021.
Alexandre Faggion Castagna - Presidente 

Executivo; Fernanda Buzo - Chefe da 
Divisão de Compras e Licitações

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 150/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021.

TIPO: “menor preço global”
(execução indireta empreitada por preço global)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLAN-
TAÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA SOA-
RES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 285/2020, FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

C O M U N I C A D O
O Município de Valparaiso, através do Departamento de Licitações e Contratos, vem, através deste, co-
municar que a abertura dos envelopes nº 02 (Propostas), da licitação supra, será no dia 07/12/2021 às 
09h, haja vista que o prazo concedido para apresentação de recursos, referente à fase de habilitação, 
transcorreu sem apresentação dos mesmos, permanecendo, desta forma, inalterado o quadro de em-
presas habilitadas e inabilitadas. Maiores informações pelo e-mail abaixo mencionado ou pelo telefone 
(18) 3401-9200 – ramal 230 – Setor de Licitações – e-mail: processolicitatorio@valparaiso.sp.gov.br.

Valparaíso-SP, 02 de dezembro de 2021.
ANA LUCIA CORNACINI STEVANATO

Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 0040/2021, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 9.737/2021 TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL”. Objeto: Contratação de empresa médica e equipe multiprofissio-
nal especializada para a execução e operacionalização de atividades em 
serviços de saúde (unidade de pronto atendimento e unidade mista de saú-
de), destinados a complementar e atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Embu Guaçu. Abertura dos envelopes: 15/12/2021 
às 09h30 Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, 
através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes. Em-
bu-Guaçu, 02 de dezembro de 2021 José Antônio Pereira – Prefeito Mu-
nicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 694/2021, processo 
15.072/2021 objetivando registro de preços para 
serviços de poda de árvores nas Unidades Esco-
lares da rede municipal. Secretaria Municipal de 
Educação. o recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 21/12/2021. às 8h30min e abertura a 
partir das 8h32min. o edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos inte-
ressados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO PRESENCIAL 42/2021.

 Objeto: Contratação de empresa especializada para obtenção de 
licença ambiental do cemitério municipal de Cajuru em atenção ao órgão regulador 
(Cetesb) onde deverá ser realizada contemplando as seguintes licenças LP, LI, 
LO. Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no dia 16 de 
dezembro de 2021, até às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. O edital 
completo e as demais informações relativas às licitações e outras orientações até 
mesmo às recomendações durantes as sessões para o enfrentamento da Covid – 19, 
encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, no 
Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo 
e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br

Cajuru, 02 de novembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal

EDITAL Nº 109/2021.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2021.

PROCESSO Nº 14129/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 109/2021 - PRO-
CESSO Nº 14129/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução 
dos serviços de recuperação viária – FUMEFI 2021. MODALIDADE: Concorrência Pública 
- ENCERRAMENTO: 06 de janeiro de 2022, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 06 
de janeiro de 2022, às 10:00 horas. A Prefeita Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ 
SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Roma-
nópolis, a Concorrência Pública nº 07/2021. Os interessados poderão retirar o edital e 
seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário 
compreendido entre 9hs as às 16 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 dezembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2021.

Altera data de sessão publica do Edital do Pregão Presencial nº 48/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO, Estado de São Paulo, torna público para o 
conhecimento de quem possa interessar, que o Pregão Presencial nº 48/2021, aberto pelo Processo 
nº 226/2021, de que trata da AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE TIPO MINIVAN, ZERO 
QUILÔMETRO (CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SEDS Nº 2019/00440) PARA O CRAS – CEN-
TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, marcado para as 
13h00min do dia 02 de Dezembro de 2021, tendo em vista a ausência de interessados na participa-
ção, fica ALTERADA a data de recebimento e abertura dos Envelopes “Proposta e Habilitação” para 
as 13h00min do dia 16 de Dezembro de 2021, ficando mantidas as demais condições do edital, não 
alteradas por este instrumento.
Para que ninguém alegue ignorância vai este fixado no local de costume do Paço Municipal e publi-
cado nos órgãos de imprensa previstos em lei. 

Rincão/SP, aos 02 de Dezembro de 2021.
ADRIANO MARÇAL DA SILVA

Prefeito Municipal 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
0014649-45.2021.8.26.0224  O MM. Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Renato Aparecido Neves, (CPF: 
265.287.108-05) que Associação Comercial e 
Empresarial de Guarulhos  ajuizou o presente 
Cumprimento de Sentença, e que, pelo presente edital 
fica intimado a pagar R$ 4.253,20 (Ago/2021) que será 
devidamente atualizado, no prazo de 15 dias (úteis), após o 
prazo supra; não pagando, será aplicado multa e 
honorários de 10%, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, seguidos de expropriação. Fica ciente 
ainda que no prazo de 15 dias (úteis) poderá apresentar 
impugnação, independente de penhora ou nova intimação. 
Será o presente edital, publicado na forma da lei.

Edital Para Conhecimento Geral - Prazo de 30 dias. 
Processo nº 1053553-07.2021.8.26.0002 A MM. Juíza 
de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dra. 
Jucimara Esther de Lima Bueno, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a quem possa interessar que neste Juízo tramita a 
Ação de Alteração de Regime de Bens movida por 
João Ribeiro Conrado Neto, RG 8.8XX.XX8-X, CPF 
112.XXX.XXX-86, e Silvana Vasconcelos Melgaço 
Conrado, RG 37.6XX.XX2-1, CPF 372.XXX.XXX-00, 
por meio da qual os requerentes indicados intentam 
alterar o regime de bens do casamento de comunhão 
parcial de bens para separação total de bens. O presente 
edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
S ã o  P a u l o ,  a o s  1 0  d e  n o v e m b r o  d e  2 0 2 1 .

EDITAL RETIFICADO
PROCESSO Nº 114/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ – SP

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNE-
CIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GAS-
TROENTEROLOGIA”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer 
às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento das propos-
tas de preços será até o dia 17/12/2021 e o início da sessão para disputa de 
preços será dia 17/12/2021 às 14h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 02 de dezembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021
Objeto: Contratação de empresa para a “EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉ-
TRICO EMEF MARIA HELENA DA SILVA SILVÉRIO BLOCO 02” no Muni-
cípio de Maracaí, conforme FICHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAL DES-
CRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO 
BDI, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES, PROJETOS 
E ART, que fi cam fazendo parte integrante deste Edital. O recebimento dos 
envelopes contendo nº I – Habilitação (Documentação) e nº II – Proposta 
Comercial, dar-se-á até o dia 20 de dezembro de 2021, tendo a sua aber-
tura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, 
ou de 2ª a 6ª feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, 
na Avenida José Bonifácio, nº 517, neste município, gratuitamente para vista 
e para retirada será cobrado o preço público no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Maracaí/SP, 02 de dezembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

A5gazetasp.com.br
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 A O presidenciável Sergio 
Moro (Podemos) disse nesta 
quinta-feira que o atual man-
datário Jair Bolsonaro (PL) co-
memorou quando o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) foi solto da prisão 
em 2019 após a decisão do 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) que pôs fim à prisão 
de condenados em segunda 
instância.

Em novembro de 2019, 
por 6 votos a 5, o STF mudou 
de entendimento e vetou a 
prisão de condenados em se-
gunda instância. Um dia de-
pois, beneficiado pela deci-
são da Corte, o ex-presidente 
petista foi solto na Superin-
tendência da PF (Polícia Fede-
ral) em Curitiba, após deter-
minação da Justiça Federal.

“O presidente não fez 

Bolsonaro 
celebrou liberdade 
de Lula, diz Moro

SURPREENDENTE. ‘Presidente comemorou quando o Lula foi solto 
em 2019 porque ele entendia que aquilo beneficiava ele’, disse Moro

Moro deixou ministério da Justiça em abril de 2020 após o presidente decidir exonerar o então diretor da PF

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

nada [para reverter a deci-
são do STF que determinou 
o fim de prisão em segun-
da instância]. E, na verdade, 
o que a gente sabia é que o 
Planalto, o presidente come-
morou quando o Lula foi sol-
to em 2019 porque ele enten-

dia que aquilo beneficiava ele 
literalmente. Então, ele não 
trabalhou para manter a exe-
cução em segunda instância”, 
disparou o ex-juiz da Opera-
ção Lava Jato em entrevista à 
Jovem Pan Paraná.

Moro deixou o cargo de 
ministro da Justiça em abril 
de 2020 após o presidente 
decidir exonerar o então di-
retor-geral da PF (Polícia Fe-
deral) Maurício Valeixo, pro-
fissional de confiança do 
ex-juiz. À época, Moro disse 
que Bolsonaro queria inter-
ferir na Polícia Federal. Se-
gundo a colunista do UOL 
Carla Araújo, Bolsonaro pres-
tou depoimento no início de 
novembro e negou interfe-
rência no órgão.

Na entrevista, Moro dis-
se que Bolsonaro começou a 

sabotar todas as suas ações 
no ministério e não cumpriu 
com a sua palavra de que nin-
guém, mesmo membros do 
governo, seria poupado de 
quaisquer investigações e de 
fortalecer o combate à cor-
rupção.

“Ele não fez nada disso. 
Ao contrário, começou a sa-
botar o que eu fazia. Até que 
chegou em um momento 
que eu simplesmente saio 
[da pasta].”

O UOL tenta contato com 
a Presidência para comentar 
as declarações.

TUÍTE APAGADO.
Moro ainda acusou que o 
presidente teria mandado 
apagar um tuíte sobre a se-
gunda instância feito na con-
ta oficial dele por um dos 
seus filhos.

“Inclusive, na época, o fi-
lho dele fez lá no Twitter dele 
falando da execução em se-

gunda instância e o presi-
dente mandou apagar. Foi 
um episódio meio constran-
gedor”, disse Moro.

O ex-juiz não citou qual 
filho do presidente estava se 
referindo, no entanto, à épo-
ca, em outubro de 2019, o ve-
reador Carlos Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ) fez um tuíte 
se desculpando por uma pos-
tagem sobre segunda instân-
cia e declarou que a fez sem 
autorização do pai. (FP)

Moro disse 
que Bolsonaro 
começou a 
sabotar todas as 
suas ações no 
ministério e não 
cumpriu com a 
sua palavra de 
que ninguém 
seria poupado

 A O presidente do STF (Su-
premo Tribunal Federal), Luiz 
Fux, reuniu-se nesta quinta-
-feira (2) com o ex-advogado-
-geral da União André Men-
donça e ambos decidiram que 
a posse do novo integrante da 
corte será no próximo dia 16. 

Mendonça foi aprovado 
na quarta (1º) pelo Senado 
para integrar o tribunal com 
47 votos favoráveis e 32 con-
trários. Ele é o segundo indi-
cado do presidente Jair Bolso-
naro ao Supremo e assumirá 
o assento deixado por Mar-

Posse de André 
Mendonça no STF é 
marcada para dia 16

Jair Bolsonaro ao lado de André Mendonça, futuro ministro do STF

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

co Aurélio, que se aposentou 
em julho. 

A indicação de Mendon-
ça ficou travada por mais de 
quatro meses devido à resis-
tência do presidente da CCJ 
(Comissão de Constituição 
e Justiça), Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), e de um grupo de 
senadores que eram contra 
seu nome e demoraram para 
marcar a data da sabatina. 

Na reunião desta quinta, 
Fux e Mendonça também dis-
cutiram o formato da cerimô-
nia. Ainda não está definido 

Mendonça foi aprovado pelo Senado e 
decidiu data da posse em reunião com Fux

quantos convidados poderão 
comparecer ao plenário de 
maneira física no evento. 

No entanto, ficou acorda-
do que o evento deverá res-
peitar as medidas sanitárias 
em vigência na corte que vi-
sam reduzir o risco de disse-
minação da Covid-19. 

A norma estabelece, entre 
outras exigências, que para 
entrar na sede do Supremo é 
necessário apresentar cartão 

de vacinação ou teste negati-
vo de coronavírus nas últimas 
72 horas, por exemplo. 

Nenhum dos dois deu en-
trevista ao final do encontro, 
mas a assessoria do STF in-
formou que a reunião durou 
uma hora e que ficou definida 
a posse para o dia 16, às 16h. 

Na quarta-feira, Fux já ha-
via emitido uma nota para 
comemorar a aprovação de 
Mendonça. (FP)

 A O Ministério da Saúde in-
formou ontem que o número 
de pessoas aptas a receberem 
o imunizante corresponde a 
177 milhões de brasileiros. Ao 
todo, 159,3 milhões tomaram 
a primeira dose da vacina. Até 
o momento, mais de 372,5 mi-
lhões de doses foram distribuí-
das aos 26 estados e Distrito 
Federal.

O Brasil atingiu nesta quin-
ta-feira a marca de 90% do pú-
blico-alvo, ou seja, adultos com 
mais de 18 anos vacinados com 
a primeira dose de algum dos 
imunizantes contra a Covid-19. 
Ao todo, 159,3 milhões de bra-
sileiros iniciaram o ciclo vaci-
nal contra a doença e 79,03% 
completaram o esquema com 
as duas doses ou dose única, de 
acordo com dados divulgados 
pelo ministério. 

90% dos adultos já 
tomaram a 1ª dose

O País também registrou 
queda de 92,57% na média de 
óbitos desde o pico da pande-
mia, registrado em 19 de abril 
deste ano.

NOVAS DOSES
Em novembro, o governo 

federal comprou mais de 550 
milhões de imunizantes. A 
expectativa do Ministério da 
Saúde é que mais de 354 mi-
lhões de doses sejam utilizadas 
como reforço em 2022.

Até o momento, 14,1 mi-
lhões de pessoas estão com a 
imunização reforçada com a 
dose adicional ou de reforço. 
Cerca de 13,7 milhões de brasi-
leiros entre 12 e 17 anos já toma-
ram a primeira dose da vacina 
e 3,4 milhões estão completa-
mente vacinados com as duas 
doses da Pfizer. (AB e GSP)

 A A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira (1º) 
um projeto de lei que cria me-
didas de proteção social e da 
saúde para entregadores en-
quanto perdurar a emergên-
cia de saúde publica por cau-
sa da pandemia de Covid-19. 
A proposta, que recebeu aval 
dos deputados um ano e nove 
meses após a chegada da doen-
ça no País, será enviada ao Se-
nado.  As informações são da 
Agência Câmara de Notícias.

O texto do Projeto de Lei 
1665/20, do deputado Ivan Va-
lente (PSOL-SP) e outros 9 par-
lamentares, foi aprovado na 
forma do substitutivo do rela-
tor, deputado Fábio Trad (PSD-
-MS). Uma das medidas previs-
tas é a determinação de que a 
empresa  contrate seguro con-
tra acidentes.

O seguro deve abranger, 
obrigatoriamente, acidentes 

Câmara aprova conjunto de 
ações a favor de entregadores

A proposta, que recebeu aval dos deputados um ano e nove meses 
após a chegada da doença no País, será enviada ao Senado

ROBERTO PARIZOTTI/FOTOS PÚBLICAS

pessoais, invalidez permanen-
te ou temporaria e morte. Na 
hipótese de o entregador tra-
balhar para mais de uma em-
presa de aplicativo de entrega, 
a indenização deverá ser paga 

pela seguradora contratada 
pela empresa para a qual o tra-
balhador estiver prestando ser-
viço no momento do acidente.

Acesse o site da Gazeta para 
ler o texto completo. (GSP)

 A Uma resolução do Depar-
tamento Penitenciário Na-
cional (Depen), publicada no 
Diário Oficial da União desta 
quinta-feira, estabelece nor-
mas para as visitas íntimas de 
pessoas privadas de liberdade 
nos estabelecimentos penais 
das unidades federadas, caben-
do à administração prisional o 
cumprimento das normas es-
tabelecidas pela resolução.

Em um dos artigos, o docu-
mento diz que a administração 
prisional exigirá, para a conces-
são da visita conjugal, o prévio 
cadastro da pessoa autorizada 
no respectivo serviço social do 
estabelecimento penal, bem 
assim a demonstração docu-
mental de casamento ou união 
estável. E que não se admitirá 
concomitância ou pluralidade 
de cadastros de pessoas autori-
zadas à visita conjugal da pes-
soa privada de liberdade. 

No caso de substituição da 

Resolução muda regras 
para visitas íntimas

pessoa cadastrada, deverá ser 
obedecido prazo mínimo de 12 
meses, contados da indicação 
de cancelamento pela pessoa 
privada de liberdade. A periodi-
cidade da visita conjugal deve 
ser preferencialmente mensal 
e observará cronograma e pre-
paração de local adequado para 
a sua realização. (GSP e AB)

No caso de 
substituiçãp, 
deverá ser 
obedecido o 
prazo mínimo 
de 12 meses; 
peridiocidade 
deverá ser de 
preferência 
mensal

Prédio da 
ONU é isolado 
após ameaça

 A A sede da ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas) em 
Nova York foi isolada na ma-
nhã de ontem, após a polícia 
ser avisada sobre a presença de 
um homem segurando uma 
arma do lado de fora do prédio.

Imagens compartilhadas 
nas mostram policiais arma-
dos cercando o suspeito em 
uma calçada, se protegendo 
atrás de uma van, enquanto ele 
segura o que parece ser uma 
arma, não identificada.

De acordo com um dos 
agentes envolvidos na ação, 
que falou à imprensa de for-
ma anônima, o homem amea-
çou atirar contra si mesmo em 
uma das entradas do prédio.

A avenida ao lado da sede 
da ONU também foi fechada. 
Apesar do susto, o isolamento 
do local não gerou perturbação 
para as pessoas que já estavam 
dentro do edifício. (FP)
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COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP
151º LEILÃO PÚBLICO

GILSON KENTI INUMARU, Leiloeiro Oficial,  devidamente autorizado pela  SABESP,  venderá em
leilão  público  online,  DIA: 16/12/2021,  às  09h.  LOCAL: Site  www.gilsonleiloes.com.br. Bens:
EQUIPAMENTOS,  MATERIAIS  INSERVÍVEIS,  SUCATAS,  MOTOCICLETAS,  VEÍCULOS,
CAMINHÕES E RETROESCAVADEIRAS.  Visitação:  de 01/12 a 15/12/21  (diás úteis) Horários
das:  8h às  11h  –  13:30h  às  15h.  Os  endereços  e  orientações  de  agendamento  deverão  ser
consultados no site do leiloeiro. DESCRIÇÕES COMPLETA DOS BENS, CONDIÇÕES DE VENDA,
FOTOS E OFERTA DE LANCES estão disponíveis  na  íntegra  no  site  supramencionado.
Maiores informações: Tel. (11) 4082-2550.

GILSON KENTI INUMARU – JUCESP Nº 762

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 101/2021, objetivando o 
registro de preço de gêneros alimentícios para dietas especiais a serem oferecidos na alimentação escolar, 
aos alunos com restrições alimentares, da Rede Municipal de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar, no 
dia 15 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras 
informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 02 de dezembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - 
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021, TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada em assessoria e engenharia ambiental para 
realizar o licenciamento de obras públicas e assessorar na implantação de ações relacionadas à gestão ambiental no 
município de Louveira - SP. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 20 de dezembro de 
2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do Leitão, Louveira - SP. 
Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 02 de dezembro de 2021. 
MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 066/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 222/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal 
Homologou o objeto desta licitação referente a Aquisição de Maquinários Agrícolas e Equipamentos 
para manutenção de Vias Públicas da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra/SP, com quantitativos 
máximos e condições mínimas contidas no Termo de Referência no Anexo I para a empresa COMPAC-
ANDAIMES EIRELI - ME nos itens 2 e 3 perfazendo um valor total de R$ 21.060,00. Araçoiaba da Serra, 
01 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA Tomada de Preços Nº 
010/2021. Processo Administrativo n.º 185/2021 - Levo ao conhecimento dos interessados 
que a autoridade Municipal Adjudicou e Homologou o objeto desta licitação referente a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO 
DEVIDAMENTE HABILITADO PARA A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SÁUDE – 
FASE 2 - ARAÇOIABA DA SERRA/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO 
DE OBRA, CONFORME OS ANEXOS, para empresa ENGECON ABC CONSTRUÇÕES 
EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA sob o CNPJ 02.413.327/0001-92, 
perfazendo um valor total de R$ 944.537,40. Araçoiaba da Serra, 01 de dezembro de 2021. José 
Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO GUARULHOS SUL
Encontra-se aberta na DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO GUARULHOS SUL, PREGÃO 
ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO - número n° 01/2021 – Processo n° SEDUC-
PRC-2021/39584, objetivando a contratação de prestação de serviços contínuos de preparo e 
distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos 
regularmente matriculados na rede pública estadual, conforme especificações constantes do Anexo 
I do Edital. A realização da sessão dar-se-á no dia 16/12/2021 às 9h, através do endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br e será conduzido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. As informações estarão 
disponíveis nos endereços eletrônicos http://www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO: 200/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTI-
CO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, 
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, JUSTIFICATIVA DE PREÇOS E PROJETO, LOCA-
LIZADO EM DIVERSAS RUASDO MUNICÍPIO DE ITAJOBI -SP., conforme especificações constantes no anexo I deste 
edital.
Data da Abertura: 30/11/2021
Data de Entrega dos documentos e propostas: 23/12/2021 as 08:30 horas.
Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga, 
nº 360 – Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93.
Onde se lê:
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021.
Leia-se:
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021.

Itajobi, 02 de dezembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 213/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2021 - EDITAL Nº 106/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 17 de dezembro de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através 
do Edital nº 106/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto 
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, ZERO KM, 7 LUGARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 
PROVENIENTE DE RECURSOS ESTADUAIS, NOS TERMOS DA DEMANDA 2021SS04381, confor-
me especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório 
e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, 
Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou 
compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa/SP, aos 02 de dezembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 100/2021, 
objetivando a aquisição de materiais de telefonia, no dia 15 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. 
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 
3878-9700. Louveira, 02 de dezembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Presencial 20/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes torna público que, no dia e 
hora especificados, nas dependências do Paço Municipal, à Rua 01A, 332, 

Centro, Santa Gertrudes/SP, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial 
20/2021, do tipo menor preço global por lote, para aquisição de combustíveis para o 
exercício de 2022, conforme especificações contidas em edital completo. O edital 
completo poderá ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 
horas ou pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br. Os envelopes com as propostas e os 
documentos de habilitação devem ser protocolados até as 08:30 horas do dia 16/12/2021 
no Paço Municipal. A sessão de lances e julgamento será neste mesmo dia às 09:00 
horas. SERÁ EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS E QUE CADA REPRESENTANTE 
TRAGA SEUS OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA A PARTICIPAÇÃO NA 
SESSÃO. SERÁ RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO PELA OMS. 
Santa Gertrudes/SP, 02 de dezembro de 2021. Danielle Zanardi Leão Silva – Pregoeira.

Processo Licitatório 157/2021 – Pregão 41/2021. Objeto: Aquisição de 
veículo automotor, tipo caminhão, equipado com tanque pipa bombeiro 
com capacidade para 15.000 litros, zero quilômetro, que será utilizado 
pela Brigada de Incêndio do Município de Castilho, para atender as ne-
cessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Edital 
de Rerratificação. 1 –  No item 1 do Anexo I – Termo de Referência e na 
cláusula primeira do Anexo II – Minuta do Contrato, onde se lê: “potência 
mínima de 286 cv”, leia-se: “potência liquida máxima de no mínimo de 286 
cv”. 2 – A data prevista para o acolhimento das propostas e julgamento do 
certame passa a ser até o dia 15 de dezembro de 2021, às 09 horas. 3 – As 
demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 02 
de dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CENTRO DE PROGRESSÃO
“DR. EDGARD MAGALHÃES NORONHA” DE TREMEMBÉ

Encontra-se aberto no Centro de Progressão “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, situado à Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, km 138, Bairro do Una, Tremembé/SP, o Pregão Eletrônico n.º 16/2021, ob-
jeto do Processo n.º 2021/44028, Oferta de Compras n.º 380146000012021oc00537, para aquisição 
de gêneros alimentícios perecível. A sessão pública de abertura das propostas se dará no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br, às 09:00 (nove). horas do dia 16/12/2021. Informações através do tele-
fone (12) 3602-1706, no Núcleo de Finanças da penitenciária.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CENTRO DE PROGRESSÃO
“DR. EDGARD MAGALHÃES NORONHA” DE TREMEMBÉ

Encontra-se aberto no Centro de Progressão “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, situado à Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, km 138, Bairro do Una, Tremembé/SP, o Pregão Eletrônico n.º 17/2021, ob-
jeto do Processo n.º 2021/44029 Oferta de Compras n.º 380146000012021oc00538, para aquisição 
de gêneros alimentícios estocáveis. A sessão pública de abertura das propostas se dará no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br, às 09:00 (nove). horas do dia 17/12/2021. Informações através do tele-
fone (12) 3602-1706, no Núcleo de Finanças da penitenciária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2.021 - PROCESSO Nº 210/2.021. 

Tipo: menor preço por lote. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação de 
prédios que abrigam repartições públicas no Município de Pontal. Data/horário limite para protocolo dos envelopes: 
22 de dezembro de 2.021, às 13h45min. Data e horário de início sessão: 22 de dezembro de 2.021, às 14h00min. 
Local de protocolo dos envelopes e de realização da sessão da licitação: Paço Municipal, situado à Rua Guilherme 
Silva nº 337, Centro, CEP 14.180-000, Pontal/SP. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações 
da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 
17h00min e através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. Observação: em virtude da pandemia 
em curso, o certame seguirá as normas procedimentais estabelecidas pelo Decreto Municipal nº. 033-A, de 23/4/2.020 
e será transmitida em tempo real pelo canal do Departamento de Licitações do Município de Pontal no YouTube 
(http://www.youtube.com/channel/UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos termos do art. 7º. da Lei Municipal nº 2.986, de 
20/8/2.018. Pontal, 1º/12/2.021. José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
Pregão nº 087/2021 - PROCESSO nº 201.811/2021

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE 
LODO.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 1 – Multi Lixo Remoções de Lixo S/S Ltda. - valor de 
R$2.896.455,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e cinquenta 
e cinco reais ). Lote 2 – Multi Lixo Remoções de Lixo S/S Ltda.– valor de R$ 2.010.672,50 
(dois milhões, dez mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Mogi 
das Cruzes, em 02 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2021.

Altera data de sessão publica do Edital do Pregão Presencial nº 47/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO, Estado de São Paulo, torna público para o 
conhecimento de quem possa interessar, que o Pregão Presencial nº 47/2021, aberto pelo Processo 
nº 225/2021, de que trata da AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO PARA FROTA MU-
NICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, marcado para as 08h30min do dia 02 de Dezembro de 2021, 
tendo em vista a ausência de interessados na participação, fica ALTERADA a data de recebimento 
e abertura dos Envelopes “Proposta e Habilitação” para as 08h30 horas do dia 16 de Dezembro de 
2021, ficando mantidas as demais condições do edital, não alteradas por este instrumento.
Para que ninguém alegue ignorância vai este fixado no local de costume do Paço Municipal e publica-
do nos órgãos de imprensa previstos em lei. 

Rincão/SP, aos 02 de Dezembro de 2021.
ADRIANO MARÇAL DA SILVA

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna pública a Concorrência 
Pública Internacional nº 11/2021- Edital n.º 261/2021, cujo objeto 
consiste na Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de plantio e manutenção de espécies arbóreas no município de 
Hortolândia / SP para compensação ambiental das obras que compõem o 
Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável, conforme 
especificações contidas no Memorial Descritivo – Anexo I e demais anexos.
Período de Publicidade do Edital: 03/12/2021 a 10/01/2022 - Data da Sessão 
Pública: 10/01/2022 - Horário da Sessão: 09h00min. Local: Prefeitura de 
Hortolândia - Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, Bairro Remanso 
Campineiro, Município de Hortolândia - São Paulo.O Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.
sp.gov.br > Acesso rápido> Portal Hortolândia Fácil> ou junto ao Departamento 
de Suprimentos, Setor de Cadastro da Prefeitura de Hortolândia, localizado na 
Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, bairro Remanso Campineiro, no 
Município de Hortolândia – SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas, mediante 
o recolhimento aos cofres públicos da importância equivalente ao custo por 
folha da Administração.Hortolândia, 26 de novembro de 2021. Ieda Manzano 
de Oliveira/Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 438/2021

Processo Administrativo nº 148797/2021

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de tintas, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 2.615.706,60 (dois milhões seiscentos e quinze mil setecentos e seis 
reais e sessenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 16 de dezembro 
de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 16 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 16 de dezembro de 2021 a partir das 9 horas.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO 
ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 
OFERTA DE COMPRA Nº 180101000012021oc00252 

PROCESSO-SSP-PRC-2021/00225 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE CONTRAINTELIGÊNCIA E SAL-
VAGUARDA DE INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TREINAMENTO 
E GARANTIA. 
O Dirigente da U.G.E. 180101 – Gabinete do Secretário e Assessorias, torna público a abertura de 
licitação na modalidade acima que trata da aquisição de equipamentos para ações de contrainteli-
gência e salvaguarda de informações, compreendendo o fornecimento de treinamento e garantia, a 
ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 16/12/2021, 
às 10:00 horas. 
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 03/12/2021, o site: www.bec.
sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus represen-
tantes. O edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br 
Maiores informações pelo telefone (11) 3291-6930.  

SF 429 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 30/09/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 429 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 30/09/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057841-4 em 07/10/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

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

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS, BENEDITA 
CARVALHO DE MATTOS na qualidade titulares de domínio do imóvel usucapiendo matriculado 
sob nº 178.728 do 9º RI; Herdeiros de PASCHOAL LIBRANDI, GIOCONDA TOMAS LIBRANDI, 
ERNESTA MARIA LIBRANDI, na qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo; ANTONIO FOJO 
DA COSTA, SANDRA MORAIS DE BRITO na qualidade de titulares de domínio do imóvel confinante 
da lateral direita; DEOLINDA DA SILVA, INOCENCIA MARIA CAMILO, LUIZ CAMILO, AVELINA 
MARIA FERNANDES, ANTONIO FERNANDES, MARIA CANDIDA DE JESUS, LUIZA MARIA 
DE JESUS, JOÃO TIMOTEO DA SILVA, PAULO DA SILVA, na qualidade de titulares de domínio 
do imóvel confinante pelos fundos, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM TERRENO, situado na 
Rua Maragojipe, nº 22, Vila , 27º Subdistrito - Tatuapé, São Paulo/SP, cuja descrição tem início 
no ponto 1, localizado a 60,30m do prolongamento dos alinhamentos prediais entre as vias Rua 
Maragojipe e Rua Pedreira; Do ponto 1, segue uma distância de 2,91m, com azimute de 205º25’27”, 
até o ponto 2; daí segue 8,05m pela Rua Maragojipe, com azimute de 207º16’43”, até o ponto 3; 
daí deflete a direita, segue a distância de 16,82m, com azimute de 296º05’17”, confrontando com o 
imóvel nº 26, de titularidade dominial de João Domingos e outro, até o ponto 4; daí deflete a direita, 
segue a distância 3,03m, com azimute de 11º05’17”, até o ponto 5; daí segue uma distancia de 
4,45m, com azimute de 10º12’12” até o ponto 6; daí segue uma distância de 1,74m, com azimute de 
4º23’50”, até o ponto, sendo nesses pontos confrontantes com o imóvel nº 273, da Rua Pedreira, de 
titularidade dominial de Deolinda da Silva e outros, até o ponto 7; daí segue uma distância de 19,74m, 
com azimute de 109º53’17”, confrontando com o imóvel nº 17, da Rua Maragojipe, até o ponto 1, 
início desta descrição e encerrando em tais divisas a área de 181,30m² de superfície, cujo pedido foi 
iniciado através do requerimento de 05 de maio de 2021, prenotado sob nº 672.813, em 29 de abril 
de 2021, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de abril de 2021, no Livro 3050, fls.03/10, pelo 
2º Tabelião de Notas desta Capital - São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A 
da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual PASCHOALINA LIBRANDI, 
brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.663.090-8-SSP/SP, CPF/MF nº 
011.061.798-38 e PIERINA LIBRANDI, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 10.663.091-X-SSP/SP, CPF/MF nº 989.740.508-97, residentes e domiciliadas nesta Capital na 
Rua Maragojipe, nº 22, Vila Antonina, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com 
fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, 
exclusiva e ininterrupta e com “animus domini” por prazo superior a 40 (quarenta) anos, sobre o 
referido imóvel. Considerando a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto 
e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado 
com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste 
Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço 
Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido 
de procuração com firma reconhecida, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os 
presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação 
deste edital, restando advertido que, nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio 
do notificando será interpretado como sua concordância com o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1066928-
82.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER 
a(o) Alfredo Jose de Souza Filho, Maria Aparecida Vargas de Souza, Joao Paiva de Queiroz, 
Elizabeth de Campos Queiroz, Espólio de Cesar Corain, Dilson Vespasiano, João Franco Filho, 
Paulo Gaspar Rabelo, Marcia Vargas de Souza Franco, Andre Luiz da Silva Ferreira, Agnes 
Aparecida Alves dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Paulo Yassuaki Uesu e Laura Uezu 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua 
Mariano Marciano, nº 141/147, Vila Brasilina, São Paulo-SP, CEP: 04161-040, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 22 de novembro de 2021. 

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

 
Cimed Remédios S.A. - CNPJ nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35300571011

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 13.10.2021
Data, Hora, Local: 13.10.2021, às 11:30h, na sede, Avenida África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial 
Tamboré, Santana de Parnaíba/SP. Presença: totalidade dos Diretores. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias 
Marques, Secretária: Karla Marques Felmanas. Deliberações Aprovadas: Abertura da fi lial da Companhia, na Rua 
Paulo Henrique Mendes, 188, Galpão F, Bairro Tabuleiro dos Martins, na cidade de Maceió/AL, CEP 57081-520, para 
fi ns de futura incorporação da sociedade KMG Farma Ltda, a qual exercerá as seguintes atividades: (a) Comércio 
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; (b) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (c) Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; (d) 
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (e) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. 
Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba, 13.10.2021. Mesa / Diretores: João Adibe Zacharias Marques 
- Presidente da Mesa / Diretor Presidente, Karla Marques Felmanas - Secretária da Mesa / Diretora Operacional. 
JUCESP 511.984/21-2 em 25.10.2021. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Cimed Remédios S.A. - CNPJ nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011
Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 15.09.2021

Data, Hora, Local: 15.09.2021, às 11:00h, na sede, Avenida África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial 
Tamboré, Santana de Parnaíba/SP. Presença: totalidade dos Diretores. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias 
Marques e Secretária: Karla Marques Felmanas. Deliberações Aprovadas: A abertura da fi lial da Companhia, na 
Avenida Fernando Correa da Costa 6940, Rodovia Federal BR-364, Distrito Coxipo da Ponte, Bairro Vista Alegre, CEP 
78.085-700, Cuiabá/MT, para fi ns de futura incorporação da sociedade Predileta MT Distribuidora de 
Medicamentos Ltda, a qual exercerá as seguintes atividades: (a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas 
de uso humano; (b) Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de 
perfumaria; (c) Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; 
(d) Outras sociedades de participação. Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba, 15.09.2021. Mesa / 
Diretores: João Adibe Zacharias Marques - Presidente / Diretor Presidente, Karla Marques Felmanas - 
Secretária / Diretora Operacional. JUCESP 511.983/21-9 em 25.10.2021. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.
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03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1053426-29.2018.
valor total:  R$ 30,00
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03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0044906-37.2021.
valor total:  R$ 30,00



              


                      


                  

                   

  
                  
           K-03e04/12

03 e 04/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1029532-32.2018.
valor total: R$ 20,00
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03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1028904-09.2019.
valor total:  R$ 30,00
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03 e 04/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000046-06.2020.
valor total: R$ 20,00
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03 e 04/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001096-09.2016.
valor total: R$ 20,00
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03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1053320-67.2018.
valor total:  R$ 30,00
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03 e 04/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008350-42.2021.
valor total: R$ 20,00
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03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005575-02.2019.
valor total:  R$ 30,00
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03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017179-91.2018.
valor total:  R$ 30,00
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AVISO DE REABERTURA

Pregão Eletrônico nº 317/2021.
Processo Administrativo nº 127468/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos, conforme edital e seus anexos.

André Almeida Morais, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe 
são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e o REABRE com novas datas 
conforme segue:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 16 de dezembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 16 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 16 de dezembro de 2021 às 9 horas.

• Retirada do Edital Retificado: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou 
gratuitamente na íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

DocuSign Envelope ID: 62FDD317-7C05-462B-8CAA-331F25F67796
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COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP
151º LEILÃO PÚBLICO

GILSON KENTI INUMARU, Leiloeiro Oficial,  devidamente autorizado pela  SABESP,  venderá em
leilão  público  online,  DIA: 16/12/2021,  às  09h.  LOCAL: Site  www.gilsonleiloes.com.br. Bens:
EQUIPAMENTOS,  MATERIAIS  INSERVÍVEIS,  SUCATAS,  MOTOCICLETAS,  VEÍCULOS,
CAMINHÕES E RETROESCAVADEIRAS.  Visitação:  de 01/12 a 15/12/21  (diás úteis) Horários
das:  8h às  11h  –  13:30h  às  15h.  Os  endereços  e  orientações  de  agendamento  deverão  ser
consultados no site do leiloeiro. DESCRIÇÕES COMPLETA DOS BENS, CONDIÇÕES DE VENDA,
FOTOS E OFERTA DE LANCES estão disponíveis  na  íntegra  no  site  supramencionado.
Maiores informações: Tel. (11) 4082-2550.

GILSON KENTI INUMARU – JUCESP Nº 762

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 101/2021, objetivando o 
registro de preço de gêneros alimentícios para dietas especiais a serem oferecidos na alimentação escolar, 
aos alunos com restrições alimentares, da Rede Municipal de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar, no 
dia 15 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras 
informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 02 de dezembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - 
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021, TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada em assessoria e engenharia ambiental para 
realizar o licenciamento de obras públicas e assessorar na implantação de ações relacionadas à gestão ambiental no 
município de Louveira - SP. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 20 de dezembro de 
2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do Leitão, Louveira - SP. 
Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 02 de dezembro de 2021. 
MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 066/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 222/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal 
Homologou o objeto desta licitação referente a Aquisição de Maquinários Agrícolas e Equipamentos 
para manutenção de Vias Públicas da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra/SP, com quantitativos 
máximos e condições mínimas contidas no Termo de Referência no Anexo I para a empresa COMPAC-
ANDAIMES EIRELI - ME nos itens 2 e 3 perfazendo um valor total de R$ 21.060,00. Araçoiaba da Serra, 
01 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA Tomada de Preços Nº 
010/2021. Processo Administrativo n.º 185/2021 - Levo ao conhecimento dos interessados 
que a autoridade Municipal Adjudicou e Homologou o objeto desta licitação referente a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO 
DEVIDAMENTE HABILITADO PARA A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SÁUDE – 
FASE 2 - ARAÇOIABA DA SERRA/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO 
DE OBRA, CONFORME OS ANEXOS, para empresa ENGECON ABC CONSTRUÇÕES 
EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA sob o CNPJ 02.413.327/0001-92, 
perfazendo um valor total de R$ 944.537,40. Araçoiaba da Serra, 01 de dezembro de 2021. José 
Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO GUARULHOS SUL
Encontra-se aberta na DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO GUARULHOS SUL, PREGÃO 
ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO - número n° 01/2021 – Processo n° SEDUC-
PRC-2021/39584, objetivando a contratação de prestação de serviços contínuos de preparo e 
distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos 
regularmente matriculados na rede pública estadual, conforme especificações constantes do Anexo 
I do Edital. A realização da sessão dar-se-á no dia 16/12/2021 às 9h, através do endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br e será conduzido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. As informações estarão 
disponíveis nos endereços eletrônicos http://www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO: 200/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTI-
CO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, 
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, JUSTIFICATIVA DE PREÇOS E PROJETO, LOCA-
LIZADO EM DIVERSAS RUASDO MUNICÍPIO DE ITAJOBI -SP., conforme especificações constantes no anexo I deste 
edital.
Data da Abertura: 30/11/2021
Data de Entrega dos documentos e propostas: 23/12/2021 as 08:30 horas.
Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga, 
nº 360 – Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93.
Onde se lê:
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021.
Leia-se:
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021.

Itajobi, 02 de dezembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 213/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2021 - EDITAL Nº 106/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 17 de dezembro de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através 
do Edital nº 106/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto 
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, ZERO KM, 7 LUGARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 
PROVENIENTE DE RECURSOS ESTADUAIS, NOS TERMOS DA DEMANDA 2021SS04381, confor-
me especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório 
e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, 
Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou 
compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa/SP, aos 02 de dezembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 100/2021, 
objetivando a aquisição de materiais de telefonia, no dia 15 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. 
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 
3878-9700. Louveira, 02 de dezembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Presencial 20/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes torna público que, no dia e 
hora especificados, nas dependências do Paço Municipal, à Rua 01A, 332, 

Centro, Santa Gertrudes/SP, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial 
20/2021, do tipo menor preço global por lote, para aquisição de combustíveis para o 
exercício de 2022, conforme especificações contidas em edital completo. O edital 
completo poderá ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 
horas ou pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br. Os envelopes com as propostas e os 
documentos de habilitação devem ser protocolados até as 08:30 horas do dia 16/12/2021 
no Paço Municipal. A sessão de lances e julgamento será neste mesmo dia às 09:00 
horas. SERÁ EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS E QUE CADA REPRESENTANTE 
TRAGA SEUS OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA A PARTICIPAÇÃO NA 
SESSÃO. SERÁ RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO PELA OMS. 
Santa Gertrudes/SP, 02 de dezembro de 2021. Danielle Zanardi Leão Silva – Pregoeira.

Processo Licitatório 157/2021 – Pregão 41/2021. Objeto: Aquisição de 
veículo automotor, tipo caminhão, equipado com tanque pipa bombeiro 
com capacidade para 15.000 litros, zero quilômetro, que será utilizado 
pela Brigada de Incêndio do Município de Castilho, para atender as ne-
cessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Edital 
de Rerratificação. 1 –  No item 1 do Anexo I – Termo de Referência e na 
cláusula primeira do Anexo II – Minuta do Contrato, onde se lê: “potência 
mínima de 286 cv”, leia-se: “potência liquida máxima de no mínimo de 286 
cv”. 2 – A data prevista para o acolhimento das propostas e julgamento do 
certame passa a ser até o dia 15 de dezembro de 2021, às 09 horas. 3 – As 
demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 02 
de dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CENTRO DE PROGRESSÃO
“DR. EDGARD MAGALHÃES NORONHA” DE TREMEMBÉ

Encontra-se aberto no Centro de Progressão “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, situado à Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, km 138, Bairro do Una, Tremembé/SP, o Pregão Eletrônico n.º 16/2021, ob-
jeto do Processo n.º 2021/44028, Oferta de Compras n.º 380146000012021oc00537, para aquisição 
de gêneros alimentícios perecível. A sessão pública de abertura das propostas se dará no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br, às 09:00 (nove). horas do dia 16/12/2021. Informações através do tele-
fone (12) 3602-1706, no Núcleo de Finanças da penitenciária.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CENTRO DE PROGRESSÃO
“DR. EDGARD MAGALHÃES NORONHA” DE TREMEMBÉ

Encontra-se aberto no Centro de Progressão “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, situado à Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, km 138, Bairro do Una, Tremembé/SP, o Pregão Eletrônico n.º 17/2021, ob-
jeto do Processo n.º 2021/44029 Oferta de Compras n.º 380146000012021oc00538, para aquisição 
de gêneros alimentícios estocáveis. A sessão pública de abertura das propostas se dará no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br, às 09:00 (nove). horas do dia 17/12/2021. Informações através do tele-
fone (12) 3602-1706, no Núcleo de Finanças da penitenciária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2.021 - PROCESSO Nº 210/2.021. 

Tipo: menor preço por lote. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação de 
prédios que abrigam repartições públicas no Município de Pontal. Data/horário limite para protocolo dos envelopes: 
22 de dezembro de 2.021, às 13h45min. Data e horário de início sessão: 22 de dezembro de 2.021, às 14h00min. 
Local de protocolo dos envelopes e de realização da sessão da licitação: Paço Municipal, situado à Rua Guilherme 
Silva nº 337, Centro, CEP 14.180-000, Pontal/SP. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações 
da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 
17h00min e através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. Observação: em virtude da pandemia 
em curso, o certame seguirá as normas procedimentais estabelecidas pelo Decreto Municipal nº. 033-A, de 23/4/2.020 
e será transmitida em tempo real pelo canal do Departamento de Licitações do Município de Pontal no YouTube 
(http://www.youtube.com/channel/UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos termos do art. 7º. da Lei Municipal nº 2.986, de 
20/8/2.018. Pontal, 1º/12/2.021. José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
Pregão nº 087/2021 - PROCESSO nº 201.811/2021

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE 
LODO.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 1 – Multi Lixo Remoções de Lixo S/S Ltda. - valor de 
R$2.896.455,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e cinquenta 
e cinco reais ). Lote 2 – Multi Lixo Remoções de Lixo S/S Ltda.– valor de R$ 2.010.672,50 
(dois milhões, dez mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Mogi 
das Cruzes, em 02 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2021.

Altera data de sessão publica do Edital do Pregão Presencial nº 47/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO, Estado de São Paulo, torna público para o 
conhecimento de quem possa interessar, que o Pregão Presencial nº 47/2021, aberto pelo Processo 
nº 225/2021, de que trata da AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO PARA FROTA MU-
NICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, marcado para as 08h30min do dia 02 de Dezembro de 2021, 
tendo em vista a ausência de interessados na participação, fica ALTERADA a data de recebimento 
e abertura dos Envelopes “Proposta e Habilitação” para as 08h30 horas do dia 16 de Dezembro de 
2021, ficando mantidas as demais condições do edital, não alteradas por este instrumento.
Para que ninguém alegue ignorância vai este fixado no local de costume do Paço Municipal e publica-
do nos órgãos de imprensa previstos em lei. 

Rincão/SP, aos 02 de Dezembro de 2021.
ADRIANO MARÇAL DA SILVA

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna pública a Concorrência 
Pública Internacional nº 11/2021- Edital n.º 261/2021, cujo objeto 
consiste na Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de plantio e manutenção de espécies arbóreas no município de 
Hortolândia / SP para compensação ambiental das obras que compõem o 
Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável, conforme 
especificações contidas no Memorial Descritivo – Anexo I e demais anexos.
Período de Publicidade do Edital: 03/12/2021 a 10/01/2022 - Data da Sessão 
Pública: 10/01/2022 - Horário da Sessão: 09h00min. Local: Prefeitura de 
Hortolândia - Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, Bairro Remanso 
Campineiro, Município de Hortolândia - São Paulo.O Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.
sp.gov.br > Acesso rápido> Portal Hortolândia Fácil> ou junto ao Departamento 
de Suprimentos, Setor de Cadastro da Prefeitura de Hortolândia, localizado na 
Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, bairro Remanso Campineiro, no 
Município de Hortolândia – SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas, mediante 
o recolhimento aos cofres públicos da importância equivalente ao custo por 
folha da Administração.Hortolândia, 26 de novembro de 2021. Ieda Manzano 
de Oliveira/Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 438/2021

Processo Administrativo nº 148797/2021

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de tintas, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 2.615.706,60 (dois milhões seiscentos e quinze mil setecentos e seis 
reais e sessenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 16 de dezembro 
de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 16 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 16 de dezembro de 2021 a partir das 9 horas.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO 
ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 
OFERTA DE COMPRA Nº 180101000012021oc00252 

PROCESSO-SSP-PRC-2021/00225 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE CONTRAINTELIGÊNCIA E SAL-
VAGUARDA DE INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TREINAMENTO 
E GARANTIA. 
O Dirigente da U.G.E. 180101 – Gabinete do Secretário e Assessorias, torna público a abertura de 
licitação na modalidade acima que trata da aquisição de equipamentos para ações de contrainteli-
gência e salvaguarda de informações, compreendendo o fornecimento de treinamento e garantia, a 
ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 16/12/2021, 
às 10:00 horas. 
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 03/12/2021, o site: www.bec.
sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus represen-
tantes. O edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br 
Maiores informações pelo telefone (11) 3291-6930.  

SF 429 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 30/09/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 429 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 30/09/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057841-4 em 07/10/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

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

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS, BENEDITA 
CARVALHO DE MATTOS na qualidade titulares de domínio do imóvel usucapiendo matriculado 
sob nº 178.728 do 9º RI; Herdeiros de PASCHOAL LIBRANDI, GIOCONDA TOMAS LIBRANDI, 
ERNESTA MARIA LIBRANDI, na qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo; ANTONIO FOJO 
DA COSTA, SANDRA MORAIS DE BRITO na qualidade de titulares de domínio do imóvel confinante 
da lateral direita; DEOLINDA DA SILVA, INOCENCIA MARIA CAMILO, LUIZ CAMILO, AVELINA 
MARIA FERNANDES, ANTONIO FERNANDES, MARIA CANDIDA DE JESUS, LUIZA MARIA 
DE JESUS, JOÃO TIMOTEO DA SILVA, PAULO DA SILVA, na qualidade de titulares de domínio 
do imóvel confinante pelos fundos, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM TERRENO, situado na 
Rua Maragojipe, nº 22, Vila , 27º Subdistrito - Tatuapé, São Paulo/SP, cuja descrição tem início 
no ponto 1, localizado a 60,30m do prolongamento dos alinhamentos prediais entre as vias Rua 
Maragojipe e Rua Pedreira; Do ponto 1, segue uma distância de 2,91m, com azimute de 205º25’27”, 
até o ponto 2; daí segue 8,05m pela Rua Maragojipe, com azimute de 207º16’43”, até o ponto 3; 
daí deflete a direita, segue a distância de 16,82m, com azimute de 296º05’17”, confrontando com o 
imóvel nº 26, de titularidade dominial de João Domingos e outro, até o ponto 4; daí deflete a direita, 
segue a distância 3,03m, com azimute de 11º05’17”, até o ponto 5; daí segue uma distancia de 
4,45m, com azimute de 10º12’12” até o ponto 6; daí segue uma distância de 1,74m, com azimute de 
4º23’50”, até o ponto, sendo nesses pontos confrontantes com o imóvel nº 273, da Rua Pedreira, de 
titularidade dominial de Deolinda da Silva e outros, até o ponto 7; daí segue uma distância de 19,74m, 
com azimute de 109º53’17”, confrontando com o imóvel nº 17, da Rua Maragojipe, até o ponto 1, 
início desta descrição e encerrando em tais divisas a área de 181,30m² de superfície, cujo pedido foi 
iniciado através do requerimento de 05 de maio de 2021, prenotado sob nº 672.813, em 29 de abril 
de 2021, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de abril de 2021, no Livro 3050, fls.03/10, pelo 
2º Tabelião de Notas desta Capital - São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A 
da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual PASCHOALINA LIBRANDI, 
brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.663.090-8-SSP/SP, CPF/MF nº 
011.061.798-38 e PIERINA LIBRANDI, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 10.663.091-X-SSP/SP, CPF/MF nº 989.740.508-97, residentes e domiciliadas nesta Capital na 
Rua Maragojipe, nº 22, Vila Antonina, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com 
fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, 
exclusiva e ininterrupta e com “animus domini” por prazo superior a 40 (quarenta) anos, sobre o 
referido imóvel. Considerando a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto 
e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado 
com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste 
Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço 
Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido 
de procuração com firma reconhecida, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os 
presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação 
deste edital, restando advertido que, nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio 
do notificando será interpretado como sua concordância com o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1066928-
82.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER 
a(o) Alfredo Jose de Souza Filho, Maria Aparecida Vargas de Souza, Joao Paiva de Queiroz, 
Elizabeth de Campos Queiroz, Espólio de Cesar Corain, Dilson Vespasiano, João Franco Filho, 
Paulo Gaspar Rabelo, Marcia Vargas de Souza Franco, Andre Luiz da Silva Ferreira, Agnes 
Aparecida Alves dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Paulo Yassuaki Uesu e Laura Uezu 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua 
Mariano Marciano, nº 141/147, Vila Brasilina, São Paulo-SP, CEP: 04161-040, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 22 de novembro de 2021. 

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

 
Cimed Remédios S.A. - CNPJ nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35300571011

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 13.10.2021
Data, Hora, Local: 13.10.2021, às 11:30h, na sede, Avenida África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial 
Tamboré, Santana de Parnaíba/SP. Presença: totalidade dos Diretores. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias 
Marques, Secretária: Karla Marques Felmanas. Deliberações Aprovadas: Abertura da fi lial da Companhia, na Rua 
Paulo Henrique Mendes, 188, Galpão F, Bairro Tabuleiro dos Martins, na cidade de Maceió/AL, CEP 57081-520, para 
fi ns de futura incorporação da sociedade KMG Farma Ltda, a qual exercerá as seguintes atividades: (a) Comércio 
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; (b) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (c) Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; (d) 
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; (e) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. 
Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba, 13.10.2021. Mesa / Diretores: João Adibe Zacharias Marques 
- Presidente da Mesa / Diretor Presidente, Karla Marques Felmanas - Secretária da Mesa / Diretora Operacional. 
JUCESP 511.984/21-2 em 25.10.2021. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Cimed Remédios S.A. - CNPJ nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011
Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 15.09.2021

Data, Hora, Local: 15.09.2021, às 11:00h, na sede, Avenida África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial 
Tamboré, Santana de Parnaíba/SP. Presença: totalidade dos Diretores. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias 
Marques e Secretária: Karla Marques Felmanas. Deliberações Aprovadas: A abertura da fi lial da Companhia, na 
Avenida Fernando Correa da Costa 6940, Rodovia Federal BR-364, Distrito Coxipo da Ponte, Bairro Vista Alegre, CEP 
78.085-700, Cuiabá/MT, para fi ns de futura incorporação da sociedade Predileta MT Distribuidora de 
Medicamentos Ltda, a qual exercerá as seguintes atividades: (a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas 
de uso humano; (b) Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de 
perfumaria; (c) Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; 
(d) Outras sociedades de participação. Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba, 15.09.2021. Mesa / 
Diretores: João Adibe Zacharias Marques - Presidente / Diretor Presidente, Karla Marques Felmanas - 
Secretária / Diretora Operacional. JUCESP 511.983/21-9 em 25.10.2021. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1053426-29.2018.
valor total:  R$ 30,00
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AVISO DE REABERTURA

Pregão Eletrônico nº 317/2021.
Processo Administrativo nº 127468/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos, conforme edital e seus anexos.

André Almeida Morais, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe 
são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e o REABRE com novas datas 
conforme segue:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 16 de dezembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 16 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 16 de dezembro de 2021 às 9 horas.

• Retirada do Edital Retificado: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou 
gratuitamente na íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

A7gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2021 
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EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) - IMP/Asia, TOPIC, branca, ano/mod. 98/98, diesel - 3ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - PROCESSO Nº 
1001716-97.2017.8.26.0568 (Nº de Ordem 479/17) - INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) CELSO DA VEIGA RAMOS 12046008804. 1º pregão: 
Início em 03/01/2022 - Encerramento: 06/01/2022. Horário: 14:00 horas. 2º pregão: Início em 06/01/2022 - Encerramento: 26/01/2022. 
Horário: 14:00 horas. BEM OFERTADO: Lote 1 - Um veículo da marca IMP/Asia, modelo TOPIC, cor branca, placas BVZ-5564, ano fab/mod. 
1.998, a diesel, chassi n. KN2FAD2A1WC082179, em bom estado de uso e conservação. Renavam 00705449602. Valor da Avaliação atualizada 
em 25/10/2021, fls. 327: R$ 19.453,59 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos). Local do bem: 
Rua Osvaldo Américo Carneiro, 483, Jd. Magalhães, São João da Boa Vista/SP. O inteiro teor do edital e demais informações sobre os leilões 
estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br.
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2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
ADILSON PEREIRA DA COSTA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARLOS FAKIANI MACATTI da 2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença - Cheque ajuizada por PALADAR 
FRIOPAN DISTRIBUIDORA DE FRIOS E PANIFICAÇÃO LTDA EPP contra ADILSON PEREIRA DA COSTA - Processo nº 0006178-63.2020.8.26.0066 
(Nº de Ordem 359/20) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 10/01/2022, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 13/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) bem(ns) no 1º 
pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 02/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede 
Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O Leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, 
JUCESP nº 654. Os débitos fiscais e tributários incidentes sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) sub-rogarão no preço da arrematação (art. 130, 
CTN), ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras, condições do Leilão, descrição 
completa do lote, ônus/restrições, estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. 
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede 
mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1 - 01 (um) 
veículo FIAT/Fiorino, cor branca, placa DXB-1671, ano de fabricação 2007, modelo 2008, carroceria furgão, em regular estado de conservação, 
alguns amassados e pneus ruins. Renavam: 00947668047. Valor da Avaliação em 14/07/2021: R$ 21.998,00 (vinte e um mil, novecentos e 
noventa e oito reais). Depositário: Adilson Pereira da Costa. Local do bem: Rua Campo Redondo, 459, Rios, Barretos/SP. Sobre o(s) bem(ns) a 
ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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1ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) T.R.V.; 
do(s) terceiro(s) interessado(s) THAIS PIECHOTTKA, EDILSON DE BELLIS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MILTON COUTINHO GORDO da 1ª 
Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de 
sentença - Compra e Venda ajuizada por S.P.I.LTDA contra T.R.V. - Processo nº 0006728-47.2019.8.26.0566 (Nº de Ordem 105/19) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 10/01/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 
13/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-
se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 02/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.maisativojudicial.com.br. O Leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. Os débitos 
fiscais e tributários incidentes sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) sub-rogarão no preço da arrematação (art. 130, CTN), ficando o arrematante 
responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, 
estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1 - Veículo Volvo I/XC60 2.0 T5 Conf, cor preta, 
ano 2014/2015, placas FAU3700.Valor da Avaliação em 17/02/2020: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Depositário: Thiago Ruggiero Villani. 
Local do bem: Rua Ray Wesley Herick, 1601, Condomínio Village Casa 89, Jd. Jockey Club, São Carlos/SP. Sobre o(s) bem(ns) a ser(em) 
leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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1ª Vara Família e Sucessões da Comarca de São Carlos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) L.A.G.R. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) PAULO CÉSAR SCANAVEZ da 1ª Vara Família e Sucessões da Comarca de São Carlos/
SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença - Penhora / Depósito / 
Avaliação ajuizada por J.C. da R. contra L.A.G.R - Processo nº 0003988-82.2020.8.26.0566 (Nº de Ordem 850/2017) e que foi designada a 
venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 10/01/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 13/01/2022, 
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-
se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 02/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. 
O(a) arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os decorrentes de débitos fiscais e 
tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, 
matrícula estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre 
eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel matriculado no CRI local sob nº 
95.944, sito à Rua Jorge Suquisaqui, 317, Residencial Parque Douradinho, CEP 13.568-658 - São Carlos - SP. Valor da Avaliação estipulado em 
31/01/2018: R$ 254.210,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dez reais). Valor da avaliação atualizado pela Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Setembro/2021: R$ 306.884,24 (Trezentos e seis mil, oitocentos e oitante e quatro reais e vinte 
e quatro centavos). Depositário: L.A.G.R. Local do bem: Rua Jorge Suquisaqui, 317, Pq. Douradinho, São Carlos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a 
ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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1ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
CRISTIANO DE ALMEIDA PINTO; do credor hipotecário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MILTON 
COUTINHO GORDO da 1ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais ajuizada por CONDOMINIO SPAZIO MONT ROYAL contra CRISTIANO DE 
ALMEIDA PINTO - Processo nº 1010057-50.2019.8.26.0566 (Nº de Ordem 974/2019) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.
com.br. O 1º pregão terá início em 17/01/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 20/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances 
ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 
09/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br Os lances que 
não atingirem o valor mínimo de venda serão recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a posterior aprovação do Juízo responsável, desde 
que prestada caução pelo ofertante de 20% (vinte por cento) do lance ofertado. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). 
Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. Os débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) sub-rogarão no preço 
da arrematação (art. 130, CTN), ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá 
pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, 
conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Dos direitos que o executado 
detém sobre o seguinte bem: “UNIDADE AUTÔNOMA designada como “Apartamento” nº 304, localizada no 2º pavimento do BLOCO 29, 
a ser construída, no empreendimento denominado “SPAZIO MONT ROYAL” situado nesta cidade, município, comarca e circunscrição de São 
Carlos-SP., à Avenida Perimetral, s/n, com a seguinte descrição; será constituído de 02 (dois) dormitórios, banheiro, sala, cozinha, circulação, 
e terá área real total de 86,275 metros quadrados; sendo 42,690 metros quadrados de área real privativa coberta; 12.000 metros quadrados 
de área real de estacionamento descoberta de divisão não proporcional; 31.585 metros quadrados de área real de uso comum de divisão 
proporcional; correspondendo à fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum de 0,1385533%. Esta unidade possui como acessória a 
Vaga de Garagem descoberta livre “padrão”, nº 537. Imóvel este objeto da Matricula n. 147.320 do CRI local - Proprietária: MRV ENGENHARIA 
E PARTICIPAÇÕES S/A, sedia em Belo Horizonte-MG., na Avenida Raja Gabaglia, n. 2.720, Centro, inscrita no CNPJ/MF n. 08.343.492/0001-20. 
Contribuinte 052.134.003.001 (em maior porção). REGISTRO ANTERIOR: R.04/M.106.888 em 06/10/20111 (Atual Matricula n. 129.415). 
Valor da Avaliação em 27/09/2021: R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais). Depositário: Cristiano de Almeida Pinto. Local do bem: 
Avenida Doutor Heitor José Reali, nº 1031, Bloco 29, Apto. 304, São Carlos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso 
pendente de julgamento.
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1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) RODOLFO NATALINO SIBIN, D S G MINERAÇÃO LTDA, FAUSTINO SIBIN FILHO; do coproprietário de bem indivisível ANA MARIA BENEDITA 
SIBIN; do(s) terceiro(s) interessado(s) JOSÉ DE ALENCAR DARCARDIA FILHO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) DANILO PINHEIRO SPESSOTTO 
da 1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de 
Procedimento Comum Cível ajuizada por SILVIA HELENA IBANHEZ, SERGIO RICARDO IBANHEZ LEAL, ANA CAROLINA IBANHEZ LEAL, FLAVIA 
MICHELE MILTON LEAL, GLAUCIA ACEPCAO MILTON LEAL, SANDRA CRISTINA MILTON LEAL TRENTIN, SERGIO ABELARDO TRENTIM contra 
RODOLFO NATALINO SIBIN, D S G MINERACAO LTDA, FAUSTINO SIBIN FILHO - Processo nº 0008316-45.2003.8.26.0568 (Nº de Ordem 1092/03) 
e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 17/01/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se 
em 20/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-
se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 23/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.maisativojudicial.com.br Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda serão recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a 
posterior aprovação do Juízo responsável, desde que prestada caução pelo ofertante de 20% (vinte por cento) do lance ofertado. O leilão será 
conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante arcará com os débitos pendentes que 
recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) 
imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, 
em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do 
artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - 50% (metade) sobre os direitos que o executado Faustino Sibin 
Filho detém em relação às partes ideais dos imóveis indicados nas Escrituras de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários lavradas pelo 
2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de SJBVista a seguir: (1) Escritura nº 034/329, lavrada em 13/05/1994, (2) Escritura nº 
044/329, lavrado em 18/05/1994, e (3) Escritura sem número do livro 329, lavrada em 09/06/1994, fls 148 e 149. Escritura 034/329: uma 
parte ideal equivalente à 4/8 (quatro oitavos); Escritura nº 044/329: uma parte ideal equivalente à 7/8 (sete oitavos) de 1/8 (um oitavo), ou 
7/64 (sete sessenta e quatro avos), pertencentes aos sete primeiro outorgantes e 6/8 (seis oitavos) de um outro 1/8 (um oitavo), ou 6/64 (seis 
sessenta e quatro avos); Escritura sem número /329: uma parte ideal equivalente à 1/8 (um oitavo). que recaem sobre os seguintes imóveis: 
a) UM TERRENO, situado nesta cidade na rua Pereira Machado, medindo 13,00 ms (treze) metros de frente por 8,20 ms (oito metros e vinte 
centímetros), da frente aos fundos, confinando com a citada rua, com o espólio de Benedita Baptista e outros, sendo fechado na frente, por 
cercas de arame e dos lados e fundos em aberto; cujo imóvel foi adquirido por escritura lavrada em 1º de março de 1940, nas notas do 1º 
tabelionato local e transcrita sob o nº5.147, livro 3-MM.. do CRI. local e b) UMA FAIXA DE TERRENO, com a largura de 0,90 ms (noventa 
centímetros), por 12,50 ms (doze metros e cinquenta centímetros), de comprimento, começando no fim do terreno até um corredor em 
comum, dividindo com o corredor (atual João Maniassi), com Magali, Marli e Marileni Sirto do Prado e com Antonio Borado localizada nos 
fundos, do prédio nº 55. da rua Conselheiro Antonio Prado; cujo imóvel foi adquirido por escritura lavrada em 17 de julho de 1943, nas notas 
do 1º tabelionato local e transcrita sob o nº 7973, livro 3-PP, no CRI.. local; cujos imóveis encontram-se cadastrados junto à Prefeitura 
Municipal local nº 04.0036.0228.0100-4. Valor da avaliação em 16/08/2021: R$ 120.060,00 (cento e vinte mil e sessenta reais), representando 
a cota de 50% sobre 82,8% do total do imóvel. Depositário: FAUSTINO SIBIN FILHO. Local do bem: Rua Pereira Machado, 97/97-A, centro, 
São João da Boa Vista/SP.

Pelo presente instrumento: (a) Alexandre Vinícius Zorzi Segalla, RG 19.930.298-4 
SSP/SP, CPF 245.905.038-08 (“Alexandre”); e (b) Daniela Spinelli Hernandes Se-
galla, RG 27.060.800-X SSP/SP, CPF 215.155.508-93 (“Daniela”), ambos brasileiros, em-
presários, casados e domiciliados em Bauru/SP; Únicos sócios da Ultrawave Telecomu-
nicações Ltda., (“Sociedade”), e, ainda, na qualidade de interveniente anuente, Clivo 
Participações Ltda., com sede em Bauru/SP, CNPJ 22.865.415/0001-60, representada de 
acordo com o seu contrato social, resolvem: 1.1. Aumentar o capital social por meio da in-
corporação de lucros acumulados apurados em balanço patrimonial levantado em 
30/07/2021, sendo o aumento no valor de R$ 9.817.200,00, passando de R$ 1.010.000,00 
para R$ 10.827.200,00. O aumento em questão se dará mediante o aumento do valor no-
minal de quotas de R$ 1,00 para o valor de R$10,72. 1.2. A composição do capital social 
passa a ser a seguinte: Alexandre Vinícius Zorzi Segalla, Quotas: 999.900, Valor nominal: 
R$ 10,72, Valor total: R$ 10.718.928,00; Daniela Spinelli Hernandes Segalla, Quotas: 
10.000, Valor nominal: R$ 10,72, Valor total: R$ 108.272,00. Total: Quotas: 1.010.000, Valor 
nominal: R$ 10,72, Valor total: R$10.827.200,00. 2.1. transformar o tipo societário, de so-
ciedade empresária limitada para sociedade anônima, sem solução de continuidade dos 
negócios sociais, nem alteração de sua personalidade jurídica. 2.2. os sócios (doravante de-
nominados “Acionistas”) resolvem: 2.2.1. Alterar a denominação social para Ultrawave 
Telecomunicações S.A. (doravante denominada “Companhia”); 2.2.2. Converter todas 
as quotas em 1.010.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor e com preço de 
emissão de R$ 10,72, distribuídas entre os acionistas da Companhia e totalmente integra-
lizadas. O depósito de 10% previsto pelo artigo 80, inciso II, da Lei das S.A., é dispensado; 
2.2.3. Eleger para a Diretoria os seguintes membros: (a) o Sr. Alexandre Vinícius Zorzi 
Segalla, acima qualifi cado para Diretor Presidente; e (b) a Sra. Daniela Spinelli Her-
nandes Segalla, acima qualifciada para o cargo de Diretora sem denominação específi -
ca; os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura do termo de 
posse no livro próprio no prazo de 30 dias, para mandato unifi cado de 1 ano, os quais ain-
da declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercants; 2.2.4. Fixar o valor 
da remuneração global dos administradores em até R$ 50.000,00; e 2.2.5. Aprovar o Esta-
tuto Social. Nada mais. São Paulo, 26.08.2021. Acionistas/Diretores eleitos: Alexandre Vi-
nícius Zorzi Segalla e Daniela Spinelli Hernandes Segalla. Interveniente Anuente: 
Clivo Participações Ltda. por: Alexandre Vinícius Zorzi Segalla - Sócio Administrador. 
Advogada: Melissa Rodrigues Adukas - OAB/SP 384.580. JUCESP nº 442.304/21-3 e NIRE 
3530057693-4 em 15.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo II - Estatuto Social - Capítulo I: Denominação, Objeto, Sede e Duração. Ar-
tigo 1º. A Ultrawave Telecomunicações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, 
que se regerá pelo disposto neste estatuto social (“Estatuto Social”) e pela Lei 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”), bem como pelas disposições legais que forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia 
tem sede e foro na Cidade de Bauru/SP, Rua Gustavo Maciel, 19-26, Jardim Narsalla, CEP 
17012-110, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir fi liais, sucursais, agências, 
depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exte-
rior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto: Prestação de Serviços de Telecomunicações por 
Fio (6110-8) de interesse coletivo nas modalidades estabelecidas pela legislação e autorizadas 
pela Agência Nacional de Telecomunicações, incluindo o Serviço de Comunicação e Multimídia 
(6110-8/03), o Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância e In-
ternacional (6110-8/01), Operadora de televisão assinatura por cabo (6141-8/00), Operadora 
de televisão por assinatura por Satélite (6143-4/00), o Serviço de Acesso Condicionado (6110-
8/99), e outras atividades de Telecomunicações não especifi cadas anteriormente (6190-6/99) 
e o Serviço de TV por Assinatura (6190-6/99), bem como realizar a implantação e operação das 
redes de telecomunicações destinadas a dar suporte à prestação dos serviços de telecomuni-
cações autorizados e realização de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos 
serviços prestados, nos termo da Lei 9.472/1997. Como atividade secundária que acrescenta 
ao Serviço de Telecomunicações, que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, desenvol-
ver novas atividades, relacionadas ao Acesso, Armazenamento, Apresentação, Movimentação 
ou Recuperação de Informações, incluindo Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de 
Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet (6311-9/00). Como atividade acessória, Alu-
guel de Máquinas e Equipamentos, incluídos Equipamentos de Processamento de Dados, Tele-
fônicos, Computadores (7733-1/00) e Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de 
Telefonia e Comunicação (4752-1/00) e de Equipamentos e Suprimentos de Informática (4751-
2/01). E sua fi lial I - com objeto social de: interconexão entre redes de telecomunicações, esta-
ção e rádio base. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo 
II: Do Capital Social e Ações. Artigo 5º. O capital social é de R$ 10.827.200,00, dividido 
em 1.010.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais se encontram total-
mente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. § 1º. Cada ação ordinária con-
fere ao seu titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais de acionistas. § 2º. A propriedade 
das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no “Livro de Registro de 
Ações Nominativas”, que fi cará arquivado na sede da Companhia. § 3º. As transferências de 
ações da Companhia deverão observar os termos e condições estabelecidos em lei, no Esta-
tuto Social e em Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, sob pena de can-
celamento da transferência realizada e aplicação das penalidades previstas em referido 
Acordo de Acionistas ao acionista inadimplente. § 4º. A Companhia não possui partes be-
nefi ciárias e, além disso, é vedado à Companhia emitir partes benefi ciárias. Capítulo III: 
Assembleia Geral. Artigo 6º. A Assembleia Geral de acionistas reunir-se-á, ordinaria-
mente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social e sempre que os in-
teresses sociais da Companhia ou a lei assim exigirem. § 1º. A primeira convocação para a 
Assembleia Geral deverá ser realizada com no mínimo 8 dias de antecedência, e a segunda, 
com 5 dias. § 2º. A Assembleia Geral será presidida por qualquer acionista ou qualquer dos 
Diretores, conforme for escolhido pela maioria simples dos acionistas presentes à Assembleia. 
O Presidente da Assembleia Geral convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. 
Artigo 7º. Os acionistas que se fi zerem representar por procuradores deverão apresentar pro-
curações com o reconhecimento de fi rma do outorgante. Artigo 8º. O quórum de instalação 
da Assembleia Geral, em primeira e em segunda convocação, será de acionistas representan-
do a maioria do capital social votante. Artigo 9º. Sem prejuízo de outras atribuições previstas 
em lei, compete à Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias: (a) reformar este Es-
tatuto Social; (b) suspender o exercício dos direitos dos acionistas; (c) deliberar sobre a avalia-
ção de bens com que os acionistas concorrerem para a formação do capital social; (d) delibe-

rar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liqui-
dação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (e) autorizar os administradores a 
confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial; (f) tomar as contas da Adminis-
tração, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras e analisar o parecer preparado 
por auditores independentes registrados na CVM; (g) deliberar, de acordo com proposta apre-
sentada pela Administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a sua distribuição aos 
acionistas; (h) eleger e destituir os membros da Diretoria e membros do Conselho Fiscal, quan-
do existente; (i) fi xar a remuneração dos administradores, assim como a dos membros do Con-
selho Fiscal, quando aplicável; (j) aprovar a atribuição de participação nos lucros aos Diretores, 
observados os limites legais, e aos empregados da Companhia, considerando a política de re-
cursos humanos da Companhia; (k) aprovar a outorga de planos de opções de compra de 
ações; (l) aprovar plano de negócios da Companhia e de suas subsidiárias, a ser apresentado 
anualmente pelos administradores, que contemplará a orientação geral dos negócios da Com-
panhia, projeções, estrutura e necessidade de capital, dentre outros aspectos estratégicos, para 
o período de 5 anos. Artigo 10. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções 
previstas em lei, serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votan-
te da Companhia. Capítulo IV: Administração. Artigo 11. A administração da Companhia 
cabe à Diretoria, a quem compete praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais, obser-
vado o disposto nesse Estatuto Social. § Único: A representação da Companhia é privativa 
dos Diretores. Artigo 12. Os membros da Diretoria assumirão seus cargos dentro de 30 dias 
a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no livro 
próprio, permanecendo em seus cargos até a investidura de novos Diretores eleitos. Artigo 
13. A Companhia e seus administradores deverão observar as disposições contidas em Acordo 
de Acionistas arquivado na sede social da Companhia, se existente. § 1º. Qualquer declaração 
de voto que tenha sido proferida em desacordo com os termos do Acordo de Acionistas even-
tualmente existente será considerada inválida. § 2º. Havendo confl ito entre este Estatuto So-
cial e o Acordo de Acionistas da Companhia eventualmente existente, as disposições do Acor-
do de Acionistas prevalecerão em relação aos acionistas. Capítulo VI: Diretoria. Artigo 14. 
A representação da Companhia cabe exclusivamente à Diretoria, a quem compete praticar to-
dos os atos de gestão dos negócios sociais. Artigo 15. A Diretoria é composta por 2 Diretores, 
sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor sem designação específi ca, eleitos e destituíveis pela As-
sembleia Geral, a qualquer tempo, com mandato de 1 ano, permitida a reeleição. Artigo 16. 
No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, a Assembleia Geral, por 
aprovação da maioria, indicará o Diretor substituto dentre aqueles que compõem o quadro de 
Diretores. Artigo 17. Compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social, o 
Acordo de Acionistas, se existente, as deliberações da Assembleia Geral, e a prática de todos 
os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. Artigo 18. A Diretoria reúne-se 
sempre que convocada por um Diretor, por escrito, quando o interesse social assim exigir. Ar-
tigo 19. A Companhia é representada e somente é considerada validamente obrigada por ato 
ou assinatura: (a) isoladamente pelo Diretor Presidente; ou (b) pelo Diretor em conjunto com 1 
procurador. § 1º. A representação em juízo e perante quaisquer autoridades públicas, entida-
des autárquicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, INSS, instituições fi nancei-
ras, entidades privadas em geral, será exercida (i) pelo Diretor Presidente agindo isoladamen-
te ou (ii) pelo Diretor em conjunto com 1 procurador com poderes específi cos. § 2º. A prática 
pelos Diretores de atos relacionados às matérias de competência da Assembleia Geral depen-
derá de prévia e expressa aprovação do referido órgão, nos termos do artigo 9º deste Estatuto 
Social. Artigo 20. As procurações terão poderes específi cos e serão outorgadas ou revogadas 
pelo Diretor Presidente e, excetuando-se as procurações outorgadas para fi ns judiciais, não te-
rão prazo de vigência superior a 1 ano. Capítulo VII: Conselho Fiscal. Artigo 21. A Com-
panhia tem um Conselho Fiscal não permanente. Quando em funcionamento, o Conselho Fis-
cal será constituído por 3 membros titulares, eleitos pela Assembleia Geral. Capítulo VIII: 
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros. Artigo 22. 
O exercício social da Companhia terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, fi ndo o qual 
a administração fará elaborar as demonstrações fi nanceiras do exercício, que serão auditadas 
por auditores independentes registrados na CVM, e as submeterá à Assembleia Geral Ordiná-
ria, juntamente com a proposta de destinação do lucro do exercício. § 1º. A Companhia levan-
tará ainda, balanços semestrais, podendo aprovar a distribuição de dividendos com base nos 
lucros apurados nesses balanços, respeitadas as limitações legais. § 2º. A Companhia, por de-
liberação da Assembleia Geral, poderá: (i) levantar balanços trimestrais ou mensais, bem como 
declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços; e (ii) declarar dividendos in-
termediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último ba-
lanço anual, semestral ou trimestral. Artigo 23. O lucro líquido apurado anualmente, ajusta-
do na forma do artigo 202 da Lei das S.A., terá a seguinte destinação: (a) 5% para constituição 
da reserva legal, até atingir 20% do capital social; e (b) o valor necessário para o pagamento 
dos dividendos previstos no Artigo 24. Artigo 24. A Companhia distribuirá, anualmente, como 
dividendo mínimo obrigatório, para as ações ordinárias, 5% do lucro líquido apurado, devida-
mente ajustado na forma da lei e deste Estatuto Social. Artigo 25. Os dividendos atribuídos 
aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros 
se assim for determinado pela Assembleia Geral. Se não reclamados dentro de 3 anos conta-
dos da publicação do ato que autorizou sua distribuição, os dividendos atribuídos prescreve-
rão em favor da Companhia. Capítulo IX: Liquidação. Artigo 26. A Companhia se dissol-
verá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabe-
lecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, e o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no 
período de liquidação, fi xando-lhes os poderes e remuneração. Capítulo X: Lei Aplicável e 
Resolução de Disputas. Artigo 27. Este Estatuto Social será regido e interpretado de acor-
do com as leis da República Federativa do Brasil. Artigo 28. Os casos omissos do presente Es-
tatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que precei-
tua a legislação vigente. Artigo 29. A Companhia, seus acionistas, administradores e os mem-
bros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver toda e qualquer disputa ou controvérsia que 
possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, efi cácia, in-
terpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S.A., no Estatuto So-
cial da Companhia, em eventual Acordo de Acionistas, e nas demais normas aplicáveis ao fun-
cionamento da Companhia, no foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, comarca da 
Capital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Advogada: 
Melissa Rodrigues Adukas - OAB/SP 384.580
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EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 398/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juíza de Direito LUIZA BARROS ROZAS VEROTTI 
da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, nos autos da ação cautelar Pro-
cesso nº 1019749-02.2015.8.26.0053 - leva a público leilão do BEM IMÓVEL: O APARTAMENTO 
DE COBERTURA sob nº 63, localizado no 5º pavimento e cobertura, do EDIFÍCIO QUEBRA ONDAS, 
situado na Alameda do Monjoleiro, nº 298, loteamento denominado RIVIERA DE SÃO LOURENÇO, 
no perímetro urbano do Município de Bertioga, desta Comarca, tendo a área real privativa coberta 
edificada de 189,210m²., a área real comum coberta edificada (inclusive 03 vagas e 01 depósito) de 
108,065 m²., a área real total edificada de 297,275m²., a área real privativa descoberta de 77,850m²., 
a área real comum descoberta de 96.380m²., a área real total (edificada + descoberta) de 471,505m². 
e a fração ideal do solo de 5,2025% ou 0,052025, confrontando no 5º pavimento, pela frente e à di-
reita, com o apartamento nº 52, do lado esquerdo com o apartamento nº 52 e vazio e nos fundos com 
vazio e o apartamento nº 54 e na cobertura pela frente, com a área de recuo frontal do edifício, que 
dá vista para a mencionada alameda, do lado direito, com a área de recuo da lateral direita do edifício 
e vazio, do lado esquerdo com a área de recuo da lateral esquerda do edifício e vazio e nos fundos 
com o apartamento nº 61, vazio, circulação, vazio e o apartamento nº 62. Cabendo o direito à 03 
(três) vagas para guarda de veículos de passeio de porte médio, localizadas no subsolo, em locais in-
determinados e sujeitas ao uso eventual de manobrista. Com direito a utilização de 01 (um) depósito, 
localizado no subsolo. Contribuinte nº 97.144.003.033. Matrícula 71.085 do 01º Ofício de Registro 
de Imóveis de Santos. AVALIAÇÃO: R$ 4.620.000,00 (quatro milhões seiscentos e vinte mil reais) 
– válido para maio/2018 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de dezembro de 
2.021, às 14h30, e com término no dia 17 de dezembro de 2021, às 14h30 – Lance mínimo na 1ª 
Praça R$ 4.620.000,00 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 17 de dezembro de 2021, 
às 14h30, e com término no dia 15 de favereiro de 2022, às 14h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 
2.310.000,00 (50% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP 
até a data do praceamento). Ficam, YPE COMUNICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
LTDA. - CNPJ: 09.299.856/0001-84, JOSÉ RODRIGO DE FREITAS – CPF nº 014.018.008-74, SO-
LANGE REGINA GARCEZ BISPO DE FREITAS – CPF nº 083.456.348-77, MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DO ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CNPJ nº 46.392.072/0006- 37, 
assim como a PREFEITURA DE BERTIOGA/SP e demais credores e interessados, INTIMADOS 
da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de expropriação supra, caso 
não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre even-
tual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver 
recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital completo, 
inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para par-
ticipação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do site  
www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 448/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexan-
dridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 
02ª VARA CÍVEL DO FORO DACOMARCA DE GUARUJÁ,nos autos do cumprimento de senten-
ça Processo nº 0000226-88.2018.8.26.0223, partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CORAL GABLES 
contra MARCO ANTONIO FEITOSA - leva a público leilão do BEM IMÓVEL: Apartamento n° 
43, tipo II, localizado no 4° andar do EDIFÍCIO CORAL GABLES, situado na Avenida Veraneio n° 
745, no loteamento Balneário Guarujá, nesta cidade, município e comarca de Guarujá/SP, possui 
área útil 64,60ms², a área comum de 65,68ms², na qual está incluída a área de garagem, a área 
total construída de 130,28ms², com a participação de 4,0243% de fração ideal do terreno e demais 
partes e coisas de propriedade de uso comum do edifício, cabendo o direito de uso de uma vaga, 
individual e indeterminada, na garagem coletiva localizada no subsolo. Cadastrado pela Prefeitura 
do Município do Guarujá sob o contribuinte n° 3-0275-005- 012. Matrícula do Imóvel nº 107.877, 
do Registro de Imóveis de Guarujá. AVALIAÇÃO: R$ 285.144,98 (duzentos e oitenta e cinco mil, 
cento e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) – válido para outubro/2021 – DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de dezembro de 2.021, às 15h30, e com término 
no dia 17 de dezembro de 2021, às 15h30 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 285.144,98 (100% 
do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do 
praceamento) – 2ª Praça com início no dia 17 de dezembro de 2021, às 15h30, e com término 
no dia 16 de fevereiro de 2022, às 15h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 171.086,99 (60% do valor 
de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamen-
to). Ficam, MARCO ANTONIO FEITOSA – CPF n° 115.120.378-50, SIBELE APARECIDA ORU-
GIAN DOS SANTOS FEITOSA, também conhecida como SIBELE APARECIDA ORUGIAN DOS 
SANTOS – CPF n° 087.523.268-02, WALDIR PAES DA SILVA – CPF n° 858.428.938-00, WLADIR 
DA ROCHA SOARES - CPF n° 037.735.988-23, IVANA ALONSO DE SOUZA SOARES – CPF n° 
047.026.988-00, EVERALDO FRAGNAN – CPF n° 067.047.418-52, DIRLEY DE ANDRADE DIAS 
– CPF n° 307.124.468-18, bem como EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARUJÁ intimada para tomar ciência do feito e acompanhar o pregão, para o 
fins do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e eventuais interessados, INTIMA-
DOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de expropriação supra, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre 
eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos 
haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital com-
pleto, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para 
participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do site  
www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 453/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICA-
ÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandridis – 
Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juíza de Direito ÉRIKA RICCI da 01ª VARA CÍVEL DO FORO 
DE SÃO CAETANO DO SUL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, nos autos do cumprimento de 
sentença Processo nº 0001148-68.2021.8.26.0565, partes MARLI CÂNDIDA FURTADO e MARLENE 
FURTADO contra MARIA JOSÉ FURTADO - leva a público leilão do BEM IMÓVEL: “A UNIDADE 
AUTÔNOMA”, designada APARTAMENTO Nº 34, localizado no 3º andar ou 4º pavimento do EDIFÍCIO 
Nº 59, do “CONDOMÍNIO FLAMBOYANT”, situado à RUA HUMBERTO FERNANDO FORTES Nº 241, 
componente do “CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL DOS RADIALISTAS” – 3ª etapa, nesta cidade e 
comarca de São Caetano do Sul, possuindo dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, 
com a área útil de 51,6700m², área comum de 5,1268m², área total de 56,7968m², correspondendo-lhe 
a fração ideal no terreno do condomínio de 0,00694444% e a fração ideal no bloco de 0,06250000%, 
confrontando-se, no sentido de quem do hall de circulação do respectivo pavimento olhar para a porta 
de entrada da unidade, pela frente com o hall de circulação e escadaria de acesso aos pavimentos 
superiores; pelo lado direito com o terreno do condomínio; pelo lado esquerdo com o apartamento final 
“3”; e pelos fundos com terreno do condomínio; ao apartamento supra caberá o direito de utilização 
de uma vaga descoberta para a guarda de um veículo de passeio em local indeterminado no esta-
cionamento.” Cadastrado pela Prefeitura de São Caetano do Sul sob nº 11.057.0018. Matrícula do 
Imóvel nº 18.233, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Caetano do Sul. AVALIAÇÃO: R$ 
294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) – válido para julho/2021 – DATAS DAS PRAÇAS: 
1ª Praça com início no dia 14 de dezembro de 2.021, às 15h, e com término no dia 17 de dezem-
bro de 2021, às 15h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 294.000,00 (100% do valor da avaliação que 
será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com 
início no dia 17 de dezembro de 2021, às 15h, e com término no dia 08 de fevereiro de 2022, às 
15h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 176.400,00 (60% do valor de avaliação que será atualizado pelos 
índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, Ficam MARIA JOSÉ FURTADO 
– CPF: 097.076.778-13, MARLI CÂNDIDA FURTADO – CPF: 119.591.378-83, MARLENE FURTADO 
– CPF: 119.591.368-01, ROMILDO DE SALES - CPF: 118.830.858-02, EVENTUAIS OCUPANTES 
bem como bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL/SP e eventuais in-
teressados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de expro-
priação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta 
dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital 
completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para 
participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do site 
www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 460/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexan-
dridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. A MM. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª 
VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARUJÁ, nos autos do cumprimento de sentença 
Processo nº 1011939-14.2016.8.26.0223, partes ÁGUA MARINHA CONDOMÍNIO EDIFÍCIO con-
tra VALESINOS REPRESENTAÇÕES LTDA - leva a público leilão do BENS IMÓVEIS: APAR-
TAMENTO nº 13, localizado no 1° andar ou 2° pavimento do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUA 
MARINHA, situado à Rua São Paulo n° 495, Parque Enseada, nesta cidade, município e comarca 
de Guarujá/SP, contendo a área útil de 128,00m², área comum de 23,05m², área de garagem de 
24,44m², área total construída de 175,49m², correspondendo-lhe a fração ideal de 5,53% do todo, 
confrontando na frente com o hall de circulação do pavimento, por onde tem sua entrada principal; 
do lado direito com o paramento de final “1”, do lado esquerdo com a área de recuo dos fundos do 
edifício e nos fundos com a área de recuo lateral direita do edifício, cabendo-lhe o direito de duas 
vagas na garagem coletiva do edifício localizada no andar térreo ou 1° pavimento. Cadastro na 
Prefeitura do Município do Guarujá sob o contribuinte n° 3- 0444- 014-003. Matrícula do Imóvel nº 
62.553, do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá. AVALIAÇÃO: R$ 466.033,30 (quatrocen-
tos e sessenta e seis mil trinta e três reais e trinta centavos) – válido para outubro/2021 – DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de dezembro de 2.021, às 12h30, e com término 
no dia 17 de dezembro de 2021, às 12h30 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 466.033,30 (100% 
do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do 
praceamento) – 2ª Praça com início no dia 17 de dezembro de 2021, às 12h30, e com término 
no dia 10 de fevereiro de 2021, às 12h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 279.619,98 (60% do valor 
de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamen-
to). Ficam, VALESINOS REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ no 460.356.655/0001-04, EVENTUAIS 
OCUPANTES DO IMÓVEL, bem como a PREFEITURA DE GUARUJÁ/SP e eventuais interessados, 
INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de expropriação supra, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre 
eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos 
haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital com-
pleto, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para 
participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do site 
www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Ma-
jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 04/12/21 sábado às 
16h e 06/12/21 segunda às 19h00. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher 
o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e 
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita 
Federal. 5) Bens: leilão de sábado 380 lotes e leilão de segunda 300 lotes, sendo: lotes de decoração, 
arte, antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As 
fotos e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas 
no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br  

jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br  
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@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE
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1ª Praça: 14/12 - 2ª Praça: 16/12 2021 15h. 
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SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2021 

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na 
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 19/12/2018, no qual 
fi guram como fi duciantes José Roberto de Oliveira Filho, engenheiro, RG nº 28.304.012-9-SSP/SP e CPF nº 335.234.148-65 e Ana Cristina Meirelles Ferreira, 
engenheira, RG nº 32.713.805-1-SSP/SP e CPF nº 283.257.548-00, brasileiros, solteiros, domiciliados em Jaguariúna/SP, residentes na Praça Venezuela, 72, Jardim 
Novo Jaguari, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de dezembro de 2021, às 
11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 624.099,52  (seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e nove reais 
e cinquenta e dois centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/SP, Jardim Santa Cruz, situado 
na Rua General Leite de Castro, 36, Apto. 01, pav., Bloco B, térreo, do Ed. Saint Cross Garden, com área privativa 93,041m² e direito a 1 vaga de garagem indeterminada, 
descoberta nos fundos do Bloco C. Imóvel objeto da matrícula nº 45.966 do 14º Ofício de Registro de Imóveis do São Paulo. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta 
do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 20 de dezembro de 2021, às 11h00, 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 383.138,82 (trezentos e oitenta e três mil, cento e trinta e oito 
reais e oitenta e dois centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de 
comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em 
garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B 
do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através 
do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório 
do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os 
interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada 
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois 
de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fi duciante, 
para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A 
transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, mantida em instituição 
fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 15/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 20/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

03/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101163. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 201M², 2 VAGAS EM GUARULHOS/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 03/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100967. SOLD BELGRADO. Loc.: SP. MICROONDAS, FORNOS 
ELÉTRICOS, COOKTOP, ASPIRADORES DE PÓ, BATEDEIRAS, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101119. SOLD LBEC. Loc.: SP. MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101282. SOLD CURY DEZ MIGUEL YUNES. Loc.: SP. BENS DE 
APARTAMENTO DECORADO. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 100911. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. SALA COMERCIAL 
37M², 1 VAGA EM CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:15h. ID: 100917. 
MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. SALA COMERCIAL 57M², 1 VAGA NO TATUAPÉ, SÃO PAULO/SP. 03/12/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. ID: 100699. SOLD ITALÍNEA. Loc.: SP. MÓVEIS EM GERAL: ARMÁRIOS, CUBAS, POLTRONAS, CADEIRAS, PAINÉIS, GAVETEIROS, ETC. 
03/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100654. MA IMÓVEIS - COBRAPIL. Loc.: SP. SALAS COMERCIAIS EM SÃO PAULO - ATÉ 48% ABAIXO DA 
AVALIAÇÃO. 03/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101248. SOLD DAFITI. Loc.: MG. CAMAS, POLTRONAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, ETC. 
06/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101182. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. TOTENS, CABOS DIVERSOS, TELEVISORES, 
FRAGMENTADORAS, VENTILADORES, BALANÇAS, BEBEDOUROS, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100827. MA IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 225M² NO BELENZINHO EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:30h. ID: 101026. SOLD SUPER SALDÃO TEND TUDO. Loc.: SP. SOFÁS, PAINÉIS, MÁQUINA DE PINTURA, MOTOREDUTOR, 
PALETEIRAS, MOTORES, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101250. SOLD DAFITI. Loc.: MG. POLTRONAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, 
MESAS, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101122. SOLD COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA). Loc.: SP. MESAS DE JANTAR, CADEIRAS, 
BANCOS, ENFEITES, MESAS DE APOIO, IMPRESSORA, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:20h. ID: 100471. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª 
PRAÇA. Loc.: SP. APTO 65M² NO VILA AUGUSTA, GUARULHOS/SP. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 100705. MA IMÓVEIS - SANTANDER 
AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 125M² EM SOROCABA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 07/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 101375. 
MA IMÓVEIS - PLANIK AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 59M² NA VILA SANTA MARINA, SÃO PAULO/SP. 07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 
100899. SOLD MIX USADOS. Loc.: SP. IMPRESSORA 3D, PROJETORES, NOBREAKS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101150. SOLD 
ITALÍNEA. Loc.: SP. MÓVEIS EM GERAL: ARMÁRIOS, CUBAS, POLTRONAS, CADEIRAS, PAINÉIS, GAVETEIROS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. ID: 100889. MA IMÓVEIS - RC8 AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. TERRENO 324M² EM BAURU/SP. 08/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 
100928. SOLD MAFERP. Loc.: SP. BOMBA SUBMERSÍVEL, TALHA PNEUMÁTICA, UNIDADE COMPRESSORA, BANCADA, CONEXÕES, FILTROS, ETC. 
08/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101121. SOLD LART PRIME. Loc.: SP. MESAS, CADEIRAS, QUADROS, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 
11:30h. ID: 101284. SOLD PLANDAR COMÉRCIO. Loc.: SP. BOMBAS HIDRÁULICAS E KITS INJETORES. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 
101298. SOLD DELL ANNO BRAZ LEME. Loc.: SP. CADEIRA, TAPETE, MESAS, LUMINÁRIA, PEDRA COM CUBA, CORTINAS, ARMÁRIO, ETC. 
08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100757. MA IMÓVEIS - BANCO INTER. Loc.: SP. APTO 69M² EM GUARULHOS/SP - PAGTO 24 A 240 X - 
ATÉ 37% ABAIXO DA AVALIAÇÃO. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101362. SOLD SHARKS. Loc.: SP. FRESADORA, TORNO, MÁQUINA DE 
CORTE, TRANSFORMADOR, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101341. MA IMÓVEIS - SANTANDER 3° LEILÃO. Loc.: GO, MG, PR, SC, 
SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 101132. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. 
Loc.: GO. APTO 152M² NO ALTO DA GLORIA, GOIANIA/GO. 09/12/2021 A PARTIR DAS 9:30h. ID: 100918. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª 
PRAÇA. Loc.: SP. APTO - CENTRO - CARAPICUÍBA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 9:45h. ID: 100990. MA 
IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 75M², 2 VAGAS NO PARQUE SÃO LUCAS, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª 
PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100589. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 88M² NO RECREIO DOS 
BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101029. SOLD LEROY 
MERLIN. Loc.: SP. PISOS, PORCELANATOS, ARMÁRIOS, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101356. SOLD IDEAL TRACTOR. Loc.: MG. 
FROTA PESADA: CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃO TANQUE, TRATOR DE ESTEIRA, MÁQUINA DE SOLDA, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS 
10:45h. ID: 101009. MA IMÓVEIS - INTER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 140M² NO CAMPO DOS ALEMÃES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101239. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 
144M², NA VILA SANTA HELENA, POÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101216. SOLD 
CONSTRUTORA PLANETA. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100659. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF 
- 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 133M² EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 07/12/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. ID: 101164. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 201M², 2 VAGAS EM GUARULHOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 100863. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO. 66M² NO ESPIRITO SANTO, 
RIO DE JANEIRO/RJ - 2ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 99918. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 224M² 
NO RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.

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

03/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100795. TOYOTA. Loc.: SP. ELETRODO, PAINÉIS, CONTROLADOR, MOTOREDUTOR, ETC. 03/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:30h. ID: 100625. GENERAL MILLS. Loc.: CE. TRANSPALETEIRAS, EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 
COMPRESSORES E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101082. BRASAL. Loc.: DF. ELEMENTOS FILTRANTES, ALMOFADAS, 
ABRAÇADEIRA, ACOPLADOR, COMPRESSOR, ANEL, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 100959. TI BRASIL. Loc.: SP. EMPILHADEIRA, 
PALETEIRA, BOMBAS DE COMBUSTÍVEL, PLACAS RESISTIVAS E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101030. PHILIP MORRIS. Loc.: 
BA, RS, SP. UNIDADES DE BOX DE ESTUFA, PARTES E PEÇAS DE PLANTADEIRA, PULVERIZADOR E OUTRAS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. 
ID: 101039. ELITE DISTRIBUIDORA. Loc.: SP. MOTORES, FILTROS, RADIADORES, CAIXAS DE DIREÇÃO, TAMPÕES, SUPORTES, ETC. 03/12/2021 A 
PARTIR DAS 15:00h. ID: 101152. MIDEA CARRIER. Loc.: SC. SUCATAS DE UNIDADES CONDENSADORAS (ITAJAÍ /SC). 03/12/2021 A PARTIR DAS 
17:30h. ID: 101168. FMC TECHNOLOGIES. Loc.: RJ. EMPILHADEIRA SEMI-ELÉTRICA, MÁQUINA DE CLAD, FORNO ELÉTRICO E OUTROS. 
06/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100953. VALOR AMBIENTAL. Loc.: DF. CAMINHÕES E CAVALOS MECÂNICOS. 06/12/2021 A PARTIR DAS 
12:30h. ID: 100656. ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL. Loc.: PE. COMPRESSORES, GERADORES, GUINCHOS ELÉTRICOS, MOTOBOMBAS, CABOS DE 
AÇO, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101169. DEXCO. Loc.: MG, SC, SP. UTILITÁRIO, VEÍCULOS LEVES, MOTOS, CAMINHÃO, SUCATA 
DE ESCAVADEIRA, PARTES DE EMPILHADEIRA, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101228. BUNGE. Loc.: MG, TO. VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, CAMINHÃO, TRANSBORDOS, CARRETAS, REBOQUES, TRATORES, GRADES ARADORAS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 
ID: 101088. CCR. Loc.: BA. EXTINTORES, GRELHAS, REGISTROS, TAMPAS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101187. ECOURBIS. Loc.: 
SP. CAMINHÕES (SÃO PAULO/SP). 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101156. ELRING KLINGER. Loc.: SP. PRENSAS HIDRÁULICA, PRENSAS 
EXCÊNTRICAS E OUTROS. 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 100963. MINAX. Loc.: MG. CAMINHÕES, TRATORES, PARALAMAS, GRADES, 
ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101178. TABOCAS. Loc.: MG, PA, PR, TO. REBOQUE CARRETINHA, CHEVROLET S10, TON. DE SILICA, 
MACAS, ACESSÓRIO PARA AMBULÂNCIAS E OUTROS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101045. CARIOCA ENGENHARIA. Loc.: RJ. 
TRANSFORMADORES, BALANÇA RODOVIÁRIA, FERRAMENTAS, CONES, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101193. MINAS LIGAS. 
Loc.: MG. PÁ CARREGADEIRA, RETIFICADORES, CPUS, CARTÕES, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101167. MRN. Loc.: PA. 
CAMINHÕES, TRATORES, REBOQUE, ITENS DE INFORMÁTICA, PEÇAS PARA MOTORES, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101090. 
LIGHT ENERGIA. Loc.: RJ. MANILHAS, GANCHOS, GRAMPOS, AMORTECEDORES, CONECTORES E OUTROS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
ID: 100970. BC2 CONSTRUTORA. Loc.: SP. KOMBI, CAMINHÃO, REBOQUES, TRATOR, COMPRESSOR, CAÇAMBA, ETC. 08/12/2021 A PARTIR 
DAS 15:30h. ID: 101292. DPASCHOAL. Loc.: MG, SP. IVECO DAILY 35S14 E IVECO DAILY 55C17. 08/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101160. 
RENTOKIL. Loc.: RS, SP. UTILITÁRIOS, DISPENSERS AUTOMÁTICOS E DISPENSERS MANUAIS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100558. 
LOUIS DREYFUS. Loc.: MG, SP. MOTOCICLETAS, TRATORES DE PNEUS, ROÇADEIRAS, PULVERIZADORES, CARRETAS TANQUE DE IRRIGAÇÃO. 
09/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101173. COMPARTILHADO 1108 A. Loc.: GO, PE, PR, RJ, RS, SP. ROLAMENTO, RESISTÊNCIA, PARAFUSOS, 
FUSÍVEIS E OUTROS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101149. SANTOS BRASIL. Loc.: SP. BASES PARA BEBÊ CONFORTO (GUARUJÁ/SP). 
09/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101174. COMPARTILHADO 1108 B. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES, SUCATAS DE VEÍCULOS LEVES. 09/12/2021 
A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100895. CALWER MINERAÇÃO. Loc.: SC. EXAUSTORES, TANQUES DE INOX, MOINHOS, SUCATAS DE MOTORES, ETC. 
09/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101218. BYD BRASIL. Loc.: SP. LINHA DE FABRICAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES (CAMPINAS /SP). 09/12/2021 
A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101231. TIGRE. Loc.: RJ. BALANCIM MANUAL, REFIS DE FILTRO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE 
GRAVAR, MONITORES DELL E OUTROS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101230. SAINT GOBAIN. Loc.: SP. TRANSFORMADORES, CABOS, 
CHAVES SECCIONADORA, CABOS DE ALUMÍNIO, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101229. J. MENDES. Loc.: MG. TRANSFORMADORES 
A SECO COMTRAFO, POT.: 1500 KVA.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

03/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101106. LOG BUSINESS. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA PALLETS, PRATELEIRAS 
IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS. 07/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 100985. PME MONTREAL. Loc.: SP. INJETORAS PARA 
PLÁSTICO, E FREZADORA HIGH SPEED. 07/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101131. AMG COMEX. Loc.: SP. GERADORES, COMPRESSORES, 
ROLAMENTOS, MAQ. DE SOLDA. 08/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 100979. PME THANFER. Loc.: SP. TURBO SECADOR, MISTURADOR, 
TANQUE, VÁLVULAS, CONTAINERS, BOMBAS, CALDEIRA, FUNIL, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101324. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. 
EMPRESA DE TI VENDE: 562 P.P PORTA PALLETS, BANCADAS, DIVISÓRIAS AÇO, MESAS, CADEIRAS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 
101113. TERMOMECANICA. Loc.: SP. CHEVROLET VECTRA (BLINDADO), COMPRESSOR, TORNO, PLAINA, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. ID: 101134. AMG COMEX. Loc.: SP. GERADORES, COMPRESSORES, ROLAMENTOS, MAQ. DE SOLDA.

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

07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100938. PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA/PR. Loc.: PR. VEÍCULOS, ÔNIBUS, PÁS CARREGADEIRAS 
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.  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.

07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101261. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Loc.: SP. LOTE EM CAMPINAS/SP.
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.  Alexsandro Batista - JUCESP nº 1097.

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.

07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100754. MAGPARANÁ. Loc.: PR. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 
100831. COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA. Loc.: PR. BAÚ REFRIGERADO TANQUE INOX EMPACOTADEIRA DE LEITE.

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

06/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 100995. PREFEITURA DE SAGRADA FAMÍLIA RS. Loc.: RS. MÁQUINA PESADA E EQUIPAMENTO.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Servidor Municipal Sr(a). Daiane Miotto, matrícula nº 647.

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.

06/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 100997. PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA SC. Loc.: SC. VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS, 
EQUIPAMENTOS E SUCATAS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Leiloeiro administrativo Edilson José Grolli, nomeado pelo Decreto Municipal nº 661/2021.
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.

09/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101102. PM SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO. Loc.: SC. FIAT UNO, CHERY CELER, VOLKSWAGEN 
KOMBI, ÔNIBUS URBANO, ENSILADEIRA, GRADE METÁLICA 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.  Servidor Municipal Sr(a). Álvaro Ulisses Viganó, matrícula nº 13.167/01.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

08/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101031. PM SÃO LOURENÇO DO OESTE. Loc.: SC. FIAT DUCATO MC TCA AMB.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Servidor Municipal Sr. Jakson Kichel nomeados pela Portaria Municipal nº 788.

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.

06/12/2021 A PARTIR DAS 20:00h. ID: 101247. DÉDALO. Loc.: SP. VINHOS FRANCESES. PAGAMENTO EM ATÉ 6X NO CARTÃO DE CRÉDITO. 
07/12/2021 A PARTIR DAS 20:00h. ID: 101274. DÉDALO. Loc.: SP. VINHOS FRANCESES. PAGAMENTO EM ATÉ 6X NO CARTÃO DE CRÉDITO.

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

09/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 101022. LEILÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. Loc.: SP. TANQUE, MESA, ESTEIRAS EM AÇO INOX 
ENTRE OUTROS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 101327. LEILÃO LOJA DA SIH. Loc.: SP. FECHADURA ELETRÔNICA COMPATÍVEL COM 
AMAZON ALEXA E GOOGLE HOME (COR PRETA).

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

03/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 100783. PREFEITURA DE PALMITINHO RS. Loc.: RS. VEÍCULOS E SUCATAS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Leiloeiro administrativo Luan Carlos Polesso Gambin, Portaria nº 136/2021.
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.

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

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

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

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) - VW/SAVEIRO CLI 1.6, ano/mod. 97/97, gasolina, cor branca - 3ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - 
PROCESSO Nº 1000136-27.2020.8.26.0568 (Nº de Ordem 45/2020) - INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) LAIANE CRISTINA DE CASTRO. 
1º pregão: Início em 17/01/2022 - Encerramento: 20/01/2022. Horário: 14:00 horas.2º pregão: Início em 20/01/2022 - Encerramento: 
09/02/2022. Horário: 14:00 horas. BEM OFERTADO: Lote 1 - Um veículo da marca VW/SAVEIRO CLI, placa CKX1699, ano fabricação/modelo 
1997/1997, cor branca, em funcionamento. Valor da Avaliação Atualizado conforme Certidão de fls. 122: R$ 13.425,72 (Treze mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). Depositário: Laiane Cristina de Castro. Local do bem: Rua Maria Cândida, 122, 
Vl. Sta. Terezinha, Vargem Grande do Sul/SP. Sobre o(s) bem(ns) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento. O inteiro teor 
do edital e demais informações sobre os leilões estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br.

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

8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) J. C. H, A. C. H., O. T. H., L. T. H ; do coproprietário de bem indivisível ADELINO HIRANO E S/M MARY IRENE SOKEI HIRANO; do credor 
hipotecário BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A) AGÊNCIA DE RIOLÂNDIA/SP. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
Dr.(a) PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF da 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural ajuizada por C. DOS C. E C. DE S. P. 
COOPERCITRUS contra J. C. H, A. C. H., O. T. H., L. T. H. - Processo nº 0065989-30.2007.8.26.0576 (Nº de Ordem 2859/2007) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 24/01/2021, a partir das 15:00 horas, encerrando-se em 
27/01/2022, às 15:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-
se-á sem interrupção até às 15:00 horas do dia 17/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. 
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o 
artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais 
ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula estão 
disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina 
o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - 27 alqueires do imóvel objeto da matrícula 1.754, 
do CRI de Porangatu-GO. Descrição do imóvel: Parte do Quinhão 11 de terras em cultura e campo, Fazenda Picos de Baixo, município 
Imperativa e com área de 40 alqueires. Valor da avaliação em 16/01/2012: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o alqueire, totalizando a referida área 
penhorada (27 alqueires) o valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta reais). Valor atualizado pelo índice de NOV/2021 da Tabela de 
Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 962.040,72 (novecentos e sessenta e dois mil, quarenta reais e setenta 
e dois centavos). Depositário: J. C. H, A. C. H., O. T. H., L. T. H. Local do bem: Fazenda Picos de Baixo, Imperativa/GO. Não há nos autos 
informação sobre Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s).
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2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
AGRICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA, SONIA APARECIDA SOTO MILANEZ, ARTHUR ANGELO MILANEZ, EMERSON 
CHU, MARILIA GABRIELA PAVAN KURI CHU; do credor com penhora anteriormente averbada BANCO DO BRASIL S/A. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito Dr.(a) MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra 
AGRICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA, SONIA APARECIDA SOTO MILANEZ, ARTHUR ANGELO MILANEZ, 
EMERSON CHU, MARILIA GABRIELA PAVAN KURI CHU - Processo nº 1005267-91.2017.8.26.0566 (Nº de Ordem 467/17) e que foi designada a 
venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 03/01/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 06/01/2022, 
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção 
até às 14:00 horas do dia 26/01/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.
com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante arcará com os 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, 
do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço 
da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação 
do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula estão disponíveis, em inteiro 
teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do 
Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - O imóvel descrito na matrícula nº 78.426 do Cartório de Registro de Imóveis 
desta Comarca de São Carlos-SP, registrado em nome dos co-executados EMERSON CHU e MARÍLIA GABRIELA PAVAN CURI, assim descrito: 
UNIDADE AUTÔNOMA, designada como “vaga de garagem”, sob nº 13 - tripla, localizada no Sub-solo 01 ou 2º pavimento do 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL “ATHENAS PAULISTA”, situado nesta cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos-SP, à Avenida Dr. Carlos 
Botelho, nº 2.220, possuindo a área útil de 31,09m2, área comum de 10,12 m2, totalizando 41,21m2, e a fração ideal no terreno e nas coisas 
comuns do edifício de 0,4600%. Valor da Avaliação em 18/03/2019: R$ 79.082,00 (setenta e nove mil e oitenta e dois reais). Valor da avaliação 
atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em OUT/2021: R$ 92.571,54 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e 
cinquenta e quatro centavos). Depositário: O possuidor. Local do bem: Avenida Dr. Carlos Botelho, 2220, Edifício Residencial Athenas Paulista, 
São Carlos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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1ª Vara Judicial da Comarca de Vargem Grande do Sul/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) MARCOS VIANA DE OLIVEIRA; dos coproprietários CÍCERO VIANA DE OLIVEIRA e DIMAS VIANA DE OLIVEIRA; do titular de 
usufruto ANTÔNIA RAMIRES DE OLIVEIRA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARINA SILOS DE ARAÚJO da 1ª Vara Judicial da Comarca de 
Vargem Grande do Sul/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação de Execução Fiscal - Municipais 
ajuizada por MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL contra MARCOS VIANA DE OLIVEIRA - Processo nº 0000237-74.2007.8.26.0653 (Nº de 
Ordem 22/2007) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será 
realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 10/01/2022, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 13/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) 
imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 02/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser 
ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de 
débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio Manual 
de Práticas Cartorárias - Sugestão de Minutas de Acordo com o NCPC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 285 (que possuem natureza 
propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos 
autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo 
Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - DA PARTE IDEAL E EM COMUM (1/3), PERTENCENTE AO EXECUTADO, DE UM 
TERRENO, representando por parte do lote nº 17, da quadra “I” do loteamento denominado Jardim Paulista, situado nesta cidade de Vargem 
Grande do Sul, em aberto e sem benfeitorias, de formato retangular, tendo as seguintes metragens e confrontações: mede 5,00 metros de 
frente para Rua cinco (5); mede 25,00 metros do lado direito, confrontando com a outra parte do lote nº 17; mede 25,00 metros do lado 
esquerdo, confrontando com o lote nº 18; e, 5,00 metros no fundos, confrontando com o lote nº 12, perfazendo um área de 125,00 metros 
quadrado, achando-se o referido terreno devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal desta cidade, sob o nº 01.02.260.0228.001. 
Matrícula do CRI local nº 11.981. Nota 01: Atualmente existe uma edificação no imóvel supra, com área construída de 70,47 metros 
quadrados, emplacada com o número 113, não averbada, conforme informação colhida junto a cadastro da Prefeitura Municipal local. ÔNUS: 
Av.1/11.981 (USUFRUTO) O imóvel acima descrito está gravado com usufruto em favor de ANTÔNIA RAMIRES DE OLIVEIRA. Valor da Avaliação 
em 09/10/2013: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em SET/2021: 
R$ 126.523,27 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos). Depositário: Marcos Viana de Oliveira. Local 
do bem: Rua Marcelo Merlim, 113 Vargem Grande do Sul/SP. Vargem Grande do Sul/SP, 11 de outubro de 2021. MARINA SILOS DE ARAÚJO 
Juiz(a) de Direito.
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Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na 
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 19/12/2018, no qual 
fi guram como fi duciantes José Roberto de Oliveira Filho, engenheiro, RG nº 28.304.012-9-SSP/SP e CPF nº 335.234.148-65 e Ana Cristina Meirelles Ferreira, 
engenheira, RG nº 32.713.805-1-SSP/SP e CPF nº 283.257.548-00, brasileiros, solteiros, domiciliados em Jaguariúna/SP, residentes na Praça Venezuela, 72, Jardim 
Novo Jaguari, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de dezembro de 2021, às 
11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 624.099,52  (seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e nove reais 
e cinquenta e dois centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/SP, Jardim Santa Cruz, situado 
na Rua General Leite de Castro, 36, Apto. 01, pav., Bloco B, térreo, do Ed. Saint Cross Garden, com área privativa 93,041m² e direito a 1 vaga de garagem indeterminada, 
descoberta nos fundos do Bloco C. Imóvel objeto da matrícula nº 45.966 do 14º Ofício de Registro de Imóveis do São Paulo. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta 
do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 20 de dezembro de 2021, às 11h00, 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 383.138,82 (trezentos e oitenta e três mil, cento e trinta e oito 
reais e oitenta e dois centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de 
comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em 
garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B 
do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através 
do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório 
do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os 
interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada 
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois 
de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fi duciante, 
para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A 
transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, mantida em instituição 
fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.
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EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

03/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101163. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 201M², 2 VAGAS EM GUARULHOS/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 03/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100967. SOLD BELGRADO. Loc.: SP. MICROONDAS, FORNOS 
ELÉTRICOS, COOKTOP, ASPIRADORES DE PÓ, BATEDEIRAS, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101119. SOLD LBEC. Loc.: SP. MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101282. SOLD CURY DEZ MIGUEL YUNES. Loc.: SP. BENS DE 
APARTAMENTO DECORADO. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 100911. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. SALA COMERCIAL 
37M², 1 VAGA EM CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:15h. ID: 100917. 
MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. SALA COMERCIAL 57M², 1 VAGA NO TATUAPÉ, SÃO PAULO/SP. 03/12/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. ID: 100699. SOLD ITALÍNEA. Loc.: SP. MÓVEIS EM GERAL: ARMÁRIOS, CUBAS, POLTRONAS, CADEIRAS, PAINÉIS, GAVETEIROS, ETC. 
03/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100654. MA IMÓVEIS - COBRAPIL. Loc.: SP. SALAS COMERCIAIS EM SÃO PAULO - ATÉ 48% ABAIXO DA 
AVALIAÇÃO. 03/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101248. SOLD DAFITI. Loc.: MG. CAMAS, POLTRONAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, ETC. 
06/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101182. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. TOTENS, CABOS DIVERSOS, TELEVISORES, 
FRAGMENTADORAS, VENTILADORES, BALANÇAS, BEBEDOUROS, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100827. MA IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 225M² NO BELENZINHO EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:30h. ID: 101026. SOLD SUPER SALDÃO TEND TUDO. Loc.: SP. SOFÁS, PAINÉIS, MÁQUINA DE PINTURA, MOTOREDUTOR, 
PALETEIRAS, MOTORES, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101250. SOLD DAFITI. Loc.: MG. POLTRONAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, 
MESAS, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101122. SOLD COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA). Loc.: SP. MESAS DE JANTAR, CADEIRAS, 
BANCOS, ENFEITES, MESAS DE APOIO, IMPRESSORA, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:20h. ID: 100471. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª 
PRAÇA. Loc.: SP. APTO 65M² NO VILA AUGUSTA, GUARULHOS/SP. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 100705. MA IMÓVEIS - SANTANDER 
AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 125M² EM SOROCABA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 07/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 101375. 
MA IMÓVEIS - PLANIK AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 59M² NA VILA SANTA MARINA, SÃO PAULO/SP. 07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 
100899. SOLD MIX USADOS. Loc.: SP. IMPRESSORA 3D, PROJETORES, NOBREAKS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101150. SOLD 
ITALÍNEA. Loc.: SP. MÓVEIS EM GERAL: ARMÁRIOS, CUBAS, POLTRONAS, CADEIRAS, PAINÉIS, GAVETEIROS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. ID: 100889. MA IMÓVEIS - RC8 AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. TERRENO 324M² EM BAURU/SP. 08/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 
100928. SOLD MAFERP. Loc.: SP. BOMBA SUBMERSÍVEL, TALHA PNEUMÁTICA, UNIDADE COMPRESSORA, BANCADA, CONEXÕES, FILTROS, ETC. 
08/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101121. SOLD LART PRIME. Loc.: SP. MESAS, CADEIRAS, QUADROS, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 
11:30h. ID: 101284. SOLD PLANDAR COMÉRCIO. Loc.: SP. BOMBAS HIDRÁULICAS E KITS INJETORES. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 
101298. SOLD DELL ANNO BRAZ LEME. Loc.: SP. CADEIRA, TAPETE, MESAS, LUMINÁRIA, PEDRA COM CUBA, CORTINAS, ARMÁRIO, ETC. 
08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100757. MA IMÓVEIS - BANCO INTER. Loc.: SP. APTO 69M² EM GUARULHOS/SP - PAGTO 24 A 240 X - 
ATÉ 37% ABAIXO DA AVALIAÇÃO. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101362. SOLD SHARKS. Loc.: SP. FRESADORA, TORNO, MÁQUINA DE 
CORTE, TRANSFORMADOR, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101341. MA IMÓVEIS - SANTANDER 3° LEILÃO. Loc.: GO, MG, PR, SC, 
SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 101132. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. 
Loc.: GO. APTO 152M² NO ALTO DA GLORIA, GOIANIA/GO. 09/12/2021 A PARTIR DAS 9:30h. ID: 100918. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª 
PRAÇA. Loc.: SP. APTO - CENTRO - CARAPICUÍBA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 9:45h. ID: 100990. MA 
IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 75M², 2 VAGAS NO PARQUE SÃO LUCAS, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª 
PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100589. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 88M² NO RECREIO DOS 
BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101029. SOLD LEROY 
MERLIN. Loc.: SP. PISOS, PORCELANATOS, ARMÁRIOS, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101356. SOLD IDEAL TRACTOR. Loc.: MG. 
FROTA PESADA: CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃO TANQUE, TRATOR DE ESTEIRA, MÁQUINA DE SOLDA, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS 
10:45h. ID: 101009. MA IMÓVEIS - INTER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 140M² NO CAMPO DOS ALEMÃES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101239. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 
144M², NA VILA SANTA HELENA, POÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101216. SOLD 
CONSTRUTORA PLANETA. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100659. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF 
- 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 133M² EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 07/12/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. ID: 101164. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 201M², 2 VAGAS EM GUARULHOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 100863. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO. 66M² NO ESPIRITO SANTO, 
RIO DE JANEIRO/RJ - 2ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 99918. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 224M² 
NO RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.

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

03/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100795. TOYOTA. Loc.: SP. ELETRODO, PAINÉIS, CONTROLADOR, MOTOREDUTOR, ETC. 03/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:30h. ID: 100625. GENERAL MILLS. Loc.: CE. TRANSPALETEIRAS, EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 
COMPRESSORES E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101082. BRASAL. Loc.: DF. ELEMENTOS FILTRANTES, ALMOFADAS, 
ABRAÇADEIRA, ACOPLADOR, COMPRESSOR, ANEL, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 100959. TI BRASIL. Loc.: SP. EMPILHADEIRA, 
PALETEIRA, BOMBAS DE COMBUSTÍVEL, PLACAS RESISTIVAS E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101030. PHILIP MORRIS. Loc.: 
BA, RS, SP. UNIDADES DE BOX DE ESTUFA, PARTES E PEÇAS DE PLANTADEIRA, PULVERIZADOR E OUTRAS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. 
ID: 101039. ELITE DISTRIBUIDORA. Loc.: SP. MOTORES, FILTROS, RADIADORES, CAIXAS DE DIREÇÃO, TAMPÕES, SUPORTES, ETC. 03/12/2021 A 
PARTIR DAS 15:00h. ID: 101152. MIDEA CARRIER. Loc.: SC. SUCATAS DE UNIDADES CONDENSADORAS (ITAJAÍ /SC). 03/12/2021 A PARTIR DAS 
17:30h. ID: 101168. FMC TECHNOLOGIES. Loc.: RJ. EMPILHADEIRA SEMI-ELÉTRICA, MÁQUINA DE CLAD, FORNO ELÉTRICO E OUTROS. 
06/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100953. VALOR AMBIENTAL. Loc.: DF. CAMINHÕES E CAVALOS MECÂNICOS. 06/12/2021 A PARTIR DAS 
12:30h. ID: 100656. ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL. Loc.: PE. COMPRESSORES, GERADORES, GUINCHOS ELÉTRICOS, MOTOBOMBAS, CABOS DE 
AÇO, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101169. DEXCO. Loc.: MG, SC, SP. UTILITÁRIO, VEÍCULOS LEVES, MOTOS, CAMINHÃO, SUCATA 
DE ESCAVADEIRA, PARTES DE EMPILHADEIRA, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101228. BUNGE. Loc.: MG, TO. VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, CAMINHÃO, TRANSBORDOS, CARRETAS, REBOQUES, TRATORES, GRADES ARADORAS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 
ID: 101088. CCR. Loc.: BA. EXTINTORES, GRELHAS, REGISTROS, TAMPAS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101187. ECOURBIS. Loc.: 
SP. CAMINHÕES (SÃO PAULO/SP). 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101156. ELRING KLINGER. Loc.: SP. PRENSAS HIDRÁULICA, PRENSAS 
EXCÊNTRICAS E OUTROS. 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 100963. MINAX. Loc.: MG. CAMINHÕES, TRATORES, PARALAMAS, GRADES, 
ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101178. TABOCAS. Loc.: MG, PA, PR, TO. REBOQUE CARRETINHA, CHEVROLET S10, TON. DE SILICA, 
MACAS, ACESSÓRIO PARA AMBULÂNCIAS E OUTROS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101045. CARIOCA ENGENHARIA. Loc.: RJ. 
TRANSFORMADORES, BALANÇA RODOVIÁRIA, FERRAMENTAS, CONES, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101193. MINAS LIGAS. 
Loc.: MG. PÁ CARREGADEIRA, RETIFICADORES, CPUS, CARTÕES, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101167. MRN. Loc.: PA. 
CAMINHÕES, TRATORES, REBOQUE, ITENS DE INFORMÁTICA, PEÇAS PARA MOTORES, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101090. 
LIGHT ENERGIA. Loc.: RJ. MANILHAS, GANCHOS, GRAMPOS, AMORTECEDORES, CONECTORES E OUTROS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
ID: 100970. BC2 CONSTRUTORA. Loc.: SP. KOMBI, CAMINHÃO, REBOQUES, TRATOR, COMPRESSOR, CAÇAMBA, ETC. 08/12/2021 A PARTIR 
DAS 15:30h. ID: 101292. DPASCHOAL. Loc.: MG, SP. IVECO DAILY 35S14 E IVECO DAILY 55C17. 08/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101160. 
RENTOKIL. Loc.: RS, SP. UTILITÁRIOS, DISPENSERS AUTOMÁTICOS E DISPENSERS MANUAIS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100558. 
LOUIS DREYFUS. Loc.: MG, SP. MOTOCICLETAS, TRATORES DE PNEUS, ROÇADEIRAS, PULVERIZADORES, CARRETAS TANQUE DE IRRIGAÇÃO. 
09/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101173. COMPARTILHADO 1108 A. Loc.: GO, PE, PR, RJ, RS, SP. ROLAMENTO, RESISTÊNCIA, PARAFUSOS, 
FUSÍVEIS E OUTROS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101149. SANTOS BRASIL. Loc.: SP. BASES PARA BEBÊ CONFORTO (GUARUJÁ/SP). 
09/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101174. COMPARTILHADO 1108 B. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES, SUCATAS DE VEÍCULOS LEVES. 09/12/2021 
A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100895. CALWER MINERAÇÃO. Loc.: SC. EXAUSTORES, TANQUES DE INOX, MOINHOS, SUCATAS DE MOTORES, ETC. 
09/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101218. BYD BRASIL. Loc.: SP. LINHA DE FABRICAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES (CAMPINAS /SP). 09/12/2021 
A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101231. TIGRE. Loc.: RJ. BALANCIM MANUAL, REFIS DE FILTRO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE 
GRAVAR, MONITORES DELL E OUTROS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101230. SAINT GOBAIN. Loc.: SP. TRANSFORMADORES, CABOS, 
CHAVES SECCIONADORA, CABOS DE ALUMÍNIO, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101229. J. MENDES. Loc.: MG. TRANSFORMADORES 
A SECO COMTRAFO, POT.: 1500 KVA.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

03/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101106. LOG BUSINESS. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA PALLETS, PRATELEIRAS 
IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS. 07/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 100985. PME MONTREAL. Loc.: SP. INJETORAS PARA 
PLÁSTICO, E FREZADORA HIGH SPEED. 07/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101131. AMG COMEX. Loc.: SP. GERADORES, COMPRESSORES, 
ROLAMENTOS, MAQ. DE SOLDA. 08/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 100979. PME THANFER. Loc.: SP. TURBO SECADOR, MISTURADOR, 
TANQUE, VÁLVULAS, CONTAINERS, BOMBAS, CALDEIRA, FUNIL, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101324. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. 
EMPRESA DE TI VENDE: 562 P.P PORTA PALLETS, BANCADAS, DIVISÓRIAS AÇO, MESAS, CADEIRAS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 
101113. TERMOMECANICA. Loc.: SP. CHEVROLET VECTRA (BLINDADO), COMPRESSOR, TORNO, PLAINA, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. ID: 101134. AMG COMEX. Loc.: SP. GERADORES, COMPRESSORES, ROLAMENTOS, MAQ. DE SOLDA.

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

07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100938. PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA/PR. Loc.: PR. VEÍCULOS, ÔNIBUS, PÁS CARREGADEIRAS 
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.  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.

07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101261. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Loc.: SP. LOTE EM CAMPINAS/SP.
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.  Alexsandro Batista - JUCESP nº 1097.

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.

07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100754. MAGPARANÁ. Loc.: PR. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 
100831. COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA. Loc.: PR. BAÚ REFRIGERADO TANQUE INOX EMPACOTADEIRA DE LEITE.

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

06/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 100995. PREFEITURA DE SAGRADA FAMÍLIA RS. Loc.: RS. MÁQUINA PESADA E EQUIPAMENTO.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Servidor Municipal Sr(a). Daiane Miotto, matrícula nº 647.

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.

06/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 100997. PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA SC. Loc.: SC. VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS, 
EQUIPAMENTOS E SUCATAS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Leiloeiro administrativo Edilson José Grolli, nomeado pelo Decreto Municipal nº 661/2021.
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.

09/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101102. PM SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO. Loc.: SC. FIAT UNO, CHERY CELER, VOLKSWAGEN 
KOMBI, ÔNIBUS URBANO, ENSILADEIRA, GRADE METÁLICA 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.  Servidor Municipal Sr(a). Álvaro Ulisses Viganó, matrícula nº 13.167/01.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

08/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101031. PM SÃO LOURENÇO DO OESTE. Loc.: SC. FIAT DUCATO MC TCA AMB.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Servidor Municipal Sr. Jakson Kichel nomeados pela Portaria Municipal nº 788.

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.

06/12/2021 A PARTIR DAS 20:00h. ID: 101247. DÉDALO. Loc.: SP. VINHOS FRANCESES. PAGAMENTO EM ATÉ 6X NO CARTÃO DE CRÉDITO. 
07/12/2021 A PARTIR DAS 20:00h. ID: 101274. DÉDALO. Loc.: SP. VINHOS FRANCESES. PAGAMENTO EM ATÉ 6X NO CARTÃO DE CRÉDITO.

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

09/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 101022. LEILÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. Loc.: SP. TANQUE, MESA, ESTEIRAS EM AÇO INOX 
ENTRE OUTROS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 101327. LEILÃO LOJA DA SIH. Loc.: SP. FECHADURA ELETRÔNICA COMPATÍVEL COM 
AMAZON ALEXA E GOOGLE HOME (COR PRETA).

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

03/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 100783. PREFEITURA DE PALMITINHO RS. Loc.: RS. VEÍCULOS E SUCATAS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Leiloeiro administrativo Luan Carlos Polesso Gambin, Portaria nº 136/2021.
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.

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

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

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

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) - VW/SAVEIRO CLI 1.6, ano/mod. 97/97, gasolina, cor branca - 3ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - 
PROCESSO Nº 1000136-27.2020.8.26.0568 (Nº de Ordem 45/2020) - INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) LAIANE CRISTINA DE CASTRO. 
1º pregão: Início em 17/01/2022 - Encerramento: 20/01/2022. Horário: 14:00 horas.2º pregão: Início em 20/01/2022 - Encerramento: 
09/02/2022. Horário: 14:00 horas. BEM OFERTADO: Lote 1 - Um veículo da marca VW/SAVEIRO CLI, placa CKX1699, ano fabricação/modelo 
1997/1997, cor branca, em funcionamento. Valor da Avaliação Atualizado conforme Certidão de fls. 122: R$ 13.425,72 (Treze mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). Depositário: Laiane Cristina de Castro. Local do bem: Rua Maria Cândida, 122, 
Vl. Sta. Terezinha, Vargem Grande do Sul/SP. Sobre o(s) bem(ns) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento. O inteiro teor 
do edital e demais informações sobre os leilões estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br.
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8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) J. C. H, A. C. H., O. T. H., L. T. H ; do coproprietário de bem indivisível ADELINO HIRANO E S/M MARY IRENE SOKEI HIRANO; do credor 
hipotecário BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A) AGÊNCIA DE RIOLÂNDIA/SP. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
Dr.(a) PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF da 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural ajuizada por C. DOS C. E C. DE S. P. 
COOPERCITRUS contra J. C. H, A. C. H., O. T. H., L. T. H. - Processo nº 0065989-30.2007.8.26.0576 (Nº de Ordem 2859/2007) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 24/01/2021, a partir das 15:00 horas, encerrando-se em 
27/01/2022, às 15:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-
se-á sem interrupção até às 15:00 horas do dia 17/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. 
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o 
artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais 
ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula estão 
disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina 
o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - 27 alqueires do imóvel objeto da matrícula 1.754, 
do CRI de Porangatu-GO. Descrição do imóvel: Parte do Quinhão 11 de terras em cultura e campo, Fazenda Picos de Baixo, município 
Imperativa e com área de 40 alqueires. Valor da avaliação em 16/01/2012: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o alqueire, totalizando a referida área 
penhorada (27 alqueires) o valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta reais). Valor atualizado pelo índice de NOV/2021 da Tabela de 
Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 962.040,72 (novecentos e sessenta e dois mil, quarenta reais e setenta 
e dois centavos). Depositário: J. C. H, A. C. H., O. T. H., L. T. H. Local do bem: Fazenda Picos de Baixo, Imperativa/GO. Não há nos autos 
informação sobre Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s).

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

2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
AGRICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA, SONIA APARECIDA SOTO MILANEZ, ARTHUR ANGELO MILANEZ, EMERSON 
CHU, MARILIA GABRIELA PAVAN KURI CHU; do credor com penhora anteriormente averbada BANCO DO BRASIL S/A. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito Dr.(a) MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra 
AGRICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA, SONIA APARECIDA SOTO MILANEZ, ARTHUR ANGELO MILANEZ, 
EMERSON CHU, MARILIA GABRIELA PAVAN KURI CHU - Processo nº 1005267-91.2017.8.26.0566 (Nº de Ordem 467/17) e que foi designada a 
venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 03/01/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 06/01/2022, 
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção 
até às 14:00 horas do dia 26/01/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.
com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante arcará com os 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, 
do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço 
da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação 
do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula estão disponíveis, em inteiro 
teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do 
Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - O imóvel descrito na matrícula nº 78.426 do Cartório de Registro de Imóveis 
desta Comarca de São Carlos-SP, registrado em nome dos co-executados EMERSON CHU e MARÍLIA GABRIELA PAVAN CURI, assim descrito: 
UNIDADE AUTÔNOMA, designada como “vaga de garagem”, sob nº 13 - tripla, localizada no Sub-solo 01 ou 2º pavimento do 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL “ATHENAS PAULISTA”, situado nesta cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos-SP, à Avenida Dr. Carlos 
Botelho, nº 2.220, possuindo a área útil de 31,09m2, área comum de 10,12 m2, totalizando 41,21m2, e a fração ideal no terreno e nas coisas 
comuns do edifício de 0,4600%. Valor da Avaliação em 18/03/2019: R$ 79.082,00 (setenta e nove mil e oitenta e dois reais). Valor da avaliação 
atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em OUT/2021: R$ 92.571,54 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e 
cinquenta e quatro centavos). Depositário: O possuidor. Local do bem: Avenida Dr. Carlos Botelho, 2220, Edifício Residencial Athenas Paulista, 
São Carlos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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1ª Vara Judicial da Comarca de Vargem Grande do Sul/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) MARCOS VIANA DE OLIVEIRA; dos coproprietários CÍCERO VIANA DE OLIVEIRA e DIMAS VIANA DE OLIVEIRA; do titular de 
usufruto ANTÔNIA RAMIRES DE OLIVEIRA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARINA SILOS DE ARAÚJO da 1ª Vara Judicial da Comarca de 
Vargem Grande do Sul/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação de Execução Fiscal - Municipais 
ajuizada por MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL contra MARCOS VIANA DE OLIVEIRA - Processo nº 0000237-74.2007.8.26.0653 (Nº de 
Ordem 22/2007) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será 
realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 10/01/2022, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 13/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) 
imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 02/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser 
ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de 
débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio Manual 
de Práticas Cartorárias - Sugestão de Minutas de Acordo com o NCPC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 285 (que possuem natureza 
propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos 
autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo 
Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - DA PARTE IDEAL E EM COMUM (1/3), PERTENCENTE AO EXECUTADO, DE UM 
TERRENO, representando por parte do lote nº 17, da quadra “I” do loteamento denominado Jardim Paulista, situado nesta cidade de Vargem 
Grande do Sul, em aberto e sem benfeitorias, de formato retangular, tendo as seguintes metragens e confrontações: mede 5,00 metros de 
frente para Rua cinco (5); mede 25,00 metros do lado direito, confrontando com a outra parte do lote nº 17; mede 25,00 metros do lado 
esquerdo, confrontando com o lote nº 18; e, 5,00 metros no fundos, confrontando com o lote nº 12, perfazendo um área de 125,00 metros 
quadrado, achando-se o referido terreno devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal desta cidade, sob o nº 01.02.260.0228.001. 
Matrícula do CRI local nº 11.981. Nota 01: Atualmente existe uma edificação no imóvel supra, com área construída de 70,47 metros 
quadrados, emplacada com o número 113, não averbada, conforme informação colhida junto a cadastro da Prefeitura Municipal local. ÔNUS: 
Av.1/11.981 (USUFRUTO) O imóvel acima descrito está gravado com usufruto em favor de ANTÔNIA RAMIRES DE OLIVEIRA. Valor da Avaliação 
em 09/10/2013: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em SET/2021: 
R$ 126.523,27 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos). Depositário: Marcos Viana de Oliveira. Local 
do bem: Rua Marcelo Merlim, 113 Vargem Grande do Sul/SP. Vargem Grande do Sul/SP, 11 de outubro de 2021. MARINA SILOS DE ARAÚJO 
Juiz(a) de Direito.
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2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036046-77.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVERALDO EVANGELISTA SILVA - ME, CNPJ 63.933.964/0001-02 e EVERALDO 
EVANGELISTA SILVA, CPF 084.156.958-45, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Irevolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A. (IRESOLVE), alegando em síntese: para cobrança de 
R$ 39.385,46 (agosto/2014), referente a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CONFISSÃO DE DÍVIDA – DEVEDOR SO-
LIDÁRIO GIROCOMP – DS – PRÉ – PARCELAS IGUAIS/FLEX, sob o nº 30676/789257565, emitida em 26/08/2013, da 
qual os executados se encontram inadimplentes com as obrigações contratuais. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito  atualizado, sob pena de penhora em 
tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária 
será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor 
em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do restante em 06 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 25 de outubro de 2021. 

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055242-23.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO TEIXEIRA FERREIRA, CPF 04609543850 e MARILIS SANCHEZ FERREIRA, CPF 
11329441800, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Code, 
alegando em síntese: objetivando a quantia de R$ 4.480,67 (outubro/2020), decorrente das Despesas Condominiais cor-
respondentes as Unidades Autônomas nº 194, bloco A e nº 203, bloco B, localizadas no condomínio autor. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, 
sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do 
tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e 
depositando 30% do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o paga-
mento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado 
o pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.315.154, em 
20 de agosto de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Arts. 1.242 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elen-
cados no referido dispositivo legal, apresentados por ROGERIO YUGO TAKIMOTO, brasileiro, empresário, 
solteiro, maior, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.929.243-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
270.363.438-26, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Jose Galdino da Silva, nº 374 – Interlagos - CEP. 
03792-000, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, somada à de seus antecessores, 
desde 22 de abril de 1.974, e que adquiriu através da Escritura de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo 
falecimento de TAKAO TAKIMOTO, sobre a LOJA nº 27, localizada no pavimento térreo e respectivo escritório, 
na sobreloja do SHOPPPING CENTER SANTO AMARO, situado no Largo Treze de Maio, nº 520, contendo a 
área útil de 53,140m2, área comum de 17,360m2, e uma área total de 70,500m2, correspondendo-lhe no terre-
no uma fração ideal de 0,530%, no 29º. Subdistrito – Santo Amaro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade 
de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 088.025.0231-5, imóvel esse que se acha registrado conforme a ma-
trícula nº. 238.113, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis. Esta publicação é feita para dar publicidade de 
todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, SAMIR EMILE CHEHAB e sua mulher NORMA CHEHAB; 
EDUARDO CHEHAB e sua mulher KAFA CHEHAB; ADEL SAMARA assistido por sua mulher KÁTIA MARIA 
AOKI SAMARA; VICTOR SAMARA; RUBENS SAMARA e sua mulher ROSELI DE FÁTIMA SAMARA; KALIL 
JOSÉ SKAF; RUBENS TADEU SKAF; PAULO GILBERTO BOGHOSIAN e sua mulher MARLENE JANETE 
APOVIAN BOGHOSIAN; e FUAD SAMARA e sua mulher MARIE MATTAR SAMARA, 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 30 de novembro de 2021. O Oficial.


    


             





                  


 

 

 

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: 
BANCO BRADESCO S.A., CNPJ n° 60.746.948/0001-12, com sede no Núcleo Administrativo 
denominado “Cidade de Deus”, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, INTIMA a devedora fiduciante:  MARIA DE 
PILAR LISTE RIOS, brasileira, diretora de empresas, divorciada, RG N° 3.077.084-1-SSP/SP, CPF/
MF Nº 049.060.948-13, 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$551.141,74,  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 225.522 deste Oficio, em favor do credor fiduciário. São 
Paulo, 01 de dezembro de 2021. (Protocolo 682.625)

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048988-65.2019.8.26.0100. O Dr. Vitor Frederico 
Kümpel, MM. Juiz de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. Faz saber a 
Caique Felipe Romano, CPF n. 508.089.708-28, que Tarcisio Angelo Ferreira Lemes ajuizou Ação de Execução para 
recebimento de R$ 22.037,51 (Mai/19), decorrente da não compensação dos cheques dados em pagamento, ante a 
ausência de fundos. Ainda, INTIMA-SE o executado, com as advertências e formalidades legais, que foi realizado bloqueio no 
dia 14 de dezembro de 2020, no valor de R$2.210,43 pelo sistema Sisbajud. Estando o executado em lugar ignorado e não 
sabido, expede-se edital para conhecimento do ato, bem como, para que pague o débito atualizado em até 03 dias 
decorrido o prazo do edital, acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. A fluir após 
o prazo do edital, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 28 de outubro de 2021.      P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de �sucapião, PROCESSO Nº 1086069-87.2015.8.26.0100(�-1064) A Dra. Renata 
Pinto Lima Zane�a, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros P�blicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PA�LO, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SA�ER a �ilson Pereira Santos e s/m. Maria José dos Santos, Eveli da Silva Araujo, José Raimundo Ramos, Aurelino Euflozino dos 
Santos e s/m. Maria S�nia de Jesus Silva Santos, Valter Cur� e s/m. Marie Janete Abi �anna Cur�, Severino Ant�nio da Silva e s/m. Josefa Ana da Silva ou 
Josefa Ana da Conceição, Maria José dos Santos, Pascoal Senhorinho de Jesus, Antonio Cur� e s/m. Emília Cur�, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus c�njuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Dalva Melo de Lima e Manoel �arbosa de Lima 
ajuizou (aram) ação de �S�CAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua �ica do Monteiro, n� 42, Jardim Irene, �uaianazes, São 
Paulo-SP, com área de 250,00 m� e contribuinte sob n� 138.295.0042-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias �teis, a fluir após o prazo de 20 dias �teis, contestem o feito. 
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. São Paulo, 22 de novembro de 2021                  P-02e03/12

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 458/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexan-
dridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito AYRTON VIDOLIN MARQUES 
JÚNIOR da 01ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP,nos autos do 
cumprimento de sentença - Processo nº 0008712-33.2016.8.26.0126, partes SOCIEDADE AMI-
GOS DO PARK IMPERIAL SAPI contra ALAN KARDEC DA LOMBA - leva a público leilão do 
BEM IMÓVEL: Lote de terreno sob o n° 37 (trinta e sete) da quadra 23 (vinte e três) da planta do 
loteamento denominado PARK IMPERIAL, situado no Bairro Massaguaçu, perímetro urbano desta 
cidade e comarca de Caraguatatuba, assim descrito e confrontando: medindo 12,00m (doze metros) 
de frente para a Rua Vinte e Quatro (24); do lado direito de quem do terreno olha para a rua 35,00 
(trinta e cinco metros) confrontando com o lote n° 36; do lado esquerdo 35,00 (trinta e cinco metros) 
confrontando com o lote n° 38 e nos fundos 12,00 (doze metros) onde confronta com o lote n° 09 
encerrando a área de 420,00m² (quatrocentos e vinte metros quadrados). CONDIÇÕES DO LOTEA-
MENTO: As constantes do título. Matrícula 7531. – Identificação n° 08.466.015. Cadastrado pela 
Prefeitura de Caraguatatuba/SP sob nº 08.466.015. Matrícula do Imóvel nº 32.383, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP. AVALIAÇÃO: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta 
mil reais) – válido para julho/2019 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de 
dezembro de 2.021, às 13h, e com término no dia 17 de dezembro de 2.021, às 13h – Lance mí-
nimo na 1ª Praça R$ 650.000,00 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices 
adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 17 de dezembro 
de 2.021, às 13h, e com término no dia 09 de fevereiro de 2.022, às 13h – Lance mínimo 2ª Pra-
ça R$ 325.000,00 (50% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo 
TJSP até a data do praceamento). Ficam, ALAN KARDEC DA LOMBA – CPF: 937.425.178-72, 
EVENTUAIS OCUPANTES bem como bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA-
TUBA/SP e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das 
designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo 
que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do 
leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para 
o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do pracea-
mento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 459/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexan-
dridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito AYRTON VIDOLIN MARQUES 
JÚNIOR da 01ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP, nos autos do 
cumprimento de sentença Processo nº 1004757-40.2017.8.26.0126, partes CONDOMÍNIO EDÍFI-
CIO NOVO MUNDO contra EAGLE TRANSPORTES LTDA - leva a público leilão do BEM IMÓ-
VEL: Apartamento nº 23 (vinte e três) do “Edifício Novo Mundo”, situado à rua Dr. Altino Arantes, nº 
542, esquina coma rua Major Ayres, no distrito município, Comarca e Circunscrição Imobiliária de 
Caraguatatuba, deste Estado, e assim, descreve: localiza-se no 2º andar ou terceiro pavimento do 
referido Edifício, e compõe-se de uma sala-quarto, banheiro, passagem e pequena cozinha, com 
área construída de 50,94m2. (cinquenta metros e noventa e quatro centímetros quadrados) cor-
respondendo-lhe uma parte ideal de 30,60/ de 30,60/1.000 avos do terreno; está situado na parte 
anterior do Edifício, confrontando em sua frente com a rua Major Ayres; no lado esquerdo de quem 
da rua olha para o Edifico com o apartamento 22; no lado direito com o apartamento nº 24 e nos 
fundos com o corredor de circulação; que o Edifício Novo Mundo é um prédio composto de cinco 
pavimentos, compostos: no primeiro andar seis apartamentos de nºs. 11 a 16; no segundo andar, 
seis apartamentos de nºs. 21 a 26 e no terceiro e quarto andares mais seis apartamentos, sendo 
tipo Duplex, numerados de nºs. 31 a 36 e acha-se construído sobre o terreno que mede 14,50m. 
(catorze metros e cinquenta centímetros) de frente para a rua Dr. Altino Arantes e igual largura nos 
fundos, por 26,00ms (vinte e seis metros) da frente aos fundos de quem da aludida rua olha o 
terreno, confrontado por esse lado e fundo com Agenor Batista de Santana, medindo do outro lado 
28,00m. (vinte e oito metros) na extensão da Rua Major Ayres, para a qual também dá frente e faz 
esquina, encerrando a área de 391,50m². Transcrição n°3.688, fls. 138 do livro 3-C do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Caraguatatuba. - Inscrição Cadastral: 02.012.015. Matrícula do 
Imóvel nº 7.223, do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP. AVALIAÇÃO: 
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) válido para setembro/2020 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª 
Praça com início no dia 14 de dezembro de 2.021, às 12h, e com término no dia 17 de dezembro 
de 2.021, às 12h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 140.000,00 (100% do valor da avaliação que 
será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com 
início no dia 17 de dezembro de 2.021, às 12h, e com término no dia 8 de fevereiro de 2.022, 
às 12h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 70.000,00 (50% do valor de avaliação que será atualizado 
pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, EAGLE TRANSPORTES 
LTDA – CNPJ nº 00.291.954/0001-09, JIA WEI BAO – CPF n° desconhecido, EVENTUAIS OUTROS 
OCUPANTES, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, bem como a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA/SP e EVENTUAIS INTERESSADOS, INTIMADOS da penhora, 
avaliação do imóvel, bem como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados 
para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notifica-
ções pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente 
de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de 
ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lan-
ces e acompanhamento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

 
 
 

EDITAL DE CONVOCACÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Pelo presente edital, ficam convocados os associados do BARUERI VOLLEYBALL CLUB (BVC), 
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária em sua Sede, localizada na Rua Mari, 100 – 
sala 3 – CEP: 06409-020 – Jardim Califórnia – Barueri – SP., às 08:30 horas em primeira 
convocação ou, em segunda convocação, às 09:00 horas, do dia 19 de dezembro de 2021, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:1. Eleição de novo Presidente, Vice-Presidente, Diretor 
Secretário, Diretor Tesoureiro/Financeiro/Administrativo e de novos membros do Conselho Fiscal; 2. 
Aprovação da indicação do Sr. Wagner Luiz Coppini Fernandes para continuar a ocupar a posição 
de “Atleta Colegiado” do BARUERI VOLLEYBALL CLUB (BVC). Barueri, 29 de novembro de 2021. 
BARUERI VOLLEYBALL CLUB LUIZ CARLOS BIAZI Presidente 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 10ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CAMPINAS. 
Processo: nº 0032212-87.2004.8.26.0114. Executados: requerido(s) LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA E SUA CONJUGE SHIRLEY DA SILVA DEBATIN 
DE OLIVEIRA. Direitos de compromissários comprador sob o apartamento 62  e respectivo box de garagem nº 17 - Centro de Campinas. Rua Álvares 
Machado, nº368, Campinas/SP -  Contribuinte nº 0000. Descrição completa na Matrícula nº 107.427 do 3º CRI de Campinas/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 293.740,28  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 0,00 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 25/01/2022 às 10h50min, e termina em 28/01/2022 às 10h50min; 2ª Praça começa em 28/01/2022 às 10h51min, e termina em 17/02/2022 
às 10h50min.Ficam os requerido(s) LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA E SUA CONJUGE SHIRLEY DA SILVA DEBATIN DE OLIVEIRA, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  compromissário(a) vendedor(a) C. SAVOY CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, credor(a) hipotecário BANCO 
ITAU S/A, terceiro(a) interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 06/09/2016. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03/12/2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0620183-47.1994.8.26.0100. Executados: requerido(s) ANA LÚCIA BASBAUM SIERRA, RONALDO LUIZ BASBAUM SIERRA.
Prédio residencial c/ a área construída de 360,00m² e seu terreno contendo a área de 432,00m², à R. das Conchas, nº 221, Praia das Cigarras, São 
Sebastião/SP. Rua das Conchas, nº221, São Sebastião/SP - Contribuinte nº 3034.362.4381.0358.0000. Descrição completa na Matrícula nº 305 do 01ª 
CRI de São Sebastião/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 718.076,80  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 430.846,08 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos 
à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/02/2022 às 10h00min, e termina em 07/02/2022 às 10h00min; 2ª Praça começa em 
07/02/2022 às 10h01min, e termina em 07/03/2022 às 10h00min. Ficam os requeridos ANA LÚCIA BASBAUM SIERRA, RONALDO LUIZ BASBAUM 
SIERRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietária ELAINE CARNEIRO SIERRA, bem como os credores RUBENS ALVES DE 
MOURA, credor(a) hipotecário BANCO BRADESCO S/A  e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 06/12/2007. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 03/12/2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 13ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1007960-54.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) EDÍLSON JOSÉ DA COSTA, ELDOMIRO ALVES DOS SANTOS. 
PARTE IDEAL (7,69%) - 1/13 avos ou 7,69230% do Prédio com a área construída de 66,95m2 e respectivo terreno com a área de 200m2, à Praça Alma 
Mater, nº 21, Vila Wilma, no 32º Subdistrito Capela do Socorro/SP. Praça Alma Mater, nº21, São Paulo/SP - Contribuinte nº 163.042.00268. Descrição 
completa na Matrícula nº 65.121 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 26.394,84 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 12.574,46 
(7,69% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/02/2022 às 13h00min, e termina em 
07/02/2022 às 13h00min; 2ª Praça começa em 07/02/2022 às 13h01min, e termina em 07/03/2022 às 13h00min. Ficam os executado(s) EDÍLSON 
JOSÉ DA COSTA, ELDOMIRO ALVES DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  coproprietário(a) ELISETE ALVES DOS 
SANTOS, EUZÉLIA ALVES DOS SANTOS (CPF: 627.181.908-87), FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, ELBANICE ALVES DOS SANTOS (CPF: 
317.791.438-34), ELBALUCIA ALVES DOS SANTOS FERREIRA, ELZA MARIA ALVES DOS SANTOS, ESTÁCIO ALVES DOS SANTOS, ERIVAN 
ALVES DOS SANTOS, ERIVALDO ALVES DOS SANTOS, EUNETE ALVES DOS SANTOS LOPES, ELBANIRA ALVES DOS SANTOS SILVA, 
ANTONIO ALVES DOS SANTOS, JOSÉ ALVES, terceiro(a) interessado ANA REGINA SILVA SANTOS, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, AMAURI 
ALVES FERREIRA, CLEUZA MARIA DO ROSÁRIO COELHO DOS SANTOS, LUZIA DOS SANTOS RANGEL, JOSÉ ORLANDO BEZERRA LOPES, 
JOSIAS ANGELO DA SILVA FILHO, DALILA JOSÉ DOMINGOS 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 02/10/2018. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03/12/2021 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR  EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 42ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1010932-70.2013.8.26.0100. Executados: requerido(s) REZENDE S/A ALCOOL E AÇUCAR, DISTRAL TRANSPORTE 
RODOVIARIO LTDA, JOSÉ CARLOS BALBI DE REZENDE. PARTE IDEAL (50%) - 50% de Uma área de terras próprias e não foreira com a área de
338.467,00m², no lugar de Juturnaíba, 1º distrito de Silva Jardim/RJ, zona rural, fazendo testada com a Estrada de Rodagem Juturnaíba, e Estrada de 
Ferro Leopoldina. Estrada Juturnaíba e Estrada de Ferro Leopoldina, nºs/nº, Silva Jardim/RJ - Contribuinte nº 520047006270. Descrição completa na 
Matrícula nº 1.714 do 01ª CRI de Silva Jardim/RJ. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 205.452,78 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 102.726,39 (50% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 13h00min, e termina em 01/02/2022 às 
13h00min; 2ª Praça começa em 01/02/2022 às 13h01min, e termina em 24/02/2022 às 13h00min. Ficam os requerido(s) REZENDE S/A ALCOOL E 
AÇUCAR, DISTRAL TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, JOSÉ CARLOS BALBI DE REZENDE, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , 
coproprietário(a) MARIA CIRLENE BERNARDO DE REZENDE, bem como os credores REZENDE ANDRADE E LAINETTI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, BANCO FIBRA S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/11/2014. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03/12/2021 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0002492-05.2021.8.26.0268. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a).
LetíciaAntunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alexandre de Souza Holanda, RG 156365261,
CPF 068.201.348-00, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a
quantia de R$ 4.805,72 (junho/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 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 Itapecerica da Serra, aos 13 de outubro de 2021.

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

Edital de Citação – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1001423-55.2020.8.26.0073. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Avaré, Estado de São Paulo, Dr(a). Augusto Bruno Mandelli, na forma da Lei, etc. Faz saber ao(s) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Francisco Carlos Borges e outros ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre 50% do imóvel  denominado Lote 24, 
situado na antiga Rua 28, atual Rua Antonio Camillo de Souza, s/n, Parque Residencial Gilberto Filgueiras II (CEP 18703-587), encerrando uma 
área total de 252m²,alegando posse mansa e pacífica no prazo superior ao necessário para a declaração de aquisição dos imóveis por usucapião. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Avaré, aos 26 de outubro de 2021. 

Cimed Remédios S.A.
CNPJ nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35300571011

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 15.09.2021
Data, Hora, Local: 15.09.2021, às 10hs, na sede, Avenida África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial Tambo-
ré, Santana de Parnaíba/SP. Presença: Totalidade dos Diretores. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias Marques, 
Secretária: Karla Marques Felmanas. Deliberações Aprovadas: A abertura da fi lial, na Rua Manuel Arruda, nº 
110, Galpão, Barroso, CEP 60842-090, Fortaleza/CE, para fi ns de futura incorporação da sociedade Predileta CE 
Distribuidora de Medicamentos Ltda., a qual exercerá as seguintes atividades: (a) Comércio atacadista de 
medicamentos e drogas de uso humano; (b) Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria; (c) Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não 
especifi cados anteriormente; (d) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; (e) Comércio atacadista de 
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (f) Comércio atacadista de cosmé-
ticos e produtos de perfumaria; (g) Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. Encerramento: Nada 
mais. Santana de Parnaíba, 15.09.2021.Mesa / Diretores: João Adibe Zacharias Marques - Presidente / Diretor 
Presidente, Karla Marques Felmanas - Secretária / Diretora Operacional. JUCESP nº 511.981/21-1 em 
25.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cimed Remédios S.A.
CNPJ nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 15.09.2021
Data, Hora, Local: 15.09.2021, 10:30h, na sede, Avenida África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial Tamboré, 
Santana de Parnaíba/SP. Presença: totalidade dos Diretores. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias Marques, 
Secretária: Karla Marques Felmanas. Deliberações Aprovadas: A abertura da fi lial, na Rua 2 de Julho 176, Quadra 
I000, Jardim Diamante, Galpão 12 E 13, Itinga, CEP 42.738-240, Lauro de Freitas/BA, para fi ns de futura incorporação da 
sociedade K.M.G. Distribuidora Farmaceutica Ltda, a qual exercerá as seguintes atividades: (a) Comércio atacadista 
de medicamentos e drogas de uso humano; (b) Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; (c) Comércio 
atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especifi cados anteriormente; (d) Comércio atacadista de 
medicamentos e drogas de uso veterinário Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; (e) Representantes 
comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; (f) Comércio atacadista de 
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (g) Comércio atacadista especializado 
em outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente. Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba, 
15.09.2021. Mesa/Diretores: João Adibe Zacharias Marques - Presidente/Diretor Presidente, Karla Marques Felmanas-
Secretária/Diretora Operacional. JUCESP 511.982/21-5 em 25.10.2021. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

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

















USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de herdeiros de MANOEL NEGRO VIDAL 
E PILAR GARCIA VIDAL na qualidade titulares de domínio do imóvel usucapiendo objetivado na 
transcrição nº 46.806 e Inscrição nº 62; LAURITA PLATZECK,  na qualidade de cedente do imóvel 
usucapiendo; BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA na qualidade de cessionária do imóvel confinante 
pela lateral esquerda, objetivado na transcrição nº 46.806, lote 41, quadra 06; FRONTINO FERREIRA 
GUIMARÃES JUNIOR, BEATRIZ DE QUEIROZ PENTEADO GUIMARÃES na qualidade de cessio-
nários do imóvel confinante pela lateral direita, objetivado na transcrição nº 46.806, lote 39, quadra 
06; MARIA DA SILVA na qualidade de titular de direitos reais objetivado na transcrição nº 46.806, lote 
04, quadra 06; FLAVIO SINI na qualidade de titular de domínio do imóvel confinante pelos fundos, 
objetivado na matrícula nº 36.368, todos do 9º RI, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o 
pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UMA CASA E 
SEU TERRENO, situada na Rua Pastor Agenor Caldeira Diniz (antiga Rua “3”), nº 897, Lote 40 da 
quadra 6, Jardim Imperador, 27º Subdistrito do Tauapé, São Paulo/SP, cuja descrição tem início 
no ponto 1, localizado a 22,05m no cruzamento do alinhamento predial das Ruas Guarapuava (antiga 
Rua “7”) com a Rua Pastor Agenor Caldeira Diniz; daí segue 13,06m pela Rua Pastor Agenor Caldeira 
Diniz, até encontrar o ponto 2; daí deflete à esquerda, formando ângulo de 97º09’52”, distante 36,57m 
confinando pela lateral direita do imóvel nº 915 da referida rua até encontrar o ponto 3; daí deflete à 
esquerda, formando ângulo de 82º50’16” distante 3,22m confinando pelos fundos do imóvel nº 256 
da Avenida Ouro Verde de Minas (antiga Avenida IV Centenário) de propriedade de Antonio Alves 
Pereira e outra, conforme matrícula nº 36.368/9ºRI, até encontrar o ponto 4; daí segue por 9,73m pelo 
alinhamento dos fundos do imóvel n 250, de mesma avenida, de propriedade de Fernando Cordeiro 
de Souza e outra, conforme matrícula nº 199.632/9ºRI até encontrar o ponto 5; daí segue 2,00m pelo 
alinhamento dos fundos do imóvel nº 244A, da mesma avenida, tendo por titular de direito real Oné-
simo Andrade da Silva até o ponto 6; daí deflete à esquerda, formando ângulo de 94º12’52”, distante 
36,38m confinando com a lateral esquerda do imóvel nº 879 da Rua Pastor Agenor Caldeira Diniz, na 
posse de Aparecido Evanir de Souza até o ponto 1, formando ângulo 85º47’00” com o seguimento ini-
cial e encerrando em tais divisas a área de 508,13m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do 
requerimento de 30 de novembro de 2020, prenotado sob nº 656.967, em 30 de novembro de 2020, 
instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 20 de novembro de 2020, no Livro 1.756, fls.035/049, pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas Distrito de Ermelino Matarazzo em 
São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado 
nesta Serventia, através do qual FLORIVALDO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, aposentado, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 5.621.479-0-SSP/SP, CPF/MF nº 641.347.098-49, casado com 
MARIA DE SOUZA SILVA, brasileira, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.747.176-0-
SSP/SP, CPF/MF nº 039.086.568-00, residentes e domiciliados nesta Capital na Rua Pastor Agenor 
Caldeira Diniz, nº 897, Jardim Imperador, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, 
com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, 
exclusiva e ininterrupta e com “animus domini” por prazo superior a 41 (quarenta) anos, sobre o refe-
rido imóvel. Considerando a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não 
sabido, cumpre, com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 
418.16, do Capitulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do 
artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procu-
ração com firma reconhecida, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião 
extrajudicial que se processa nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes 
trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste 
edital, restando advertido que, nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do 
notificando será interpretado como sua concordância com o pedido de reconhecimento extra-
judicial de usucapião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 457/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito FELIPE FELIZ DA SILVEIRA da 03ª 
VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP, nos autos do cumprimento de 
sentença Processo nº 0002633-33.2019.8.26.0126, partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 
contra ROBERCI SANTOS DIAS - leva a público leilão do BEM MÓVEL: Mercedes Benz L 1113, 
Caminhão, Cabine Aberta, Placa CWJ-1518, RENAVAM: 00393290085, Ano de fabricação 1971, 
Ano Modelo 1971, Cor Azul, CHASI: 34403315024766, Combustível: DIESEL. Endereço: Estrada 
de Salesópolis, Santa Branca, km 03, Bairro do Paraitinguinha, Salesópolis/SP, CEP: 08970-000.
AVALIAÇÃO: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) – válido para fevereiro/2022 – DATAS DAS 
PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de dezembro de 2.021, às 14h30, e com término no dia 
17 de outubro de 2021, às 14h30 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 35.000,00 (100% do valor da 
avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) 
– 2ª Praça com início no dia 17 de dezembro de 2021, às 14h30, e com término no dia 02 de 
fevereiro de 2022, às 14h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 21.000,00 (60% do valor de avaliação 
que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, 
ROBERCI SANTOS DIAS - CPF nº 004.153.628-22, PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE 
SALESOPOLIS, LUIS RICARDO BARBOSA RODRIGUES FRANCA, PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim como também o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSI-
TO DE SÃO PAULO/SP (DETRAN/SP), SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ES-
TADO DE SÃO PAULO e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, 
bem como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A 
realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, 
bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanha-
mento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

32ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 32ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0735584-55.1998.8.26.0100. Executados: executado(s) ELIZABETH 
MARQUES CALDEIRA, ADEMIR MIGUEL LIMA - Apartamento c/ a área útil de 77,52m2 em Vila Monumento - 
SP. Avenida Dom Pedro I, nº 758, São Paulo/SP. Contribuinte nº 035.029.0154.6. Descrição completa na Matrí-
cula nº 20.707 do 06º CRI de São Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 325.000,00 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 162.000,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1º Leilão 
começa em 24/01/2022 às 15h30min, e termina em 28/01/2022 às 15h30min; 2º Leilão começa em 28/01/2022 
às 15h31min, e termina em 17/02/2022 às 15h30min. Ficam os executado(s) ELIZABETH MARQUES CALDEIRA, 
ADEMIR MIGUEL LIMA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), terceiro(a) interessado JOSÉ SÉRGIO 
ALMEIDA LIMA, seu cônjuge MARIELISA CORRÊA FRANCO LIMA, SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHO-
RAS - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

LEILÃO EXTRAJUDICIAL
Local do Leilão: AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO nº. 2.367 – 20º. andar – São Paulo – SP -
Dia 10 DE JANEIRO DE 2.022, às 10:00 horas, leiloeiro oficial, CLÁUDIO SOUSA DOS SANTOS,
com escritório na Rua Tabatinguera nº. 140 – Cjto. 1.115 – São Paulo, Fone 3101-1798, registrado na
JUCESP sob nº. 857, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária, CÁUCASO CONSTRUTORA
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 01.329.805/0001-46, e para os fins do art. 27 e parágrafos da Lei n°. 9.514/
97, levará a público leilão no próximo dia 10 DE JANEIRO DE 2.022, às 10:00 horas, em PRIMEIRO
LEILÃO, o seguinte bem imóvel, cujo valor de avaliação para fins de realização do primeiro leilão
importa em R$ 786.336,31 (base dezembro/2021), correspondente ao preço de venda corrigido do
APARTAMENTO nº. 12, localizado no primeiro pavimento do EDIFÍCIO CONTEMPORÂNEO, situado
na Rua Manuel de Paiva nº. 76, no 9º. Subdistrito – Vila Mariana, em São Paulo, objeto da matrícula nº.
121.593 do 1º. Oficial de Registro de Imóveis, com as seguintes características - área privativa coberta
edificada de 55,610 m², incluindo 10,34m2 da vaga de garagem média de uso privativo nº. 32-M, localizada
no segundo subsolo, e, 3,10 m2 do depósito no. 32, localizado no segundo subsolo, área comum coberta
edificada de 30,108 m², total da área edificada de 85,718 m², área comum descoberta de 10,286 m2, área
construída mais descoberta de 96,004 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 1,4647% do terreno.
Condições: Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já designado o mesmo dia 10 DE
JANEIRO DE 2.022, às 10:30 horas, no mesmo local, para a realização do segundo leilão pelo maior
lance oferecido, desde que igual ou superior valor da dívida corrigida e acréscimos contratuais de R$
584.231,15 (base dezembro/2021). O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação, mais 5%
(por cento) de comissão ao leiloeiro. Aos devedores fiduciantes fica assegurado o direito de purgar a
mora até a data da assinatura do auto de arrematação. À Credora Fiduciária, através de seus representantes
legais, fica reservado o direito de não aceitar o lance inferior ao valor da dívida. Será de responsabilidade
do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transferência do domínio do referido
imóvel e sua imissão na posse, inclusive mediante a distribuição da ação de reintegração de posse. Os
devedores fiduciantes estão sendo intimados das datas de realização do leilão, na forma da Lei nº. 9.514/
97. Maiores informações com o leiloeiro no fone 3101-1798 ou 08245-2523
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EDITAL DE INTIMAÇÃO.Prazo do Edital 30DIAS, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, PROCESSO Nº 0008000-
54.2020.8.26.0562- O(A) Doutor(a) Dario Gayoso Júnior, MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO ANTONIO DOS SANTOS BRAGA, executado em local incerto que deverá pagar, 
dentro do prazo de 15 dias, em favor do Exequente, INEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 3.309,81, conforme indicado 
no demonstrativo de cálculo de fls.13/14, acrescido de juros e custas. Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 
no artigo 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 
apresente nos próprios autos, sua impugnação. Ciente de que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523, do CPC, o 
débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado em 10%. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para intimação do supramencionado para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 (trinta) dias do conhecimento do presente 
edital, cumpra a obrigação ou apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO.Prazo 20dias.Proc.1022324-03.2018.8.26.0562.O Doutor Daniel Ribeiro de Paula,Juiz de Direito da 11ªVara Cível de 
Santos/SP.Faz saber a ALEXANDRE MURY NETO,que CONDOMÍNIO BOLÍVIA,ajuizou uma ação de COBRANÇA,objetivando a quantia 
R$39.290,94(09/18),oriunda de despesas condominiais vencidas.Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, venha oferecer contestação, sob pena de revelia, nesse caso sendo nomeado curador 
especial (art. 257, inc. IV do NCPC), sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será o edital publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1001387-94.2017.8.26.0565. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
Dr(a). Ana Lúcia Fusaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ VELOSO FILHO, CPF
212.756.373-53, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária
por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Renault, modelo Sandero Expre (Vibe),
prata, ano 2010, placa BBS0091, chassi 93YBSR7UHAJ422331, apreendido em 19.06.2017, haja
vista o inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-486569742. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias,
pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos
a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano
do Sul, aos 19 de novembro de 2021.

COTIA 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010978-87.2019.8.26.0152 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) N. C. O. S., que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de M. de C. B. e outro, 
alegando em síntese: objetivando seja julgada procedente, concedendo a guarda definitiva do menor I.O.J em favor dos 
autores. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1117553-18.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER ao Espólio de Antonio Ribeiro dos Anjos, que Igreja Apostólica ajuizou ação de Adjudicação Compulsória, 
objetivando a outorga definitiva do lote de terreno 24 da quadra D, à Rua Capitão-Mor Passos 363, Catumbi, Capital/SP, 
contribuinte 017.096.0012-8, devidamente quitado. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação para 
que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital, publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS.                                      [02,03] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1015204-96.2020.8.26.0477. O Dr. André Quintela Alves Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Praia Grande/SP, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, e ainda, MARIA DULCE VIANNA RIBEIRO LEITE, MARIA APARECIDA VIANNA RIBEIRO 
LEITE, LAIS BEVILACQUA, LIA BEVILACQUA BORGES, JULIO DE MENEZES BORGES, TULLIO BEVILACQUA, VITOR BEVILACQUA, 
MARIA HELENA GUARNIERO PEREIRA DO NASCIMENTO, GINO GUARNIERO PEREIRA DO NASCIMENTO, ROSANA DAGHES 
GUARNIERO DO NASCIMENTO, OLAVO FIGUEIRO FERRIGNO, LUIZ FERRIGNO NETO, JULIANA CRISTINA FERRIGNO, VINICIUS DA 
SILVA OLIVEIRA, EDUARDO BUENO DA FONSECA PERILLO, FLAVIO PERILLO, SILVIA MARIA MULLER, MARIA CECILIA PARISE 
MOURÃO, JUAREZ FELIX PEREIRA LEITE, TEREZINHA LEITE QUAGLIO, ANTONIO CARLOS GARCIA QUAGLIO, ALBERTINA 
PEREIRA LEITE OSHIRO, GETULIO OSHIRO, SIMONE BARROS NOGUEIRA MARCON, ANTONIA FRANCISCA TIDEI PEREIRA LEITE, 
RITA MARIA PEREIRA LEITE e MARIA LUCIA PEREIRA LEITE, que SERGIO LUIZ MALAGRANA e ROSANA MAROTTI ajuizaram uma 
AÇÃO DE USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do apartamento nº 907, localizado na parte posterior direito do nono andar, do 
EDIFÍCIO SANTA CRUZ, nesta cidade, ao qual corresponde uma fração ideal de 1.044/111.650 no terreno, com a área de condomínio de 
64,31m2, situado na Av. Dr. Vicente de Carvalho, nº 18, Cidade Ocian, Praia Grande/SP, registrado sob matrícula nº 83.281 no CRI de Praia 
Grande/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do edital, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus 
serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024015-18.2019.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ORLANDO DE JESUS SANTOS, com 
inscrição no CPF no. 367.742.568-99 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sicredi Cooperativa de Crédito e 
Investimento de Livre Admissão Grandes Lagos do Paraná e Litoral Paulista, CNPJ nº 81.115.149/0001-18, alegando o exequente em síntese, ser credor 
da quantia de R$ 91.528,20 devida a título de empréstimo concedido ao executado para aquisição de veículo o qual foi dado em garantia com alienação 
fiduciária. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias, 
decorridos após o decurso do prazo deste edital, pague a dívida no valor de R$ 91.528,20, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, 
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, 
sendo que, caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, § 1º, do Código de Processo Civil); No prazo para embargos (15 dias, também decorridos após o decurso de prazo do presente) reconhecendo o 
crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 
o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela 
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, 
seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do CPCl). O não pagamento de qualquer das 
parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos 
atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do 
Código de Processo Civil). Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 08 de junho de 2021 

10ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1059195-68.2015.8.26.0002. O Dr. Carlos Eduardo Prataviera, Juiz de Direito 
da 10ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro - SP. Faz Saber a M.S DE SOUSA COSTA MODAS, CNPJ. 
11.273.763/0001-22, na pessoa de seu representante legal e MARIA SONIA DE SOUSA COSTA, CPF. 
729.085.483-72, nos autos da ação de Execução, requerida por BANCO BRADESCO S.A procedeu-se a penhora 
para garantia da dívida do seguinte valor: R$661,13, oriundo da conta das executadas no BANCO SANTANDER, 
conforme fls. 57. Por intermédio do qual ficam intimadas para, se o caso oferecerem IMPUGNAÇÃO, no prazo de 
15 dias úteis, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 
2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº:0012390-77.2021.8.26.0224. Classe: Assun to: 
Cumprimento de sentença. Espécies de Contratos. Exequente: Levian Participaçoes e Epreendimentos Ltda. Executado: Cristiane Dias 
Matos ME. EDITAL DE INTIMAÇÃO.  PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0012390-77.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)CRISTIANE DIAS MATOS ME, CNPJ 15.324.488/0001-80, com endereço à Rua Glauco Velas-quez, 769, Sitio do Morro, CEP 
02553-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Levian Participaçoes e 
Epreendimentos Ltda. 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$138.036,17, 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,quenos 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 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 18 de novembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002083-16.2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 

Cível, do Foro Regional �V - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 

a(o)ROBERTO NUNES, Brasileiro, Casado, RG 81942722, CPF 022.700.088-98, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

com as advert�ncias e formalidades legais, que foi realizado bloqueio no dia 30 de junho de 2021 às 04:07, no valor de R$ 

118,30 pelo sistema Sisbajud. Expede-se edital para conhecimento do ato. Ficando adver�do que poderá impugnar em até 

15 dias decorrido o prazo do edital, e no caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2021. P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011242-03.2021.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
M P DA S E SILVA AÇAÍ, CNPJ 35.479.043/0001-86, com endereço à Rua Marques de Itu, 693, Vila Buarque, CEP 01223-001, São 
Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Bela Iaca Polpas de Frutas 
Indústria e Comercio Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 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 quan�a de R$23.118,17, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
ar�go 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 in�mação, 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 São Paulo, aos 24 de novembro de 2021.                                         P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 0040380-27.2021.8.26.0100. Ao MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc. Faz saber que Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o 
executado Beneficiamento de Tecidos Anhaia Ltda., CNPJ nº 61.512.695/0001-85, para efetuar o pagamento no valor de R$ 
617.017,51, fixado em Sentença no proc. 1023043-86.2013.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, 
acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 
legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação 
em até 15 dias úteis. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, aos 12 de novembro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0042050-03.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Michele Cadini que Bunge Alimentos S.A. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADA a 
executada Michele Cadini, CPF nº 005.549.399-83, para efetuar o pagamento no valor de R$ 190.869,73, fixado em 
Sentença no proc. 1052191-35.2019.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, acrescido de custas 
processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido 
de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias 
úteis. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 24 de novembro de 2021.     P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002047-28.2019.8.26.0045 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Arujá, 
Estado de São Paulo, Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARUJA OTICA LTDA, CNPJ 05.588.305/0001-80, com 
endereço à Avenida Marechal Rondon, 165, LOJA 03, Centro, CEP 06093-020, Osasco - SP e Alessandra Reginados Santos Alvez residente à Rua 
Gloria Maria Nasser, 246, casa 03, Arujamérica, Arujá-SP, CEP 07403-030 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Rpg Meta 
Empreendimentos e Par�cipações, alegando em síntese: que ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ 26.030,78 (Jul./19) decorrente do 
inadimplemento da dívida confessada por instrumento par�cular, bem como dos aluguéis (Out./18 a Mar/19) e encargos decorrentes do aluguel 
do imóvel da Avenida Antônio Afonso de Lima 620, sala 01, Arujá-SP. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL para que, decorrido o prazo do edital, paguem o débito atualizado em 15 dias, bem como honorários advoca�cios 
correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 30 supra, poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do 
CPC em até 15 dias, e o não pagamento cons�tuir-se-á de pleno direito o �tulo execu�vo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Aruja, aos 22 de novembro de 2021.     P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003087-02.2018.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ADONIAS JOSE DA LUZ, Advogado, RG 10.161.233-3, CPF 007.918.168-69, Nascido/Nascida 30/01/1958, que lhe 
foi proposta uma ação de Ação de Exigir Contas por parte de Leonard Eric Jentof, obje�vando que seja exigida a prestação de 
contas de tudo o que foi realizado em decorr�ncia da outorga de instrumento de mandato no processo nº.1004547-
40.2013.8.26.0704 que tramitou perante a 02ª Vara Cível do Foro do Butantã, ante a reiterada nega�va em prestar 
informações quanto ao valor sacado. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas 
cabíveis em 15 dias a fluir após o prazo do edital, ciente que a aus�ncia de manifestação implicará revelia e presumir-se-ão 
como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027114-90.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DANIEL HENRIQUE CALDAS DUARTE, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG 536518865, CPF 420.527.728-80, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Elizabeth Lima Maia, alegando em síntese: para que 
fiador(a)(es) e sublocatários. Arbitro os honorários advoca�cios em 10% sobre o valor do débito, no caso de purgação da mora 
que, se requerida no prazo legal, deverá efe�var-se até o 15º dia do requerimento, independente de in�mação e de cálculo do 
contador judicial, observado o disposto no art.62, inc. II, da Lei 8.245/91. Poderá, ainda, no prazo de purgação da mora, contestar 
por intermédio de advogado os fatos ar�culados na pe�ção inicial, pena de presumirem-se como verdadeiros. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047242-02.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Alessandra A�dar Thiede Condi, CPF nº 169.851.938-97, que lhe foi proposta Ação de Cobrança por parte 
de Almax Serviços de Esté�ca Eireli obje�vando a condenação da ré no valor de R$ R$ 15.505,10, decorrente dos 
serviços de esté�ca contratados e não pagos. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e 
requeira provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia 
e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando 
adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na formada lei. SP. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2021.  P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005231-67.2021.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vilela & 
Vilela Pedras Mármores e Granitos Ltda ME (CNPJ:00.301.803/0001-86), na pessoa de seu 
representante legal, que a Ação de Despejo ajuizada por Onófia Esquiavo da Silva foi julgada 
procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 241.07,3,97(06/2021). Encontrando-se 
o feito em fase de cumprimento de sentença e estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, e também de 
honorários advocatícios. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a 
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0022786-16.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ADRIANO LOPES ALMEIDA, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, CPF 335.699.928-10, com endereço à Rua Maria Candida Mamente, 76, 
Jardim Santa Lidia, CEP 07142-014, Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
BANCO BRADESCO S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$88.158,20 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 Guarulhos, aos 28 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016232-04.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO 
MARIAN NAUM CPF 103.784.538-23 e KARIN ADRIANA VON WALLWITZ NAUM, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 16.945.284-
2, CPF 11096520893, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c 
DANOS MORAIS por parte de THALITA ALBINO TABOADA, alegando em síntese: que a presente ação visa garantir a devolução de 
créditos de honorários de sucumbência decorrente de acordo homologado judicialmente em que a requerente que é advogada formalmente 
representou os requeridos em ação judicial em face da Construtora Eleve Jundiaí Empreendimentos Ltda e que após as tratativas entre os 
patronos daquela ação constam honorários de sucumbência devidos à patrona, ora requerente, e não pagos. 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 Santos, aos 27 de outubro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037339-03.2015.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DAMIÃO MONTEIRO SILVA, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPOS VERDES I, 
objetivando o recebimento de R$10.126,36 (novembro/2015) referente débitos condominiais relativos ao apartamento n. 12, Bloco "E", 
localizado no Condomínio 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, 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 09 de novembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 30 dias (úteis) - Processo nº 1005769-37.2020.8.26.0271. A Dra. Daniele Machado Toledo, MMª Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapevi/SP. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
especialmente a COHAB - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO - COHAB/SP, CNPJ. 60.850.575/0001-25, na pessoa de 
seu representante legal, Terceiros Interessados, Réus Ausentes ou Desconhecidos, Confrontantes não citados, Seus Herdeiros ou 
Sucessores, que SOLANGE CAMARGO DOS SANTOS LIMA, RG. 32.038.277-1- SSP/SP e CPF. 320.060.058-63 e ADEMIR ANTONIO 
DO NASCIMENTO, RG. 22.655.805-8-SSP/SP e CPF. 148.350.748-31 (união estável), ajuizaram ação de Usucapião, objetivando a 
declaração de domínio sobre um imóvel localizado à Rua Sebastião Mamede nº 244 – 44 A, Cohab Setor D, na cidade de Itapevi – SP, onde 
os Autores pagam seus impostos e participam de reuniões condominiais com os demais moradores e residem de forma mansa e pacifica há 
mais de 10 anos. Estando o supracitado em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, 
após fluir o prazo de 30 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelos autores 
na petição inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia 
nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008875-17.2021.8.26.0068. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro de Barueri/SP, Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA 
LTDA, CNPJ. 92.598.853/0001-95, na pessoa de seu representante legal, que KRYSTALMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA, ajuizou Declaratória, ora julgada procedente e condenou o requerido ao pagamento 
de R$ 22.468,11 atualizado até (Agosto/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o 
requerido em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena 
de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, 
§ 1º), onde o requerido 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, publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de novembro de 2021. 
 
 
 
 

EDITAL CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DE 
CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL LIFE NORTE, LOCALIZADO À AVENIDA BETHANIA, 805 – SO-
ROCABA/SP. A Comissão de Representantes do Condomínio de Construção RESIDENCIAL Life 
Norte, CONVOCA, todos os adquirentes de unidades deste empreendimento para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 13.12.21, às 18h30, em 1ª chamada; cuja 
transmissão ocorrerá por meio vídeo conferência, haja vista as questões sanitárias decorrentes da 
pandemia da COVID-19. O Adquirente, necessariamente, para participar da Assembleia e deliberar 
sobre os itens de pauta, deverá acessar o link – https://linktr.ee/vivianeamaraladv3. Itens de pauta: 1) 
Apresentação de relatório jurídico sobre o Empreendimento Life Norte; 2) Ratificação da escolha do 
escritório jurídico e da administradora de condomínio, para assessorar o condomínio de construção; 
3) Apresentação dos próximos passos, com votação de data para a cobrança da primeira parcela de 
rateio aprovado na assembleia anterior; 4) Outros assuntos de interesse do condomínio. Não havendo 
número legal de presentes que permita a realização desta assembleia em primeira chamada, esta se 
realizará em 2ª, no mesmo dia, às 19h00, por meio do mesmo link de acesso.

7ª VARA CÍVEL DE S.B.CAMPO - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 1020469-
12.2020.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a CERTA COMERCIO DE BATERIAS LTDA,  CNPJ 03.493.512/0001-25, que lhe foi proposta
uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de BATERIAS REAL LTDA. - EPP, para
cobrança de R$371.043,01 (setembro/2020). 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, PAGUE o DÉBITO atualizado, poden-
do no prazo de 15 dias, OPOR EMBARGOS, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da
exequente, poderá comprovar depósito de 30%, incluindo custase honorários e REQUERER o
PARCELAMENTO em até seis parcelas mensais corrigidas, SOB PENA de PENHORA, prazos estes
a fluir os 30 supra. Não sendo apresentada resposta 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 Bernardodo Campo, aos 08 de outubro de 2021.

 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1033878-55.2021.8.26.0100. O Dr. Felipe Albertini Nani Viaro, Juiz de Direito da 26ª 
Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a HS OPEN GLASS COMERCIO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ. 
090.956.95-0001.07, nome fantasia Hs Envidraçamento, na pessoa de Raphael Fuillarat, que WR COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETROMECANICOS LTDA ajuizou Execução de Título Extrajudicial para o fim da satisfação do crédito de R$34.678,87 (junho de 2021), 
referente venda de mercadorias de produtos eletrônicos, conforme documentos que instruíram a execução. Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague o débito atualizado, ocasião que os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade (art.827 §1º do CPC). No prazo de embargos, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, reconhecendo o crédito da exequente e 
comprovado o deposito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, poderá requerer a permissão para 
pagar o restante em 06(seis) parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária, nos termos do artigo 916 § 4ª; 5ª e 6ª do CPC, sob 
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021. – J 03/12 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº. 0011320-42.2020.8.26.0068. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA
NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JOSELINE ROSA NURY, CPF
942.071.190-00, que por este Juízo tramita uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sociedade Educacional Bricor Ltda, na qual foi
obtido o bloqueio de R$ 7.651,37, em contas
bancárias de sua titularidade. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 05 dias, a fluir dos 30 dias supra, apresente
eventual manifestação, nos termos do art. 854, §
3º, do CPC, ciente de que não será novamente
intimada quando da conversão da indisponibilizade
em penhora, uma vez que já tem conhecimento
da constrição, expedindo-se, ato contínuo,
mandado de levantamento em favor da credora.
Será o presente edital, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Barueri, 22/09/2021.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1009378-47.2020.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Tropical Têxtil Lanches e Pizzas 
Delivery Eireli ME, (CNPJ: 07.112.116/0001- 61), na 
pessoa do seu representante legal Flávio Ricardo Soares 
de Oliveira (CPF: 104.945.068-06) que Sebastião 
Aristides de Souza, lhe ajuizou uma Ação de Despejo Por 
Falta de Pagamento objetivando a rescisão do contrato de 
locação e a cobrança de aluguéis e acessórios, referente ao 
imóvel sito a R. Bailinque, nº 277, Vila Têxtil, Capital/SP, não 
honrado pela requerida. Estando os réus em lugar ignorado, 
foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias 
(úteis), a fluir, após o prazo supra, contestem o feito, sob 
pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador. 
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

Cimed Remédios S.A.
CNPJ n° 16.619.378/0001-08 - NIRE 35300571011

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria 
Realizada em 22.10.2021

Data, Hora, Local: 22.10.2021, as 10hs, na sede, Avenida 
África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial Tamboré, 
Santana de Parnaíba/SP. Presença: totalidade dos 
Diretores. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias 
Marques, Secretaria: Karla Marques Felmanas. 
Deliberações Aprovadas: a abertura da fi lial da 
Companhia, na Rodovia Fernão Dias BR 381, s/n, KM 848, 
Sala 01, Prédio Administrativo, Bairro Ipiranga - Setor 
Industrial, CEP 37.556-338, Pouso Alegre/MG, a qual 
exercerá as seguintes atividades: (a) Serviços combinados 
de escritório e apoio administrativo. Encerramento: Nada 
mais. Santana de Parnaíba, 22.10.2021. Mesa/Diretores: 
João Adibe Zacharias Marques, Presidente da Mesa / Diretor 
Presidente, Karla Marques Felmanas - Secretaria da Mesa / 
Diretora Operacional. JUCESP nº 527.601/21-4 em 
08.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DECRETO Nº4120, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.637.971,00 (dois milhões, seiscentos e 
trinta e sete mil e novecentos e setenta e um reais) 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).

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1062842-05.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maxpet Nordeste 
Plásticos e Energia Ltda, CNPJ/MF 07.788.452/0001-29 e 
Domingos Kennedy Garcia Sales, CPF/MF 328.296.631-
87, que Piovan S.P.A. lhes ajuizou, e a outro, ação de 
Execução para cobrança de R$ 1.323.123,87 (fls. 500), 
oriunda de 2 contratos de venda e compra de equipamentos. 
Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada 
a citação e intimação por edital, para que em 03 dias úteis, 
após os 20 dias supra, paguem o débito atualizado (caso em 
que a verba honorária será reduzida pela metade), sob pena 
de penhora. No prazo para embargos, reconhecendo o 
crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em 
execução mais custas e honorários advocatícios, poderão 
os executados requerer o pagamento do restante em 06 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto 
procedido (sobre a quantia de R$ 48.697,86 - fls. 518) será 
convertido em penhora, passando a fluir, automaticamente, 
o prazo de 15 dias úteis para oferecimento de embargos à 
execução. Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2021.AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 110/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2021.

PROCESSO Nº 17677/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - OBJETO: Aquisição de bolo 

alimentício, tipo “panetone” destinadas aos servidores públicos municipais.

MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2021, 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 PRE-

SENCIAL: 80/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no 

sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.

br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 

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 dezembro de 2021.

Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOSAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 242/2021 

Objeto: Aquisição com a decorrente instalação de container habitável e estrutura 
adaptada para armazenamento imunobiológicos-vacinas, e container marítimo em aço 
corten.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/12/2021 Às  13h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo site da 
Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço 
Eletrônico:www.bbmnetlicitacoes.com.br
Santa Bárbara d’Oeste, 01 de dezembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE ARTESÃOS A PARTICIPAR 
DA LOJA DA CASA DO ARTESÃO “SR. ROLDÃO DE OLIVEIRA” EDITAL Nº 09/ 2021 
-PROCESSO ADMINISTRATICO 632-03-07/2021
1. DO PREÂMBULO
O Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, estabelece e divulga as normas do Edital de Chamamento Público para 
Credenciamento de Artesãos a participar da Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”, 
visando ao cadastro e habilitação.
Este Chamamento tem como objetivo habilitar artesãos da cidade para expor e 
comercializar suas criações em um espaço próprio. A Casa do Artesão “Sr. Roldão de 
Oliveira”, localizada no Centro de Atendimento ao Turista, este situado na Praça 9 de 
Julho, s/n, Centro, instituída pela Lei Municipal n° 4.182/2020, visa a atender aos 
princípios da oportunidade e valorização da cultura e dos artesãos locais, estimular a 
produção artesanal e ser um mecanismo do desenvolvimento econômico e de inclusão 
social, na medida em que gera emprego e renda. 
O presente Chamamento Público afigura-se como parte da execução do Plano Municipal 
de Cultura, aprovado pela Lei Municipal nº 3.943/2017; o uso da Casa do Artesão “Sr. 
Roldão de Oliveira”, regulamentado por meio do Decreto n° 7.165/2021, observando 
ainda as regras de utilização do equipamento cultural através da Instrução Normativa n° 
006/2021 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
2. DO OBJETO
2.1. O presente Edital de Chamamento visa ao Credenciamento de Artesãos 
interessados a participar da Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”.
4. DAS ETAPAS E PRAZOS
4.2. Após a publicação do resultado da lista de credenciados e até 1° de março de 2022, 
poderão ser recebidos, a qualquer momento, propostas de novas inscrições de 
interessados no presente credenciamento, desde que cumpram e atendam a todas as 
exigências e condições constantes do presente edital. 
4.3. Para as novas inscrições, deverá o Município, até 20 dias após o término do prazo 
previsto no item 4.2, analisar o respectivo pedido de credenciamento. Após a decorrência 
de tal prazo, haverá a homologação da nova inscrição e a devida publicação, respeitada 
a ordem classificatória fixada no item 9.7.
4.4. O Município de Santa Bárbara d’Oeste poderá alterar as datas das etapas, conforme 
critérios de conveniência e oportunidade, mediante comunicado aos interessados e 
publicação das novas datas em seu portal eletrônico.
Santa Bárbara d’Oeste, 02 de dezembro de 2021
EVANDRO FELIX CARNEIRO - Secretário Municipal de Cultura e Turismo
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EDITAL DE INTIMAÇÃO.Prazo do Edital 30DIAS, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, PROCESSO Nº 0008000-
54.2020.8.26.0562- O(A) Doutor(a) Dario Gayoso Júnior, MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO ANTONIO DOS SANTOS BRAGA, executado em local incerto que deverá pagar, 
dentro do prazo de 15 dias, em favor do Exequente, INEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 3.309,81, conforme indicado 
no demonstrativo de cálculo de fls.13/14, acrescido de juros e custas. Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 
no artigo 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 
apresente nos próprios autos, sua impugnação. Ciente de que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523, do CPC, o 
débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado em 10%. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para intimação do supramencionado para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 (trinta) dias do conhecimento do presente 
edital, cumpra a obrigação ou apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO.Prazo 20dias.Proc.1022324-03.2018.8.26.0562.O Doutor Daniel Ribeiro de Paula,Juiz de Direito da 11ªVara Cível de 
Santos/SP.Faz saber a ALEXANDRE MURY NETO,que CONDOMÍNIO BOLÍVIA,ajuizou uma ação de COBRANÇA,objetivando a quantia 
R$39.290,94(09/18),oriunda de despesas condominiais vencidas.Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, venha oferecer contestação, sob pena de revelia, nesse caso sendo nomeado curador 
especial (art. 257, inc. IV do NCPC), sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será o edital publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1001387-94.2017.8.26.0565. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
Dr(a). Ana Lúcia Fusaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ VELOSO FILHO, CPF
212.756.373-53, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária
por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Renault, modelo Sandero Expre (Vibe),
prata, ano 2010, placa BBS0091, chassi 93YBSR7UHAJ422331, apreendido em 19.06.2017, haja
vista o inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-486569742. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias,
pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos
a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano
do Sul, aos 19 de novembro de 2021.

COTIA 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010978-87.2019.8.26.0152 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) N. C. O. S., que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de M. de C. B. e outro, 
alegando em síntese: objetivando seja julgada procedente, concedendo a guarda definitiva do menor I.O.J em favor dos 
autores. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1117553-18.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER ao Espólio de Antonio Ribeiro dos Anjos, que Igreja Apostólica ajuizou ação de Adjudicação Compulsória, 
objetivando a outorga definitiva do lote de terreno 24 da quadra D, à Rua Capitão-Mor Passos 363, Catumbi, Capital/SP, 
contribuinte 017.096.0012-8, devidamente quitado. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação para 
que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital, publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS.                                      [02,03] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1015204-96.2020.8.26.0477. O Dr. André Quintela Alves Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Praia Grande/SP, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, e ainda, MARIA DULCE VIANNA RIBEIRO LEITE, MARIA APARECIDA VIANNA RIBEIRO 
LEITE, LAIS BEVILACQUA, LIA BEVILACQUA BORGES, JULIO DE MENEZES BORGES, TULLIO BEVILACQUA, VITOR BEVILACQUA, 
MARIA HELENA GUARNIERO PEREIRA DO NASCIMENTO, GINO GUARNIERO PEREIRA DO NASCIMENTO, ROSANA DAGHES 
GUARNIERO DO NASCIMENTO, OLAVO FIGUEIRO FERRIGNO, LUIZ FERRIGNO NETO, JULIANA CRISTINA FERRIGNO, VINICIUS DA 
SILVA OLIVEIRA, EDUARDO BUENO DA FONSECA PERILLO, FLAVIO PERILLO, SILVIA MARIA MULLER, MARIA CECILIA PARISE 
MOURÃO, JUAREZ FELIX PEREIRA LEITE, TEREZINHA LEITE QUAGLIO, ANTONIO CARLOS GARCIA QUAGLIO, ALBERTINA 
PEREIRA LEITE OSHIRO, GETULIO OSHIRO, SIMONE BARROS NOGUEIRA MARCON, ANTONIA FRANCISCA TIDEI PEREIRA LEITE, 
RITA MARIA PEREIRA LEITE e MARIA LUCIA PEREIRA LEITE, que SERGIO LUIZ MALAGRANA e ROSANA MAROTTI ajuizaram uma 
AÇÃO DE USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do apartamento nº 907, localizado na parte posterior direito do nono andar, do 
EDIFÍCIO SANTA CRUZ, nesta cidade, ao qual corresponde uma fração ideal de 1.044/111.650 no terreno, com a área de condomínio de 
64,31m2, situado na Av. Dr. Vicente de Carvalho, nº 18, Cidade Ocian, Praia Grande/SP, registrado sob matrícula nº 83.281 no CRI de Praia 
Grande/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do edital, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus 
serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024015-18.2019.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ORLANDO DE JESUS SANTOS, com 
inscrição no CPF no. 367.742.568-99 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sicredi Cooperativa de Crédito e 
Investimento de Livre Admissão Grandes Lagos do Paraná e Litoral Paulista, CNPJ nº 81.115.149/0001-18, alegando o exequente em síntese, ser credor 
da quantia de R$ 91.528,20 devida a título de empréstimo concedido ao executado para aquisição de veículo o qual foi dado em garantia com alienação 
fiduciária. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias, 
decorridos após o decurso do prazo deste edital, pague a dívida no valor de R$ 91.528,20, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, 
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, 
sendo que, caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, § 1º, do Código de Processo Civil); No prazo para embargos (15 dias, também decorridos após o decurso de prazo do presente) reconhecendo o 
crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 
o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela 
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, 
seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do CPCl). O não pagamento de qualquer das 
parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos 
atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do 
Código de Processo Civil). Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 08 de junho de 2021 

10ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1059195-68.2015.8.26.0002. O Dr. Carlos Eduardo Prataviera, Juiz de Direito 
da 10ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro - SP. Faz Saber a M.S DE SOUSA COSTA MODAS, CNPJ. 
11.273.763/0001-22, na pessoa de seu representante legal e MARIA SONIA DE SOUSA COSTA, CPF. 
729.085.483-72, nos autos da ação de Execução, requerida por BANCO BRADESCO S.A procedeu-se a penhora 
para garantia da dívida do seguinte valor: R$661,13, oriundo da conta das executadas no BANCO SANTANDER, 
conforme fls. 57. Por intermédio do qual ficam intimadas para, se o caso oferecerem IMPUGNAÇÃO, no prazo de 
15 dias úteis, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 
2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº:0012390-77.2021.8.26.0224. Classe: Assun to: 
Cumprimento de sentença. Espécies de Contratos. Exequente: Levian Participaçoes e Epreendimentos Ltda. Executado: Cristiane Dias 
Matos ME. EDITAL DE INTIMAÇÃO.  PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0012390-77.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)CRISTIANE DIAS MATOS ME, CNPJ 15.324.488/0001-80, com endereço à Rua Glauco Velas-quez, 769, Sitio do Morro, CEP 
02553-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Levian Participaçoes e 
Epreendimentos Ltda. 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$138.036,17, 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,quenos 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 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 18 de novembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002083-16.2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 

Cível, do Foro Regional �V - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 

a(o)ROBERTO NUNES, Brasileiro, Casado, RG 81942722, CPF 022.700.088-98, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

com as advert�ncias e formalidades legais, que foi realizado bloqueio no dia 30 de junho de 2021 às 04:07, no valor de R$ 

118,30 pelo sistema Sisbajud. Expede-se edital para conhecimento do ato. Ficando adver�do que poderá impugnar em até 

15 dias decorrido o prazo do edital, e no caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2021. P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011242-03.2021.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
M P DA S E SILVA AÇAÍ, CNPJ 35.479.043/0001-86, com endereço à Rua Marques de Itu, 693, Vila Buarque, CEP 01223-001, São 
Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Bela Iaca Polpas de Frutas 
Indústria e Comercio Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 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 quan�a de R$23.118,17, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
ar�go 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 in�mação, 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 São Paulo, aos 24 de novembro de 2021.                                         P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 0040380-27.2021.8.26.0100. Ao MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc. Faz saber que Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o 
executado Beneficiamento de Tecidos Anhaia Ltda., CNPJ nº 61.512.695/0001-85, para efetuar o pagamento no valor de R$ 
617.017,51, fixado em Sentença no proc. 1023043-86.2013.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, 
acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 
legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação 
em até 15 dias úteis. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, aos 12 de novembro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0042050-03.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Michele Cadini que Bunge Alimentos S.A. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADA a 
executada Michele Cadini, CPF nº 005.549.399-83, para efetuar o pagamento no valor de R$ 190.869,73, fixado em 
Sentença no proc. 1052191-35.2019.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, acrescido de custas 
processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido 
de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias 
úteis. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 24 de novembro de 2021.     P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002047-28.2019.8.26.0045 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Arujá, 
Estado de São Paulo, Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARUJA OTICA LTDA, CNPJ 05.588.305/0001-80, com 
endereço à Avenida Marechal Rondon, 165, LOJA 03, Centro, CEP 06093-020, Osasco - SP e Alessandra Reginados Santos Alvez residente à Rua 
Gloria Maria Nasser, 246, casa 03, Arujamérica, Arujá-SP, CEP 07403-030 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Rpg Meta 
Empreendimentos e Par�cipações, alegando em síntese: que ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ 26.030,78 (Jul./19) decorrente do 
inadimplemento da dívida confessada por instrumento par�cular, bem como dos aluguéis (Out./18 a Mar/19) e encargos decorrentes do aluguel 
do imóvel da Avenida Antônio Afonso de Lima 620, sala 01, Arujá-SP. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL para que, decorrido o prazo do edital, paguem o débito atualizado em 15 dias, bem como honorários advoca�cios 
correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 30 supra, poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do 
CPC em até 15 dias, e o não pagamento cons�tuir-se-á de pleno direito o �tulo execu�vo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Aruja, aos 22 de novembro de 2021.     P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003087-02.2018.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ADONIAS JOSE DA LUZ, Advogado, RG 10.161.233-3, CPF 007.918.168-69, Nascido/Nascida 30/01/1958, que lhe 
foi proposta uma ação de Ação de Exigir Contas por parte de Leonard Eric Jentof, obje�vando que seja exigida a prestação de 
contas de tudo o que foi realizado em decorr�ncia da outorga de instrumento de mandato no processo nº.1004547-
40.2013.8.26.0704 que tramitou perante a 02ª Vara Cível do Foro do Butantã, ante a reiterada nega�va em prestar 
informações quanto ao valor sacado. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas 
cabíveis em 15 dias a fluir após o prazo do edital, ciente que a aus�ncia de manifestação implicará revelia e presumir-se-ão 
como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027114-90.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DANIEL HENRIQUE CALDAS DUARTE, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG 536518865, CPF 420.527.728-80, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Elizabeth Lima Maia, alegando em síntese: para que 
fiador(a)(es) e sublocatários. Arbitro os honorários advoca�cios em 10% sobre o valor do débito, no caso de purgação da mora 
que, se requerida no prazo legal, deverá efe�var-se até o 15º dia do requerimento, independente de in�mação e de cálculo do 
contador judicial, observado o disposto no art.62, inc. II, da Lei 8.245/91. Poderá, ainda, no prazo de purgação da mora, contestar 
por intermédio de advogado os fatos ar�culados na pe�ção inicial, pena de presumirem-se como verdadeiros. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047242-02.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Alessandra A�dar Thiede Condi, CPF nº 169.851.938-97, que lhe foi proposta Ação de Cobrança por parte 
de Almax Serviços de Esté�ca Eireli obje�vando a condenação da ré no valor de R$ R$ 15.505,10, decorrente dos 
serviços de esté�ca contratados e não pagos. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e 
requeira provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia 
e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando 
adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na formada lei. SP. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2021.  P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005231-67.2021.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vilela & 
Vilela Pedras Mármores e Granitos Ltda ME (CNPJ:00.301.803/0001-86), na pessoa de seu 
representante legal, que a Ação de Despejo ajuizada por Onófia Esquiavo da Silva foi julgada 
procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 241.07,3,97(06/2021). Encontrando-se 
o feito em fase de cumprimento de sentença e estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, e também de 
honorários advocatícios. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a 
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0022786-16.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ADRIANO LOPES ALMEIDA, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, CPF 335.699.928-10, com endereço à Rua Maria Candida Mamente, 76, 
Jardim Santa Lidia, CEP 07142-014, Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
BANCO BRADESCO S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$88.158,20 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 Guarulhos, aos 28 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016232-04.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO 
MARIAN NAUM CPF 103.784.538-23 e KARIN ADRIANA VON WALLWITZ NAUM, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 16.945.284-
2, CPF 11096520893, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c 
DANOS MORAIS por parte de THALITA ALBINO TABOADA, alegando em síntese: que a presente ação visa garantir a devolução de 
créditos de honorários de sucumbência decorrente de acordo homologado judicialmente em que a requerente que é advogada formalmente 
representou os requeridos em ação judicial em face da Construtora Eleve Jundiaí Empreendimentos Ltda e que após as tratativas entre os 
patronos daquela ação constam honorários de sucumbência devidos à patrona, ora requerente, e não pagos. 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 Santos, aos 27 de outubro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037339-03.2015.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DAMIÃO MONTEIRO SILVA, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPOS VERDES I, 
objetivando o recebimento de R$10.126,36 (novembro/2015) referente débitos condominiais relativos ao apartamento n. 12, Bloco "E", 
localizado no Condomínio 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, 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 09 de novembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 30 dias (úteis) - Processo nº 1005769-37.2020.8.26.0271. A Dra. Daniele Machado Toledo, MMª Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapevi/SP. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
especialmente a COHAB - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO - COHAB/SP, CNPJ. 60.850.575/0001-25, na pessoa de 
seu representante legal, Terceiros Interessados, Réus Ausentes ou Desconhecidos, Confrontantes não citados, Seus Herdeiros ou 
Sucessores, que SOLANGE CAMARGO DOS SANTOS LIMA, RG. 32.038.277-1- SSP/SP e CPF. 320.060.058-63 e ADEMIR ANTONIO 
DO NASCIMENTO, RG. 22.655.805-8-SSP/SP e CPF. 148.350.748-31 (união estável), ajuizaram ação de Usucapião, objetivando a 
declaração de domínio sobre um imóvel localizado à Rua Sebastião Mamede nº 244 – 44 A, Cohab Setor D, na cidade de Itapevi – SP, onde 
os Autores pagam seus impostos e participam de reuniões condominiais com os demais moradores e residem de forma mansa e pacifica há 
mais de 10 anos. Estando o supracitado em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, 
após fluir o prazo de 30 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelos autores 
na petição inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia 
nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008875-17.2021.8.26.0068. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro de Barueri/SP, Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA 
LTDA, CNPJ. 92.598.853/0001-95, na pessoa de seu representante legal, que KRYSTALMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA, ajuizou Declaratória, ora julgada procedente e condenou o requerido ao pagamento 
de R$ 22.468,11 atualizado até (Agosto/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o 
requerido em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena 
de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, 
§ 1º), onde o requerido 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, publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de novembro de 2021. 
 
 
 
 

EDITAL CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DE 
CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL LIFE NORTE, LOCALIZADO À AVENIDA BETHANIA, 805 – SO-
ROCABA/SP. A Comissão de Representantes do Condomínio de Construção RESIDENCIAL Life 
Norte, CONVOCA, todos os adquirentes de unidades deste empreendimento para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 13.12.21, às 18h30, em 1ª chamada; cuja 
transmissão ocorrerá por meio vídeo conferência, haja vista as questões sanitárias decorrentes da 
pandemia da COVID-19. O Adquirente, necessariamente, para participar da Assembleia e deliberar 
sobre os itens de pauta, deverá acessar o link – https://linktr.ee/vivianeamaraladv3. Itens de pauta: 1) 
Apresentação de relatório jurídico sobre o Empreendimento Life Norte; 2) Ratificação da escolha do 
escritório jurídico e da administradora de condomínio, para assessorar o condomínio de construção; 
3) Apresentação dos próximos passos, com votação de data para a cobrança da primeira parcela de 
rateio aprovado na assembleia anterior; 4) Outros assuntos de interesse do condomínio. Não havendo 
número legal de presentes que permita a realização desta assembleia em primeira chamada, esta se 
realizará em 2ª, no mesmo dia, às 19h00, por meio do mesmo link de acesso.

7ª VARA CÍVEL DE S.B.CAMPO - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 1020469-
12.2020.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a CERTA COMERCIO DE BATERIAS LTDA,  CNPJ 03.493.512/0001-25, que lhe foi proposta
uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de BATERIAS REAL LTDA. - EPP, para
cobrança de R$371.043,01 (setembro/2020). 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, PAGUE o DÉBITO atualizado, poden-
do no prazo de 15 dias, OPOR EMBARGOS, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da
exequente, poderá comprovar depósito de 30%, incluindo custase honorários e REQUERER o
PARCELAMENTO em até seis parcelas mensais corrigidas, SOB PENA de PENHORA, prazos estes
a fluir os 30 supra. Não sendo apresentada resposta 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 Bernardodo Campo, aos 08 de outubro de 2021.

 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1033878-55.2021.8.26.0100. O Dr. Felipe Albertini Nani Viaro, Juiz de Direito da 26ª 
Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a HS OPEN GLASS COMERCIO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ. 
090.956.95-0001.07, nome fantasia Hs Envidraçamento, na pessoa de Raphael Fuillarat, que WR COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETROMECANICOS LTDA ajuizou Execução de Título Extrajudicial para o fim da satisfação do crédito de R$34.678,87 (junho de 2021), 
referente venda de mercadorias de produtos eletrônicos, conforme documentos que instruíram a execução. Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague o débito atualizado, ocasião que os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade (art.827 §1º do CPC). No prazo de embargos, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, reconhecendo o crédito da exequente e 
comprovado o deposito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, poderá requerer a permissão para 
pagar o restante em 06(seis) parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária, nos termos do artigo 916 § 4ª; 5ª e 6ª do CPC, sob 
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021. – J 03/12 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº. 0011320-42.2020.8.26.0068. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA
NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JOSELINE ROSA NURY, CPF
942.071.190-00, que por este Juízo tramita uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sociedade Educacional Bricor Ltda, na qual foi
obtido o bloqueio de R$ 7.651,37, em contas
bancárias de sua titularidade. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 05 dias, a fluir dos 30 dias supra, apresente
eventual manifestação, nos termos do art. 854, §
3º, do CPC, ciente de que não será novamente
intimada quando da conversão da indisponibilizade
em penhora, uma vez que já tem conhecimento
da constrição, expedindo-se, ato contínuo,
mandado de levantamento em favor da credora.
Será o presente edital, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Barueri, 22/09/2021.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1009378-47.2020.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Tropical Têxtil Lanches e Pizzas 
Delivery Eireli ME, (CNPJ: 07.112.116/0001- 61), na 
pessoa do seu representante legal Flávio Ricardo Soares 
de Oliveira (CPF: 104.945.068-06) que Sebastião 
Aristides de Souza, lhe ajuizou uma Ação de Despejo Por 
Falta de Pagamento objetivando a rescisão do contrato de 
locação e a cobrança de aluguéis e acessórios, referente ao 
imóvel sito a R. Bailinque, nº 277, Vila Têxtil, Capital/SP, não 
honrado pela requerida. Estando os réus em lugar ignorado, 
foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias 
(úteis), a fluir, após o prazo supra, contestem o feito, sob 
pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador. 
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

Cimed Remédios S.A.
CNPJ n° 16.619.378/0001-08 - NIRE 35300571011

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria 
Realizada em 22.10.2021

Data, Hora, Local: 22.10.2021, as 10hs, na sede, Avenida 
África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial Tamboré, 
Santana de Parnaíba/SP. Presença: totalidade dos 
Diretores. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias 
Marques, Secretaria: Karla Marques Felmanas. 
Deliberações Aprovadas: a abertura da fi lial da 
Companhia, na Rodovia Fernão Dias BR 381, s/n, KM 848, 
Sala 01, Prédio Administrativo, Bairro Ipiranga - Setor 
Industrial, CEP 37.556-338, Pouso Alegre/MG, a qual 
exercerá as seguintes atividades: (a) Serviços combinados 
de escritório e apoio administrativo. Encerramento: Nada 
mais. Santana de Parnaíba, 22.10.2021. Mesa/Diretores: 
João Adibe Zacharias Marques, Presidente da Mesa / Diretor 
Presidente, Karla Marques Felmanas - Secretaria da Mesa / 
Diretora Operacional. JUCESP nº 527.601/21-4 em 
08.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DECRETO Nº4120, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.637.971,00 (dois milhões, seiscentos e 
trinta e sete mil e novecentos e setenta e um reais) 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).

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1062842-05.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maxpet Nordeste 
Plásticos e Energia Ltda, CNPJ/MF 07.788.452/0001-29 e 
Domingos Kennedy Garcia Sales, CPF/MF 328.296.631-
87, que Piovan S.P.A. lhes ajuizou, e a outro, ação de 
Execução para cobrança de R$ 1.323.123,87 (fls. 500), 
oriunda de 2 contratos de venda e compra de equipamentos. 
Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada 
a citação e intimação por edital, para que em 03 dias úteis, 
após os 20 dias supra, paguem o débito atualizado (caso em 
que a verba honorária será reduzida pela metade), sob pena 
de penhora. No prazo para embargos, reconhecendo o 
crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em 
execução mais custas e honorários advocatícios, poderão 
os executados requerer o pagamento do restante em 06 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto 
procedido (sobre a quantia de R$ 48.697,86 - fls. 518) será 
convertido em penhora, passando a fluir, automaticamente, 
o prazo de 15 dias úteis para oferecimento de embargos à 
execução. Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2021.AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 110/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2021.

PROCESSO Nº 17677/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - OBJETO: Aquisição de bolo 

alimentício, tipo “panetone” destinadas aos servidores públicos municipais.

MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2021, 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 PRE-

SENCIAL: 80/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no 

sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.

br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 

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 dezembro de 2021.

Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOSAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 242/2021 

Objeto: Aquisição com a decorrente instalação de container habitável e estrutura 
adaptada para armazenamento imunobiológicos-vacinas, e container marítimo em aço 
corten.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/12/2021 Às  13h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo site da 
Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço 
Eletrônico:www.bbmnetlicitacoes.com.br
Santa Bárbara d’Oeste, 01 de dezembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE ARTESÃOS A PARTICIPAR 
DA LOJA DA CASA DO ARTESÃO “SR. ROLDÃO DE OLIVEIRA” EDITAL Nº 09/ 2021 
-PROCESSO ADMINISTRATICO 632-03-07/2021
1. DO PREÂMBULO
O Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, estabelece e divulga as normas do Edital de Chamamento Público para 
Credenciamento de Artesãos a participar da Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”, 
visando ao cadastro e habilitação.
Este Chamamento tem como objetivo habilitar artesãos da cidade para expor e 
comercializar suas criações em um espaço próprio. A Casa do Artesão “Sr. Roldão de 
Oliveira”, localizada no Centro de Atendimento ao Turista, este situado na Praça 9 de 
Julho, s/n, Centro, instituída pela Lei Municipal n° 4.182/2020, visa a atender aos 
princípios da oportunidade e valorização da cultura e dos artesãos locais, estimular a 
produção artesanal e ser um mecanismo do desenvolvimento econômico e de inclusão 
social, na medida em que gera emprego e renda. 
O presente Chamamento Público afigura-se como parte da execução do Plano Municipal 
de Cultura, aprovado pela Lei Municipal nº 3.943/2017; o uso da Casa do Artesão “Sr. 
Roldão de Oliveira”, regulamentado por meio do Decreto n° 7.165/2021, observando 
ainda as regras de utilização do equipamento cultural através da Instrução Normativa n° 
006/2021 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
2. DO OBJETO
2.1. O presente Edital de Chamamento visa ao Credenciamento de Artesãos 
interessados a participar da Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”.
4. DAS ETAPAS E PRAZOS
4.2. Após a publicação do resultado da lista de credenciados e até 1° de março de 2022, 
poderão ser recebidos, a qualquer momento, propostas de novas inscrições de 
interessados no presente credenciamento, desde que cumpram e atendam a todas as 
exigências e condições constantes do presente edital. 
4.3. Para as novas inscrições, deverá o Município, até 20 dias após o término do prazo 
previsto no item 4.2, analisar o respectivo pedido de credenciamento. Após a decorrência 
de tal prazo, haverá a homologação da nova inscrição e a devida publicação, respeitada 
a ordem classificatória fixada no item 9.7.
4.4. O Município de Santa Bárbara d’Oeste poderá alterar as datas das etapas, conforme 
critérios de conveniência e oportunidade, mediante comunicado aos interessados e 
publicação das novas datas em seu portal eletrônico.
Santa Bárbara d’Oeste, 02 de dezembro de 2021
EVANDRO FELIX CARNEIRO - Secretário Municipal de Cultura e Turismo

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO
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“
Faustão na Band” 
tem sua es-
treia confirmada 
para 17 de janei-
ro, 20h30, após o 

“Jornal da Band”. No ar de 
segunda à sexta, com 2h15 
de duração, todas as noites 
apresentando um programa 
diferente. Vai ter “Perdidos”, 
pizza, calouros, vídeo-cas-
setadas e vários formatos, 
alguns comprados e outros 
desenvolvidos pela sua pró-
pria produção. A novidade é 
que os trabalhos em estúdio 
devem começar quase que 
imediatamente, em uma ou 
duas semanas no máximo, 
com gravações de pilotos, 
pré-lights, além de outros 
necessários testes, mas ain-
da sem a presença do seu 
apresentador. O compro-
misso do Fausto com a Glo-
bo se encerrará no último 
dia deste ano e só aí estará 

Faustão estreia em janeiro liberado para se dedicar in-
teiramente ao novo desa-
fio. Mas mesmo sem ele está 
tudo andando conforme o 
planejado.

TV Tudo
Nova mulher. Sob os cuida-
dos do seu cirurgião plás-
tico, em Fortaleza, a canto-
ra Simone, da dupla com a 
irmã Simaria, além de ou-
tros procedimentos, já está 
16 quilos mais magra. Afi-
nou legal. “Mandei fazer 
tudo o que precisava. Vou 
sair nova daqui”, revelou a 
um amigo comum.

Produção. Diego Guebel, 
além de uma assessoria à 
Band, tem aumentado o rit-
mo de produção de sua em-
presa, a BoxFish. Entre as 
realizações mais recentes, os 
programas “Sandy + Chef”, 
da Sandy, e o “The Cut”, com 
Alessandra Ambrósio, am-
bos para a HBO Max.

Ponto 1. A Claro TV, canal 

500 da NET/Claro promete 
outras novidades nos pró-
ximos dias. Em breve, os 
assinantes irão receber con-
teúdos esportivos - futebol, 
automobilismo..., e entrete-
nimento - música, cinema e 
e-games. Todas as tardes, ao 
vivo. Em relação ao time de 
apresentadores, Helena Ka-
lil e Letícia Datena já acerta-
ram. Uma para o programa 
de futebol e a outra do auto-
mobilismo. 

Ponto 2. A Claro já está com 
todo esse processo em pro-
dução, o que inclui servi-
ços de empresas parceiras. 
Bianca Amaral, comercial, e 
o executivo Márcio Moron, 
ambos ex-Fox Sports, estão 
à frente deste projeto,

Contagem regressiva. Ao 
pessoal ligado no “Modern 
Family” no Brasil, um avi-
so: a série fica em cartaz na 
Netflix até 31 de dezembro. 
Logo depois, ela ficará exclu-
siva da plataforma Star+.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Imprevistos e mudan-
ças devem agitar o seu 

dia, ou pode ser que você decida 
promover algumas transforma-
ções à sua volta para colocar um 
fi m em questões que te preocu-
pam ou te incomodam.

TOURO. 
Quem trabalha em 
equipe ou tem algum 
tipo de sociedade ou 

parceria deve ter muita calma 
e jogo de cintura hoje para não 
se desentender com os colegas. 
Você vai ter que se empenhar 
para ver a cor do dinheiro.

GÊMEOS. 
Você vai acordar cedo e 
pegar fi rme nas tarefas 
para cumprir logo o ser-

viço. Você, que normalmente já é 
tão rápida, vai mostrar ainda mais 
iniciativa, coragem e determinação 
para conquistar seus objetivos. 

CÂNCER. 
Você vai encarar a sex-
ta-feira com muito entu-
siasmo e bom humor, e 

vai sextar no trabalho mesmo! Com 
mais facilidade para se entender 
com as pessoas, tudo se torna mais 
simples e descomplicado.

LEÃO. 
Questões de casa e fa-
mília terão prioridade 

para você no início do dia. É bem 
provável que você tome decisões 
ou atitudes que vão impactar os 
parentes, então, procure conver-
sar antes para não fazer nada 
que possa causar discussões.

VIRGEM. 
O acúmulo de trabalho 
pode afetar o seu astral 
nesta sexta-feira e nem 

adianta querer dar conta de tudo 
se você já sabe que assumiu mais 
tarefas do que pode cumprir. A 
dica é defi nir o que é prioridade.

LIBRA. 
O desejo de ganhar di-
nheiro e melhorar de vida 
será maior e incentivará 

você a se dedicar mais ao trabalho 
e às possibilidades de lucrar. Nas 
paqueras, seu charme está no auge, 
mas você vai querer segurança.

ESCORPIÃO. 
 O dia pode começar 
um pouco tenso para 
você no convívio 

com a família. Por isso, procure 
controlar as suas reações e tente 
conversar calmamente para 
resolver qualquer questão.

SAGITÁRIO. 
Você pode acordar um 
tanto cansada e desa-

nimada hoje, principalmente se 
gastou energia demais nos dias 
anteriores. Ainda pela manhã, a 
Lua chega a Sagitário e renova a 
sua disposição, e você terá boas 
ideias para ganhar dinheiro. 

CAPRICÓRNIO. 
O apoio de amigos 
pode ser muito impor-
tante para você nesta 

sexta-feira, principalmente para 
concretizar ideias e projetos que 
possam benefi ciar o seu futuro. 
Ciúmes pode indicar uma paixão.

AQUÁRIO. 
ai querer chamar a 
atenção dos chefes 
com atitudes e iniciati-

vas mais ousadas, mas é melhor 
evitar extravagâncias. Na terra 
da paixão, você pode se envolver 
com uma pessoa bem-sucedida.

PEIXES. 
Você atravessa um bom 
momento para investir 
no seu crescimento e 

aperfeiçoamento profi ssional. Além 
de buscar cursos para se aprimorar 
no que faz, você deve buscar alia-
dos para realizar seus planos.

CRUZADAS

Faustão, ainda em seus tempos da Globo;  programa na Band vai ao ar de segunda à sexta
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Curtas

ACIDENTE FATAL. O 
ator norte-americano 
Alec Baldwin, 63, falou 
pela primeira vez à im-
prensa sobre o acidente 
fatal no local de filma-
gem do filme “Rust”. 
Em entrevista ao jor-
nalista George Stepha-
nopoulos, da emissora 
ABC, o ator afirma que 
não apertou o gatilho 
da arma. Baldwin de-
monstrou espanto pela 
presença de munição 
real em um set cinema-
tográfico.

FELIZ. Ao promover o 
seu novo filme, “The 
Tender Bar”,  Ben Affleck 
afirmou ao The Wall 
Street Journal que está 
feliz com o retorno do 
romance com a cantora 
Jennifer Lopez, 17 anos 
após o rompimento do 
casal. Os dois estão na-
morando e ele conside-
ra essa segunda chance 
como uma das conse-
quências de seu amadu-
recimento. “Posso dizer 
que é definitivamente 
maravilhoso para mim”.

40 ANOS . Um ano 
atrás, Britney Spears 
não tinha muito o que 
comemorar. A justiça 
americana tinha acaba-
do de recusar o pedido 
para que Jamie Spears 
fosse removido da tute-
la da filha. Britney che-
ga agora aos 40 anos, 
celebrados nesta quin-
ta (2), em uma situação 
completamente dife-
rente. Veja por que no 
site da Gazeta.

‘Ela salvou a 
minha vida’
Elza Soares, sobre a vaci-
na contra a Covid.

D
ois ex-mem-
bros da ban-
da Charlie 
Brown Jr. 
planejam 

lançar em 2022 mú-
sicas inéditas, feitas 
a partir de gravações 
deixadas por Chorão 
antes de sua morte. A 
informação foi dada ao 
G1 em entrevista pu-
blicada nesta quarta-
-feira (1º). Thiago Cas-
tanho e Marcão Britto, 
ex- guitarristas da 
banda, pretendem sair 
em turnê com o novo 
material. Foi Marcão o 
responsável por desen-
terrar as músicas gra-
vadas por Chorão que 
nunca chegaram aos 
ouvidos do público. Ele 
conta que as encon-
trou as fitas durante 
arrumação do estúdio, 
e que elas contém o 
vocal do músico.

Inéditas do Charlie Brown Jr.
Canções têm voz de Chorão
Ex-membros da 
banda, Thiago 
Castanho e Marcão 
Britto pretendem 
sair em turnê com 
o novo material

Carnaval com Anitta
Anitta (28) se apresentou na noite desta quarta (1º) em Mia-
mi, em um evento beneficente para a Core (Community Or-
ganized Relief Effort), fundação sem fins lucrativos criada 
pelo ator Sean Penn. A brasileira cantou sucessos como “Me 
Gusta”, “Girl From Rio”, “Faking Love” e “Downtown”. Além 
disso, uma experiência no Carnaval com Anitta foi arrema-
tada em leião por US$ 110 mil (R$ 618 mil), segundo a asses-
soria da cantora.

Spotify
O músico Sandy Beales, ex- 
guitarrista da banda One Di-
rection, ficou surpreso com 
a sua retrospectiva musical 
do Spotify e compartilhou o 
resultado com seus seguido-
res do Instagram. O artista 
mais ouvido do ano de Bales 
foi  o brasileiro Wesley Safa-
dão (33). O músico diz não 
saber quem é o integrante 
do 1D.

Luto
A atriz Noemi Gerbelli, que 
interpretou a diretora Olívia 
Veidar na novela “Carros-
sel” (SBT, 2012), faleceu aos 
68 anos nesta quarta-feira 
(1º). A informação foi con-
firmada por sua sobrinha, 
a atriz Vanessa Gerbelli, 48, 
em uma publicação no Ins-
tagram. Nas redes sociais, ar-
tistas lamentaram pela mor-
te da veterana.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/SBT REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 
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compre seu ingresso:

Curadoria Artística Administração e Gestão

Faça seu evento no Teatro J. Safra, 
confira nossa estrutura no site! 

teatrojsafra.com.br
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 D O advogado Rodrigo 
Prado afirma que o 
cálculo para pagar o 
imposto é feito de forma 
escalonada, aplicando o 
valor por faixa. Ele diz que 
a nova legislação pegou os 
profissionais de surpresa 
e há queixas, já que, em 
alguns casos, a alta dos 
valores poderá chegar a 
1.000%

Guilherme Cunha/SMTUR

O ISS (Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) pago por autô-
nomos vai subir na capital paulis-
ta a partir de fevereiro de 2022. A 
medida deve afetar profissionais 

como médicos, engenheiros, arquitetos, econo-
mistas, psicólogos, veterinários, advogados, au-
ditores e contadores.

As novas faixas de valores estão na lei 17.719, 
de 26 de novembro de 2021. Elas serão aplica-
das no caso das sociedades uniprofissionais, 
que são aquelas cujos profissionais (sócios, 
empregados ou não) são habilitados ao exercí-
cio da mesma atividade e prestam serviços de 

forma pessoal, em nome da sociedade, as-
sumindo responsabilidade 
pessoal sobre o trabalho.

Atualmente, as empre-
sas do tipo pagam ISS sobre 
uma base de cálculo fixa, 
que não leva em conta a re-
ceita do local. A partir de fe-

vereiro de 2022, haverá o escalonamento das 
alíquotas, conforme o número de profissionais 
na sociedade.

Até janeiro de 2022, a base de cálculo para 
pagar o imposto é de R$ 1.995,26, independen-
temente da quantidade de profissionais na so-
ciedade ou do faturamento. A alíquota é de 2% 
ou 5%, conforme o ramo de atividade. A partir 
de janeiro de 2022, os R$ 1.995,26 serão manti-
dos, mas para empresas com até cinco habilita-
dos, na primeira faixa definida pela lei.

Na segunda faixa, o valor sobe para R$ 
5.000, para sociedades entre seis e dez profis-
sionais, até chegar a R$ 60 mil para sociedades 
cujo número de profissionais for acima de cem. 
Para calcular o imposto, é preciso multiplicar o 
número de profissionais pela alíquota de paga-
mentos e, depois, aplicar o percentual de ISS re-
ferente à atividade para saber quanto irá pagar.

Hoje, a Prefeitura de São Paulo tem pouco 
mais de 7.000 sociedades do tipo, com mais de 
34,3 mil profissionais. (FP)

Prefeitura de São Paulo
vai aumentar ISS de
autônomo em 2022

Em nota, a 
Administração 
Municipal 
de São Paulo 
informou que 
as medidas 
passarão a valer 
a partir de 28 de 
fevereiro de 2022

Fique 
ligado  

 D A piora das expectativas econômicas vem no embalo da pressão 
infl acionária, que reduz o poder de compra dos consumidores

AGÊNCIA BRASIL

Brasil: PIB 
sofre recuo 
no terceiro 
trimestre
PREOCUPANTE. Esta é a segunda queda 
consecutiva, o que renova os sinais de 
perda de fôlego da atividade econômica

A economia brasileira re-
cuou 0,1% no terceiro tri-
mestre de 2021, frente aos 
três meses imediatamen-
te anteriores, apontam 

dados do PIB (Produto Interno Bruto). 
O resultado foi divulgado nesta quin-
ta-feira (2º) pelo IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).

O número veio um pouco abai-
xo das expectativas do mercado fi-
nanceiro. Analistas consultados pela 
agência Bloomberg projetavam varia-
ção nula (0%).

Esta é a segunda queda consecu-
tiva do indicador, o que renova os si-
nais de perda de fôlego da atividade 
econômica. No segundo trimestre, 
a queda do PIB foi revisada de 0,1% 
para 0,4%.

O desempenho ocorre em meio a 
um contexto de escalada da inflação, 
juros mais altos e fragilidades no mer-
cado de trabalho, que dificultam a re-
cuperação da atividade econômica.

Conforme o IBGE, o PIB está no 
mesmo patamar registrado entre o 
fim de 2019 e o início de 2020, perío-
do pré-pandemia. Por outro lado, en-

contra-se 3,4% abaixo do ponto mais 
alto da série histórica, alcançado no 
primeiro trimestre de 2014.

Mesmo com a alta de 1,1% no setor 
de serviços, que responde por cerca 
de 70% do PIB nacional, o resultado 
do terceiro trimestre foi puxado para 
baixo pela queda de 8% na agrope-
cuária e pelo recuo de 9,8% nas ex-
portações de bens e serviços, afirma 
o IBGE.

A forte retração da agropecuá-
ria reflete o fim da safra de soja, que 
também impactou as exportações. A 
colheita é mais concentrada nos dois 
primeiros trimestres do ano.

A indústria, por sua vez, ficou es-
tagnada (0%). Segundo o IBGE, as fá-
bricas sentem o encarecimento de 
insumos na pandemia e os efeitos da 
crise energética, que eleva os custos 
de produção.

Em relação ao terceiro trimestre 
de 2020, o PIB cresceu 4%. Em 12 me-
ses, a alta foi de 3,9%. Já no acumula-
do deste ano, até setembro, o indica-
dor avançou 5,7%.

Projeções sinalizam que o PIB bra-
sileiro deve fechar o ano de 2021 com 

crescimento, associado em grande 
parte à base de comparação deprimi-
da -em 2020, a pandemia causou for-
te queda do indicador.

A questão é que, diante dos recen-
tes sinais de fraqueza da economia, o 
cenário ficou mais complicado para 
2022, ano de eleições, indicam ana-
listas.

Segundo o boletim Focus, divulga-
do pelo BC (Banco Central), o merca-
do financeiro projeta avanço de 4,78% 
no PIB de 2021. A estimativa vem sen-
do revisada para baixo nas últimas 
semanas. Em 2022, a alta deve ser re-
duzida para 0,58%, conforme a publi-
cação. Já há instituições financeiras 
que preveem queda no próximo ano.

A piora das expectativas econômi-
cas vem no embalo da pressão infla-
cionária, que reduz o poder de com-
pra dos consumidores, e do aumento 
das incertezas na área fiscal.

As dúvidas de analistas sobre o 
rumo das contas públicas cresceram 
após o governo federal colocar em 
xeque o teto de gastos para pagar o 
Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa 
Família. (FP)

Caro(a) Leitor(a), importante que você saiba que 
PGBL e VGBL são opções de planos de previdên-
cia privada, normalmente oferecidos pelas ins-
tituições financeiras, onde, assim como na pre-
vidência pública oficial (INSS), há contribuições 

mensais por determinado período de tempo, chamado de 
período de diferimento, para então, obter o direito de rece-
ber estes valores, em forma de aposentadoria, optando pe-
los seis tipos de recebimento de renda disponíveis.

Sem dúvida alguma, o planejamento da aposentadoria é 
extremamente importante enquanto estamos no chamado 
período ativo, ou seja, enquanto recebemos alguma forma 
de remuneração. Porém, como é sabido, isto não dura para 
sempre.

Por isto, temos que nos planejar para conseguir ter rece-
bimentos e manter certa qualidade de vida, quando entrar-
mos na chamada fase inativa. Esta é a grande ideia!

Os planos de previdência privada, resumidamente, são 
fundos de investimentos, que captam os recursos dos par-
ticipantes e aplicam em ativos do mercado financeiro, sem-
pre respeitando a política de investimento de cada fundo.

Assim, nos fundos de previdência abertos, temos o PGBL 
e o VGBL.

O PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) é um fundo 
que gera despesa dedutível de I.R., limitado a 12% da renda 
bruta anual, reduzindo assim, a base de cálculo do I.R., sendo 
interessante para o contribuinte faz a declaração completa. 
Importante saber que no resgate do PGBL a tributação será 
sobre o valor total aplicado mais o rendimento auferido. 

O VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), é um fundo de 
previdência,  normalmente indicado para o contribuinte que 
faz a declaração simplificada, pois não permite a dedução de 
I.R. sobre o valor investido. Em contra partida, a tributação 
no resgate do VGBL incide sobre a rentabilidade auferida no 
período em que o recurso ficou aplicado.

Estas são as características que diferenciam o PGBL do 
VGBL.

Porém, ambos possuem características gerais que são a 
possibilidade de  realizar aportes únicos, aportes mensais e 
com valores diferentes entre os meses, sempre em linha com 
o planejamento realizado antes do início do investimento.

A tributação dos planos de previdência privada, indepen-
dente de ser PGBL ou VGBL, seguem duas opções, escolhidas 
pelo investidor no momento de contratação do plano, são 
elas: Tabela Progressiva e Tabela Regressiva.

Portanto, planeje-se e conheça a fundo as regras de cada 
plano antes de iniciar seus investimentos, 

Boa sorte!   
Ficou com alguma dúvida? Me envie um e-mail que eu 

esclareço.

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia� nanceira123 

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

PGBL E VGBL 
Qual a melhor opção?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretario de Segurança Pública de 
Embu das Artes TORNA PÚBLICO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2021 - 
Processo nº 13.362/2021 - Aquisição 
de Pistola Semi-Automática para 
uso da Guarda Civil Municipal, com 
sessão marcada para as 10h do dia 
15/12/2021. Edital e informações 
poderão ser obtidos junto ao Depto. 
de Licitações, das 09h às 16h, (11) 
4785-3618/3475, suprimentos@
embudasartes.sp.gov.br e/ou www.
embudasartes.sp.gov.br.
O Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur) de Embu das Artes TORNA 
PÚBLICO:  ATA da 2ª Reunião Ordinária 
para tratar de diversas pautas dentre 
elas a Indicação de membros para o 
Conselho de Orientação do Fumtur. 
A ATA está disponível na integra 
junto aos demais anexos, no site da 
Prefeitura de Embu das Artes (http://
cidadeembudasartes.sp.gov.br/ata-da-
reuniao-do-contur/). Em, 02/12/21.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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Avisos de Licitação:
Pregão Presencial nº 90/21- P.A.nº 36494/21 - Obj.: R.P.para 
aquisição de brinquedo pedagógico - Disputa dia 17/12/21 
às 09:00 horas. 

Pregão Presencial nº 91/21- P.A.nº 39029/21 - Obj.: R.P.para 
aquisição de sacos plásticos para coléta de residuos - Dispu-
ta dia 20/12/21 às 09:00 horas.

Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
depto. de Licitações e Compras sito à Rua Joaquim da Neves 
211, Vila Caldas, p/retirada com mídia de CD gravável. Infor-
mações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico nº. 36/00519/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO – BL-01, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 16/12/2021, às 09:00 horas no endereço 
eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de 
Compra nº 081101080462021OC00355, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) 
ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo 
- SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da 
proposta eletrônica será de 03/12/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações po-
derão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de 
Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00241/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Maria 
Angelica Marcondes – Rua Higino Marangon, 357 - Centro, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 27/01/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00257/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Gabriel 
Pinto de Faria - Rua Cel. Acácio Piedade,422 – Centro – Itaberá - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 27/01/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00261/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Waldemar 
de Freitas Rosa – Rua Henrique Fiore, 308 – Vila Melges - Sorocaba, EE Prof Antonio viera Campos – Av. 
Dr. Americo Figueiredo, 3272 – Conj. Hab. Julio de Mesqueita Filho - Sorocaba, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 27/01/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00264/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pe. Mateus Nu-
nes de Siqueira – Praça Dr. Yugawa, s/n – Caetuba - Atibais, EE Cel. Firmino Gonçalves Silveira – Rua Paris, 
700 – Prq. São Quirino, EE Francisco Antonio Gonçalves – Rua Tambau, s/n – Jd. Santo Antonio – Mogi 
Guaçu, EE Profa. Risoleta Lopes Aranha – Rua 13 de Maio, 471 – São Domingos - Americana em SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 27/01/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00306/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Lot. Gaivotas 
II – Av. São Paulo, s/nº - Chácara Gaivotas - Grajau, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
27/01/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00307/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Benedito 
Celio de Siqueira – Av. São Paulo, s/n – Chácara Gaivotas - Grajaú, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 27/01/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00309/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Princesa Isabel 
- Rua Ibirarema, 341 – Bosque da Saúde - Cursino em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
28/01/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00310/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Raul Cardo-
so de Almeida – Av. Nossa Senhora das Merces, 1000 – Vila das Merces - Sacomã – Remanescente do prédio 
da EE Renata Menezes dos Santos – Rua Manoel da Costa Capanema, 19 – Jardim Vera Cruz - Parelheiros, em 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/01/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00312/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/CEL Nossa Se-
nhora da Penha   - Rua Padre Benedito de Camargo, 762 – Penha de França - Penha, EE Prof Alfredo Machado 
Pedrosa  – Rua Antonio Previato, 1385 – São Mateus, EE Prof. Cel Pedro Arbues  – Rua Lucinda gomes 
Barreto, 605 – Vila Nova Manchester - Carrão, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
28/01/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00313/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dep. Conceição 
da Costa Neves   - Rua Potengi, 92 – Rio das Pedras - Cotia, EE Maria Auxiliadora  – Rua Pe. João Alvares, 
80 – Centro – Embu das Artes, EE/DER Antonio Inacio Maciel/Rede do Saber  – Av. Dr Jose Maciel, 410 – Jd. 
Maria Rosa – Taboão da Serra, EE Rodolfo Jose da Costa e Silva – Rua Dr. Jose Balduzzi, 182 – Jd. Minas – 
Embu das Artes, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/01/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00317/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Antonio 
Messias Szymanski – Av. Jose Ricardo Nalle, 900 – Vila Medeiros  - Mauá, em SP - ABERTURA DA LICI-
TAÇÃO (DIA E HORA): 28/01/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00320/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Ulysses 
Sanches Ramires   - Rua Sandalo, 27 – Jardim – Francisco Morato , EE Arnaldo Barreto  – Rua Antonio 
Pestana, 58 – Tremembe, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/01/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00154/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Oswaldo Luiz 
Sanches Toschi – Rua Saturnino de Brito, s/n – Sitio do Campo – Praia Grande, EE Vicente de Carvalho – Av. 
Puglisi, 188 – Centro - Guaruja, EE Eng. Edgar Mello Mattos de Castro – Av. Imperador, 701 – Campo dos 
Alemães – São José dos Campos, EE Profa Arlete Eloisa Ferreira Teixeira – Rua Orlando Silva, 35 – Nova 
Detroit – São José dos Campos, EE/CEL/ETEC Prof José Vieira Macedo/São José dos Campos – Rua Ipiau, 
162 – Jd. Satélite – São José dos Campos, EE Três Barras – Est. Municipal, s/n – Três Barras – Pedro de 
Toledo, EE Profa Brasilisia Machado Lobo – Rua Mssao Ogawa, s/n – Jd. Eldorado – Santa Isabel, em SP - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00167/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EEI Aldei Peguao-Ty   
- B. Saibadela, s/n – B. Saibadela – Sete Barras, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
01/02/2022, às 13:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00178/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pe. Jose Bonifacio 
Carreta – Rua João Pessoa, 177 – Eng. Velho - Capivari, EE Solange Maura Albino - Rua Lourdes Xavier de 
Oliveira, 40 – Jd. Minesota – Sumare, EE Profa Alice Antenor de Souza – Rua das Crianças, 95 – Jd. Picerno 
II - Sumaré, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/02/2022, às 14:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00179/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Antonio de Carvalho 
Leitão – Rua Florianópolis, 14 – 19 – Vila Sta. Rosa – Presidente Epitácio, em SP - ABERTURA DA LICITA-
ÇÃO (DIA E HORA): 01/02/2022, às 15:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00318/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Oswaldo Cruz – Rua 
da Mooca, 2183 – Mooca, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 02/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00258/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Ruth Sá – 
Av. Monsenhor Theodomiro Lobo, 625 – Jd. Maria Elmira - Caçapava, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 02/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00259/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Maria das 
Dores Ferreira da Rocha – Rua Theodomiro Alves Correa, 476 – Centro – Santa Rita d’Oeste – EE Dr. Francisco 
da Cunha Junqueira – Rua Jair costa, s/n – Centro – Ribeirão Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 02/02/2022, às 11:00 hs.
 -TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00262/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/DER Prof Anibal 
de Freitas/Campinas Leste – Rua 1º de Março, 38 – Jd. Nossa Senhora Auxiliadora - Campinas, EE Profa. 
Benedicta de Salles Pimentel Wutke – Rua Galdencio Viana dos Passos, 149 – Jd. Nova America – Campinas, 
EE Prof. Carlos Cristovam Zink – Rua dos Jacarandas, s/n – Boa Vista – Campinas, EE/CEL Luiz Martini – Rua 
Francisco Franco G. Bueno, 175 – Imovel Pedregulhal – Mogi Guaçu, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 02/02/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00263/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pe. Nelson 
Antonio Romão - Rua José Bonifácio, 1760 – Vila Sta. Cruz - Matão, EE Dorival de Carvalho  – Rua João 
Bordignon, 249 – Jd. Cambuy - Matão, EE Dr. Leopoldino Meira de Andrade  – Rua Serafim Herminda Soares, 
336 – Jd. Paraiso, EE Profa Angelina Lia Rolfsen  – Av. Eng. Domingos Ferrari Junior, s/n - Cecap – EE/CEL Dr. 
Antonio Augusto Reis Neves – Av. Doutor Andrade e Silva, 925 – São Jose - Olimpia, EE Profa Suzana Ribeiro 
Sandoval – Rua Emilio Vieira Franca, 175 – Vila Imperador – Franca, EE Carlos Celso Lenarduzzi – Praça 
Mal Humberto A. Castelo Branco, 640 – Centro – Santa Albertina, EE João Rodrigues Fernandes – Av. João 
Rodrigues Fernandes, 62-08 – São Jose- Aurif          lama, EE Dr Jose Emygdio de Faria – Rua Maria Joana 
do Amaral Mendonça, 630 – Centro – Jaci, EE Adolfo Alfeu Ferrero – Rua Alagoas, 337 – Lapa – São Joaquim 
da Barra, EE/EMEF/CEL Profa Josepha Castro – Rua João dos Reis, 297 – Centro – Pontal, EE Nilton Robert 
Prospero – Rua Profa. Lucileide M. P. Diniz, 440 – Cecap – Itapolis,  em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 02/02/2022, às 14:30 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Lici-
tações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) 
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual 
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1200/2021, Processo 
Administrativo nº 21.02247 Oferta de Compra 092301090572021OC01412 para a constituição de Sistema de 
Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO, 
SULFADIAZINA DE PRATA 1 % + NITRATO CEROSO 0,4 % CREME, IMIQUIMODE 5 % CREME 
SACHE 250 MG, TACROLIMO 0,1 % POMADA BISNAGA 10 G, VITAMINA B1 (CLORIDRATO 
TIAMINA) 100 MG/ML SOL INJ AMP 1 ML, cuja sessão será realizada no dia 15/12/2021 às 09:00 horas, 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s) 
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 
03/12/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE LIMA E SUPLENTES.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01217/2021, Processo 
Administrativo nº 21/02806 Oferta de Compra 092301090572021OC01531 para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de NPT 3:1 IV PERIFÉRICA, NUTRIÇÃO 
PARENTERAL TOTAL 3:1 INTRAVENOSA CENTRAL, cuja sessão será realizada no dia 16/12/2021 às 
09:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) 
eletrônico(s) www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, 
em versão impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de 
Campos, 225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir 
do dia 03/12/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e SUPLENTES.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0597/2021, Processo 
Administrativo nº 21/00508 Oferta de Compra 092301090572021OC00641 para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de ÁCIDO HIALURÔNICO 20MG/
ML SERINGA PREENCHIDA 3ML, cuja sessão será realizada no dia 15/12/2021 às 09:00 horas, no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s)
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO,2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do 
dia 03/12/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

Acha-se republicado o edital do Pregão Eletrônico CG nº 012/2021, OC nº 470101000012021OC00013, para constituição de sistema 
de registro de preços – SRP visando a aquisição de veículos tipo van adaptadas com sistema de elevador para acesso de cadeiras de 
rodas, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 
Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 16/12/2021 às 9h00. Os interessados em participar do certame deverão 
acessar, a partir de 06/12/2021, o endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e 
credenciamento de seus representantes. O Edital na íntegra encontra-se disponível no endereço eletrônico www.imesp.com.br - opção: 
negociospublicos e no www.bec.sp.gov.br; e resumidamente no endereço eletrônico www.pregao.sp.gov.br.  

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Comunicado da republicação do Aviso de licitação 
Gabinete da Secretária 

Processo SDPCD-PRC-2021/00114 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012372-86.2019.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, PAULO LUIS APARECIDO TREVISO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIESON DA 
SILVA FERREIRA, Brasileiro, Casado, Vendedor, CPF 705.231.166-67, com endereço à Rua Dezessete, 505, Popular, CEP 37170-000, 
Boa Esperanca - MG, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em 
síntese: o requerente é emissor e executor das atividades de caráter financeiro relacionadas aos cartões de crédito utilizados pelos requerido 
que, em contrapartida, obrigou-se à quitação mensal e tempestiva de todas as despesas e acessórios contratuais do vencimento acordado. 
Embora a prestação de serviços financeiros pelo requerente tenha ocorrido de forma efetiva e regular, o requerido quedou-se inadimplente 
em relação às faturas de seus cartões, cujo valor atualizado é de R$82.067,22 (oitenta e dois mil, sessenta e sete reais e vinte e dois 
centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 14 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014343-18.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Prado de Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) N1 
VIDROS LTDA ME, CNPJ 22.243.210/0001-43, com endereço à Rua Itaparica, 250, Bloco 03, ap. 321, Jardim Itayu, CEP 13101-361, 
Campinas - SP, JACQUELINE KASSAB, Brasileira, Solteira, Analista de Recursos Humanos, RG 346039368, CPF 360.620.778-60, com 
endereço à Rua Eugenio Trevisan, 89, Santa Rosa, CEP 13289-184, Vinhedo - SP e DENIS ANDRE PINTO, Brasileiro, RG 43289300, 
CPF 351.297.808-84, pai Luiz Carlos Pinto, mãe Sonia Aparecida Francisco Pinto, Nascido/Nascida 09/10/1986, natural de Campinas - SP, 
com endereço à Rua Regina Nogueira, 677, Jardim Sao Gabriel, CEP 13045-290, Campinas - SP que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de sentença, movida por SÉRGIO RODRIGUES PONTES. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 24.803,59 (atualizado até junho/2021), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Campinas, aos 07 de julho de 2021. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de brinquedos educativos e recreativos para atendimento 
à demanda das Unidades Escolares, sendo entrega única, com prazo 
de entrega em até 20 (vinte) dias, de acordo com a descrição constante 
do Anexo I, que faz parte integrante do processo licitatório. O edital está 
disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, 
através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 15 de dezembro 
2021, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, 
através do telefone nº (19) 3834-9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 02 DE DEZEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021 - EDITAL N° 229/2021

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

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 28 de outubro de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 28 de outubro de 2021, às 15:00 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, 
parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 2. Presença: Presentes 
todos os diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e 
secretariada pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na 
cidade de Campo Grande, localizada na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2.300, Salão Comercial, Campo Grande/MS, 
CEP: 79080-105, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a reunião, 
após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quais-
quer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a 
abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade de Campo Grande, Avenida Presidente Ernesto Geisel, 
2.300, Salão Comercial, Campo Grande/MS, CEP: 79080-105. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social 
da Companhia, o objeto social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os 
atos necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 5. Encerramento e Aprovação da Ata: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi por todos aprovada. Mesa: Presidente – Sr. Sergio Zimerman; Secretária – Sra. Aline Ferreira Penna Peli. Sra. Valéria 
Pires Correa, Sr. Luciano Rocha Sessim. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Sérgio Zimerman – 
Presidente; Aline Ferreria Penna Peli – Secretária. Diretores: Sérgio Zimerman; Aline Ferreria Penna Peli; Valéria Pires 
Correa; Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 571.191/21-6 em 
01/12/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

COMUNICADO DE ABERTURA 
Processo Administrativo nº. 152/2021.

Tomada de Preços nº. 007/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para recapeamento asfáltico nas Ruas José P. 
Correa  Rua João Saulo dos Reis - com início na 
Rua Gabriel de Lara até a Rua Almiro Aparecido de 
Campos - 2.320,870 M², Convênio nº 100.151/2021 
firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Re-
gional/Subsecretaria de Convênio com município e 
entidades não governamentais, comunica que se 
encontra aberta licitação para a finalidade acima 
mencionada, e a abertura será às 14:00 horas do 
dia 21 de dezembro de 2021. O edital poderá ser 
adquirido sem custo via download no site www.tatui.
sp.gov.br/tomadas. Uliane Rodrigues da Costa Me-
nezes – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
RESOLUÇÃO Nº. 003/2021 

DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA, POR ANULAÇÃO, NO 
ORÇAMENTO DA CÂMARAA Mesa da Câmara Municipal de Itariri, no uso 

de suas atribuições legais e com fundamento nos incisos III e IV do artigo 29 da Lei 
Orgânica do Município, faz saber, que a Câmara Municipal em Sessão Ordinária reali-
zada em 1º de dezembro e 2021, aprovou por 10 (DEZ) votos favoráveis, o Projeto de 
Resolução nº 003/2021, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itariri, e 
ela promulga a seguinte Resolução:
Art.1º - Fica a Contabilidade da Câmara Municipal autorizada a efetuar a suplementa-
ção de verba, no valor de R$ 124.125,15 (cento e vinte e quatro mil cento e vinte e cinco 
reais e quinze centavos), na seguinte unidade do Orçamento desta Edilidade:
Câmara Municipal de Itariri
01.031.0001- 1004 – Investimento em Reforma
4.4.90.51 – Obras e Instalações ......................................................R$ 93.130,00
01.031.0001- 2001 – Manutenção do Departamento
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...........R$ 30.995,15 
Suplementação......................................................................... R$124.125,15 
Art. 2º - A cobertura para suplementação autorizada no artigo primeiro desta Resolução, 
ocorrerá com a anulação das seguintes verbas do Orçamento do Legislativo vigente:
  01.01 - Câmara Municipal de Itariri
01.031.0001- 1002 – Aquisição de Material Permanente
4.4.90.52- equipamentos e material permanente
Anulação ........................................................................................... R$ 8.337,67
01.031.0001- 2001 – Manutenção do Departamento
  3.1.90.11- vencimentos e vantagens fixas - pessoal
Anulação............................................................................................R$68.094,68 
3.1.90.13 – obrigações patronais ...................................................... R$ 40.666,81
3.3..90.30 – material de consumo ..................................................R$ 6.190,99
3.3.90.36 – outros serviços de terceiros – pessoa física ................... R$ 835,00
Anulação.....................................................................................R$124.125,15 
Art. 3º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI, EM 
02 DE DEZEMBRO DE 2021.Luiz Antonio Franco Alixandria Presidente da Câmara   
Josimar da Silva Teixeira 1º Secretario    Nestor Rodrigues Silvano2º Secretario.

“COMUNICADO N.º 281/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 103/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE” objeti-
vando a “Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Pintura Em Várias 
Unidades Escolares, Em Regime De Execução Por Preço Global Por Lote, Com Fornecimento De 
Mão De Obra, Material E Ferramentas Necessárias Para Sua Execução,” para a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura da Prefeitura de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 16 de dezembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de dezembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de dezembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 282/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 104/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL” objetivando a 
“Aquisição De Caixas De Som Portátil, Caixa De Som Amplificada E Microfones” para a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 16 de dezembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 14h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 14h00min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de dezembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de dezembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 283/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 058/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 105/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL” objetivando a 
“Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Corte E Poda De Árvores 
Em Unidades Escolares,  Em Regime De Execução Por Preço Global Por Lote, Com Fornecimento 
De Mão De OBRA, E Ferramentas Necessárias Para Sua Execução”, para a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 17 de dezembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de dezembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de dezembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 284/2021”
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2021

O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, COMUNICA que encontra-se aberta nesta Prefeitura, o procedimento de licitação na mo-
dalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 002/2021, levada a efeito pelo Processo Licitatório n.º 
106/2021, cujo objeto compreende a “Contratação De Empresa Especializada Para A Preparação 
E Distribuição De Alimentação Escolar Para Atender Aos Alunos Matriculados Na Rede Pública 
Municipal De Ensino Do Município De Matão, Conforme Cardápios, Quantidades E Per Capitas 
Especificados Nos Anexos Do Edital, Com O Fornecimento De Todos Os Gêneros E Demais Insumos, 
Transporte E Distribuição Desses Gêneros E Demais Insumos Nos Locais De Preparo E Consumo, 
Logística, Elaboração De Cardápios E Manual De Boas Práticas, Supervisão, Limpeza E Conserva-
ção Das Áreas Abrangidas, Bem Como A Manutenção Preventiva E Corretiva Dos Equipamentos E 
Utensílios Utilizados, Tudo De Acordo Com O Previsto No Memorial Descritivo E Demais Anexos” 
para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
Comunica que, a partir do dia 06 de dezembro de 2021, o Edital e seus anexos, estarão disponíveis 
no site www.matao.sp.gov.br no link LICITAÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o 
Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação do mesmo em mídia digital. 
E finalmente comunica, que os Envelopes de n.º 01 (Documentos de Habilitação) e de n.º 02 (Pro-
posta Comercial) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 
08h30min do dia 20 de dezembro de 2021. Nesta mesma data, às 08h30min, iniciar-se-à a sessão de 
abertura dos mesmos.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4035, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4067, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4070, de segunda a sexta-feira, das 
08h00min às 17h00min.

Palácio da Independência, aos 02 de dezembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 285/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 107/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando 
a “Aquisição De Veículos 0Km”, para as Secretarias de Educação e Cultura e da Assistência e Desen-
volvimento Social da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de terça-feira, 07 de dezembro de 2021, no Departamento 
de Compras e Licitações, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.
comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2021, 
às 08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 02 de dezembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 38254/21 - Pregão Eletrônico nº 240/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELHAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES 
ESCOLARES VINCULADAS A SEC. EDUCAÇÃO E OUTROS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 22 de dezembro de 2021 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 22 de dezembro de 2021 - Início da disputa de 
preços: a partir das 14h30 do dia 22/12/2021. 
Processo nº 43131/21 - Pregão Eletrônico nº 241/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE AROMATIZADO COM CACAU. Recebimento das propostas dos 
lotes: até às 14h00 do dia 28 de dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
14h00 do dia 28 de dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 
28/12/2021. 
Processo nº 41009/21 - Pregão Eletrônico nº 242/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA 
EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 
do dia 29 de dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 29 de 
dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 29/12/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 06/12/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

JULGAMENTO
Processo nº 30009/21 - Pregão Eletrônico nº 193/21. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: 
Aquisição de compostos e preparados para limpeza hospitalar. O Sr. Pregoeiro torna público que, 
após análise da Sec. Saúde, ficam classificadas as propostas das empresas Aurea Comercio de 
Produtos Hospitalares Eireli, lotes 11, 13; Comercial 3 Albe Ltda, 2; Lumar Comercio de Produtos 
Farmaceuticos Ltda, 3, 4, 6. Depois de declarado vencedor da disputa pelo Pregoeiro, será 
permitido aos licitantes a intenção em interpor recurso nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente 
posteriores ao ato de declaração de vencedor.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 23860/21 - Pregão Eletrônico nº 160/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. 
Objeto: Aquisição de grama (esmeralda e são carlos) para plantio nas áreas verdes de 
responsabilidade do município. Contratada: Grameira Bom Retiro eireli, lote 2; Lucas R. Espreafico, 
lote 1. 

Franca, 02 de dezembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Proc. nº 037212/2021 - Inexigibilidade nº 0076/2021 – Termo de Colaboração com a Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Aldo Prata;
Proc. nº 037626/2021 - Inexigibilidade nº 0077/2021 – Termo de Colaboração com a Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Básica Professora Ana Rosa de Lima Barbosa;
Proc. nº 037653/2021 - Inexigibilidade nº 0078/2021 – Termo de Colaboração com a Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Básica Professora Vanda Thereza de Senne 
Badaró;
Proc. nº 037737/2021 - Inexigibilidade nº 0079/2021 – Termo de Colaboração com a Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Básica Professor Antonio Reginald Bove;
Objeto: Fortalecer a participação da comunidade escolar no processo de construção da autonomia 
das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino na forma do Art. 31, II, da Lei Federal nº 
13.019/2014, autorizada pela Lei Municipal nº 9.058, de 24 de agosto de 2021. Justificativas 
disponíveis em: http://www.franca.sp.gov.br/prefeitura/terceiro-setor 

Franca, 02 de dezembro de 2021.
Márcia de Carvalho Gatti

Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE FRANCA

Companhia Energética Uruguai – CEU
CNPJ/ME nº 10.511.661/0001-35 – NIRE 35.300.567.480

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de outubro de 2021
1. Data, Hora e Local: 01/10/2021, às 11h00min., na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro 
Empresarial Nações Unidas (CENU), São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença da totalidade 
do capital social. 3. Mesa: Ronan Nogueira Dias – Presidente; Larissa Alves de Araújo – Secretária. 4. Ordem do Dia: (i) A 
eleição do Diretor Presidente e Diretor Superintendente da Companhia; e (ii) a autorização, à administração da Companhia, 
para a prática de todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para 
implementar as deliberações sobre a ordem do dia. 5. Deliberações: Abertos os trabalhos pelo Presidente, os Acionistas 
deliberaram, por unanimidade, a dispensa da leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, 
bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem as matérias constantes da ordem do 
dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas: (i) Os Acionistas da Companhia tomaram conhecimento 
da renúncia Emiliano F. Stipanicic Spyer ao cargo de Diretor Presidente, em 30/09/2021. E, ainda, tomaram conhecimento 
do falecimento do Aires Watzko. A Companhia e os Acionistas registram em ata essa homenagem póstuma e agradecem 
todos os anos dedicados à Companhia. (ii) Na sequência foi aprovada, por unanimidade dos votos válidos, representando 
100% das ações com direito a voto presentes, e sem quaisquer ressalvas, a eleição dos diretores abaixo mencionados, 
para exercício do mandato de (i) 03 anos, contados da data desta AGE, ou (ii) até a assembleia geral de acionistas a ser 
realizada no exercício de 2024 que tiver por objeto deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria: (a) Como Diretor 
Presidente da Companhia, o Ronan Nogueira Dias, RG nº 308257431, SSP/SP e CPF/ME nº 283.215.588-01, (Diretor 
eleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas de lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. 
para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia (“Declaração de Desimpedimento”); e (ii) tomará posse em 
seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio (“Termo de Posse”). A Declaração 
de Desimpedimento e o Termo de Posse encontram-se arquivados na sede da Companhia; e (b) Como Diretor Superin-
tendente da Companhia, o Eduardo de Melo Watzko, RG nº 5.028.183, SSP/SC e CPF/ME nº 072.671.729-03, (Diretor 
eleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas de lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. 
para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia (“Declaração de Desimpedimento”); e (ii) tomará posse em 
seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio (“Termo de Posse”). A Declaração 
de Desimpedimento e o Termo de Posse encontram-se arquivados na sede da Companhia; (c) A Diretoria da Companhia 
em exercício fica, assim, composta pelos seguintes membros: como Diretor Presidente: Ronan Nogueira Dias, acima 
qualificado, eleito nesta data; como Diretor Superintendente: Eduardo de Melo Watzko, acima qualificado; e como 
Diretor Superintendente: Rafael Ribeiro de Mendonça Lima, RG nº 30.648.368-3, SSP/SP e CPF/ME nº 309.390.588-
55, reeleito na AGE realizada em 19/11/2020; todos com mandato unificado de 3 anos, contados da data desta AGE, ou 
até a assembleia geral de acionistas a ser realizada no exercício de 2024 que tiver por objeto deliberar sobre a eleição 
de membros da Diretoria. (iii) Aprovada, por unanimidade dos votos válidos, representando 100% das ações com direito 
a voto presentes, e sem quaisquer ressalvas, a autorização, à administração da Companhia, para a prática de todos os 
atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto 
deliberado na presente assembleia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo 
lavrada a presente Ata. São Paulo, 01/10/2021. Assinaturas: Mesa: Ronan Nogueira Dias – Presidente; Larissa Alves de 
Araújo – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 545.659/21-8 em 12/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Avisos de Licitação:
Pregão Presencial nº 90/21- P.A.nº 36494/21 - Obj.: R.P.para 
aquisição de brinquedo pedagógico - Disputa dia 17/12/21 
às 09:00 horas. 

Pregão Presencial nº 91/21- P.A.nº 39029/21 - Obj.: R.P.para 
aquisição de sacos plásticos para coléta de residuos - Dispu-
ta dia 20/12/21 às 09:00 horas.

Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
depto. de Licitações e Compras sito à Rua Joaquim da Neves 
211, Vila Caldas, p/retirada com mídia de CD gravável. Infor-
mações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico nº. 36/00519/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO – BL-01, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 16/12/2021, às 09:00 horas no endereço 
eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de 
Compra nº 081101080462021OC00355, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) 
ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo 
- SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da 
proposta eletrônica será de 03/12/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações po-
derão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de 
Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00241/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Maria 
Angelica Marcondes – Rua Higino Marangon, 357 - Centro, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 27/01/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00257/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Gabriel 
Pinto de Faria - Rua Cel. Acácio Piedade,422 – Centro – Itaberá - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 27/01/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00261/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Waldemar 
de Freitas Rosa – Rua Henrique Fiore, 308 – Vila Melges - Sorocaba, EE Prof Antonio viera Campos – Av. 
Dr. Americo Figueiredo, 3272 – Conj. Hab. Julio de Mesqueita Filho - Sorocaba, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 27/01/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00264/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pe. Mateus Nu-
nes de Siqueira – Praça Dr. Yugawa, s/n – Caetuba - Atibais, EE Cel. Firmino Gonçalves Silveira – Rua Paris, 
700 – Prq. São Quirino, EE Francisco Antonio Gonçalves – Rua Tambau, s/n – Jd. Santo Antonio – Mogi 
Guaçu, EE Profa. Risoleta Lopes Aranha – Rua 13 de Maio, 471 – São Domingos - Americana em SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 27/01/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00306/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Lot. Gaivotas 
II – Av. São Paulo, s/nº - Chácara Gaivotas - Grajau, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
27/01/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00307/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Benedito 
Celio de Siqueira – Av. São Paulo, s/n – Chácara Gaivotas - Grajaú, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 27/01/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00309/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Princesa Isabel 
- Rua Ibirarema, 341 – Bosque da Saúde - Cursino em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
28/01/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00310/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Raul Cardo-
so de Almeida – Av. Nossa Senhora das Merces, 1000 – Vila das Merces - Sacomã – Remanescente do prédio 
da EE Renata Menezes dos Santos – Rua Manoel da Costa Capanema, 19 – Jardim Vera Cruz - Parelheiros, em 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/01/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00312/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/CEL Nossa Se-
nhora da Penha   - Rua Padre Benedito de Camargo, 762 – Penha de França - Penha, EE Prof Alfredo Machado 
Pedrosa  – Rua Antonio Previato, 1385 – São Mateus, EE Prof. Cel Pedro Arbues  – Rua Lucinda gomes 
Barreto, 605 – Vila Nova Manchester - Carrão, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
28/01/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00313/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dep. Conceição 
da Costa Neves   - Rua Potengi, 92 – Rio das Pedras - Cotia, EE Maria Auxiliadora  – Rua Pe. João Alvares, 
80 – Centro – Embu das Artes, EE/DER Antonio Inacio Maciel/Rede do Saber  – Av. Dr Jose Maciel, 410 – Jd. 
Maria Rosa – Taboão da Serra, EE Rodolfo Jose da Costa e Silva – Rua Dr. Jose Balduzzi, 182 – Jd. Minas – 
Embu das Artes, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/01/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00317/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Antonio 
Messias Szymanski – Av. Jose Ricardo Nalle, 900 – Vila Medeiros  - Mauá, em SP - ABERTURA DA LICI-
TAÇÃO (DIA E HORA): 28/01/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00320/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Ulysses 
Sanches Ramires   - Rua Sandalo, 27 – Jardim – Francisco Morato , EE Arnaldo Barreto  – Rua Antonio 
Pestana, 58 – Tremembe, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/01/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00154/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Oswaldo Luiz 
Sanches Toschi – Rua Saturnino de Brito, s/n – Sitio do Campo – Praia Grande, EE Vicente de Carvalho – Av. 
Puglisi, 188 – Centro - Guaruja, EE Eng. Edgar Mello Mattos de Castro – Av. Imperador, 701 – Campo dos 
Alemães – São José dos Campos, EE Profa Arlete Eloisa Ferreira Teixeira – Rua Orlando Silva, 35 – Nova 
Detroit – São José dos Campos, EE/CEL/ETEC Prof José Vieira Macedo/São José dos Campos – Rua Ipiau, 
162 – Jd. Satélite – São José dos Campos, EE Três Barras – Est. Municipal, s/n – Três Barras – Pedro de 
Toledo, EE Profa Brasilisia Machado Lobo – Rua Mssao Ogawa, s/n – Jd. Eldorado – Santa Isabel, em SP - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00167/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EEI Aldei Peguao-Ty   
- B. Saibadela, s/n – B. Saibadela – Sete Barras, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
01/02/2022, às 13:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00178/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pe. Jose Bonifacio 
Carreta – Rua João Pessoa, 177 – Eng. Velho - Capivari, EE Solange Maura Albino - Rua Lourdes Xavier de 
Oliveira, 40 – Jd. Minesota – Sumare, EE Profa Alice Antenor de Souza – Rua das Crianças, 95 – Jd. Picerno 
II - Sumaré, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/02/2022, às 14:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00179/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Antonio de Carvalho 
Leitão – Rua Florianópolis, 14 – 19 – Vila Sta. Rosa – Presidente Epitácio, em SP - ABERTURA DA LICITA-
ÇÃO (DIA E HORA): 01/02/2022, às 15:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00318/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Oswaldo Cruz – Rua 
da Mooca, 2183 – Mooca, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 02/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00258/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Ruth Sá – 
Av. Monsenhor Theodomiro Lobo, 625 – Jd. Maria Elmira - Caçapava, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 02/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00259/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Maria das 
Dores Ferreira da Rocha – Rua Theodomiro Alves Correa, 476 – Centro – Santa Rita d’Oeste – EE Dr. Francisco 
da Cunha Junqueira – Rua Jair costa, s/n – Centro – Ribeirão Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 02/02/2022, às 11:00 hs.
 -TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00262/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/DER Prof Anibal 
de Freitas/Campinas Leste – Rua 1º de Março, 38 – Jd. Nossa Senhora Auxiliadora - Campinas, EE Profa. 
Benedicta de Salles Pimentel Wutke – Rua Galdencio Viana dos Passos, 149 – Jd. Nova America – Campinas, 
EE Prof. Carlos Cristovam Zink – Rua dos Jacarandas, s/n – Boa Vista – Campinas, EE/CEL Luiz Martini – Rua 
Francisco Franco G. Bueno, 175 – Imovel Pedregulhal – Mogi Guaçu, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 02/02/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00263/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pe. Nelson 
Antonio Romão - Rua José Bonifácio, 1760 – Vila Sta. Cruz - Matão, EE Dorival de Carvalho  – Rua João 
Bordignon, 249 – Jd. Cambuy - Matão, EE Dr. Leopoldino Meira de Andrade  – Rua Serafim Herminda Soares, 
336 – Jd. Paraiso, EE Profa Angelina Lia Rolfsen  – Av. Eng. Domingos Ferrari Junior, s/n - Cecap – EE/CEL Dr. 
Antonio Augusto Reis Neves – Av. Doutor Andrade e Silva, 925 – São Jose - Olimpia, EE Profa Suzana Ribeiro 
Sandoval – Rua Emilio Vieira Franca, 175 – Vila Imperador – Franca, EE Carlos Celso Lenarduzzi – Praça 
Mal Humberto A. Castelo Branco, 640 – Centro – Santa Albertina, EE João Rodrigues Fernandes – Av. João 
Rodrigues Fernandes, 62-08 – São Jose- Aurif          lama, EE Dr Jose Emygdio de Faria – Rua Maria Joana 
do Amaral Mendonça, 630 – Centro – Jaci, EE Adolfo Alfeu Ferrero – Rua Alagoas, 337 – Lapa – São Joaquim 
da Barra, EE/EMEF/CEL Profa Josepha Castro – Rua João dos Reis, 297 – Centro – Pontal, EE Nilton Robert 
Prospero – Rua Profa. Lucileide M. P. Diniz, 440 – Cecap – Itapolis,  em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 02/02/2022, às 14:30 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Lici-
tações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) 
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual 
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1200/2021, Processo 
Administrativo nº 21.02247 Oferta de Compra 092301090572021OC01412 para a constituição de Sistema de 
Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO, 
SULFADIAZINA DE PRATA 1 % + NITRATO CEROSO 0,4 % CREME, IMIQUIMODE 5 % CREME 
SACHE 250 MG, TACROLIMO 0,1 % POMADA BISNAGA 10 G, VITAMINA B1 (CLORIDRATO 
TIAMINA) 100 MG/ML SOL INJ AMP 1 ML, cuja sessão será realizada no dia 15/12/2021 às 09:00 horas, 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s) 
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 
03/12/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE LIMA E SUPLENTES.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01217/2021, Processo 
Administrativo nº 21/02806 Oferta de Compra 092301090572021OC01531 para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de NPT 3:1 IV PERIFÉRICA, NUTRIÇÃO 
PARENTERAL TOTAL 3:1 INTRAVENOSA CENTRAL, cuja sessão será realizada no dia 16/12/2021 às 
09:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) 
eletrônico(s) www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, 
em versão impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de 
Campos, 225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir 
do dia 03/12/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e SUPLENTES.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0597/2021, Processo 
Administrativo nº 21/00508 Oferta de Compra 092301090572021OC00641 para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de ÁCIDO HIALURÔNICO 20MG/
ML SERINGA PREENCHIDA 3ML, cuja sessão será realizada no dia 15/12/2021 às 09:00 horas, no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s)
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO,2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do 
dia 03/12/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

Acha-se republicado o edital do Pregão Eletrônico CG nº 012/2021, OC nº 470101000012021OC00013, para constituição de sistema 
de registro de preços – SRP visando a aquisição de veículos tipo van adaptadas com sistema de elevador para acesso de cadeiras de 
rodas, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 
Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 16/12/2021 às 9h00. Os interessados em participar do certame deverão 
acessar, a partir de 06/12/2021, o endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e 
credenciamento de seus representantes. O Edital na íntegra encontra-se disponível no endereço eletrônico www.imesp.com.br - opção: 
negociospublicos e no www.bec.sp.gov.br; e resumidamente no endereço eletrônico www.pregao.sp.gov.br.  

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Comunicado da republicação do Aviso de licitação 
Gabinete da Secretária 

Processo SDPCD-PRC-2021/00114 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012372-86.2019.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, PAULO LUIS APARECIDO TREVISO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIESON DA 
SILVA FERREIRA, Brasileiro, Casado, Vendedor, CPF 705.231.166-67, com endereço à Rua Dezessete, 505, Popular, CEP 37170-000, 
Boa Esperanca - MG, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em 
síntese: o requerente é emissor e executor das atividades de caráter financeiro relacionadas aos cartões de crédito utilizados pelos requerido 
que, em contrapartida, obrigou-se à quitação mensal e tempestiva de todas as despesas e acessórios contratuais do vencimento acordado. 
Embora a prestação de serviços financeiros pelo requerente tenha ocorrido de forma efetiva e regular, o requerido quedou-se inadimplente 
em relação às faturas de seus cartões, cujo valor atualizado é de R$82.067,22 (oitenta e dois mil, sessenta e sete reais e vinte e dois 
centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 14 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014343-18.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Prado de Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) N1 
VIDROS LTDA ME, CNPJ 22.243.210/0001-43, com endereço à Rua Itaparica, 250, Bloco 03, ap. 321, Jardim Itayu, CEP 13101-361, 
Campinas - SP, JACQUELINE KASSAB, Brasileira, Solteira, Analista de Recursos Humanos, RG 346039368, CPF 360.620.778-60, com 
endereço à Rua Eugenio Trevisan, 89, Santa Rosa, CEP 13289-184, Vinhedo - SP e DENIS ANDRE PINTO, Brasileiro, RG 43289300, 
CPF 351.297.808-84, pai Luiz Carlos Pinto, mãe Sonia Aparecida Francisco Pinto, Nascido/Nascida 09/10/1986, natural de Campinas - SP, 
com endereço à Rua Regina Nogueira, 677, Jardim Sao Gabriel, CEP 13045-290, Campinas - SP que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de sentença, movida por SÉRGIO RODRIGUES PONTES. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 24.803,59 (atualizado até junho/2021), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Campinas, aos 07 de julho de 2021. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de brinquedos educativos e recreativos para atendimento 
à demanda das Unidades Escolares, sendo entrega única, com prazo 
de entrega em até 20 (vinte) dias, de acordo com a descrição constante 
do Anexo I, que faz parte integrante do processo licitatório. O edital está 
disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, 
através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 15 de dezembro 
2021, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, 
através do telefone nº (19) 3834-9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 02 DE DEZEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021 - EDITAL N° 229/2021

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

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 28 de outubro de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 28 de outubro de 2021, às 15:00 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, 
parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 2. Presença: Presentes 
todos os diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e 
secretariada pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na 
cidade de Campo Grande, localizada na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2.300, Salão Comercial, Campo Grande/MS, 
CEP: 79080-105, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a reunião, 
após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quais-
quer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a 
abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade de Campo Grande, Avenida Presidente Ernesto Geisel, 
2.300, Salão Comercial, Campo Grande/MS, CEP: 79080-105. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social 
da Companhia, o objeto social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os 
atos necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 5. Encerramento e Aprovação da Ata: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi por todos aprovada. Mesa: Presidente – Sr. Sergio Zimerman; Secretária – Sra. Aline Ferreira Penna Peli. Sra. Valéria 
Pires Correa, Sr. Luciano Rocha Sessim. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Sérgio Zimerman – 
Presidente; Aline Ferreria Penna Peli – Secretária. Diretores: Sérgio Zimerman; Aline Ferreria Penna Peli; Valéria Pires 
Correa; Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 571.191/21-6 em 
01/12/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

COMUNICADO DE ABERTURA 
Processo Administrativo nº. 152/2021.

Tomada de Preços nº. 007/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para recapeamento asfáltico nas Ruas José P. 
Correa  Rua João Saulo dos Reis - com início na 
Rua Gabriel de Lara até a Rua Almiro Aparecido de 
Campos - 2.320,870 M², Convênio nº 100.151/2021 
firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Re-
gional/Subsecretaria de Convênio com município e 
entidades não governamentais, comunica que se 
encontra aberta licitação para a finalidade acima 
mencionada, e a abertura será às 14:00 horas do 
dia 21 de dezembro de 2021. O edital poderá ser 
adquirido sem custo via download no site www.tatui.
sp.gov.br/tomadas. Uliane Rodrigues da Costa Me-
nezes – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
RESOLUÇÃO Nº. 003/2021 

DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA, POR ANULAÇÃO, NO 
ORÇAMENTO DA CÂMARAA Mesa da Câmara Municipal de Itariri, no uso 

de suas atribuições legais e com fundamento nos incisos III e IV do artigo 29 da Lei 
Orgânica do Município, faz saber, que a Câmara Municipal em Sessão Ordinária reali-
zada em 1º de dezembro e 2021, aprovou por 10 (DEZ) votos favoráveis, o Projeto de 
Resolução nº 003/2021, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itariri, e 
ela promulga a seguinte Resolução:
Art.1º - Fica a Contabilidade da Câmara Municipal autorizada a efetuar a suplementa-
ção de verba, no valor de R$ 124.125,15 (cento e vinte e quatro mil cento e vinte e cinco 
reais e quinze centavos), na seguinte unidade do Orçamento desta Edilidade:
Câmara Municipal de Itariri
01.031.0001- 1004 – Investimento em Reforma
4.4.90.51 – Obras e Instalações ......................................................R$ 93.130,00
01.031.0001- 2001 – Manutenção do Departamento
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...........R$ 30.995,15 
Suplementação......................................................................... R$124.125,15 
Art. 2º - A cobertura para suplementação autorizada no artigo primeiro desta Resolução, 
ocorrerá com a anulação das seguintes verbas do Orçamento do Legislativo vigente:
  01.01 - Câmara Municipal de Itariri
01.031.0001- 1002 – Aquisição de Material Permanente
4.4.90.52- equipamentos e material permanente
Anulação ........................................................................................... R$ 8.337,67
01.031.0001- 2001 – Manutenção do Departamento
  3.1.90.11- vencimentos e vantagens fixas - pessoal
Anulação............................................................................................R$68.094,68 
3.1.90.13 – obrigações patronais ...................................................... R$ 40.666,81
3.3..90.30 – material de consumo ..................................................R$ 6.190,99
3.3.90.36 – outros serviços de terceiros – pessoa física ................... R$ 835,00
Anulação.....................................................................................R$124.125,15 
Art. 3º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI, EM 
02 DE DEZEMBRO DE 2021.Luiz Antonio Franco Alixandria Presidente da Câmara   
Josimar da Silva Teixeira 1º Secretario    Nestor Rodrigues Silvano2º Secretario.

“COMUNICADO N.º 281/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 103/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE” objeti-
vando a “Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Pintura Em Várias 
Unidades Escolares, Em Regime De Execução Por Preço Global Por Lote, Com Fornecimento De 
Mão De Obra, Material E Ferramentas Necessárias Para Sua Execução,” para a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura da Prefeitura de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 16 de dezembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de dezembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de dezembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 282/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 104/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL” objetivando a 
“Aquisição De Caixas De Som Portátil, Caixa De Som Amplificada E Microfones” para a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 16 de dezembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 14h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 14h00min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de dezembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de dezembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 283/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 058/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 105/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL” objetivando a 
“Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Corte E Poda De Árvores 
Em Unidades Escolares,  Em Regime De Execução Por Preço Global Por Lote, Com Fornecimento 
De Mão De OBRA, E Ferramentas Necessárias Para Sua Execução”, para a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 17 de dezembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de dezembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de dezembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 284/2021”
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2021

O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, COMUNICA que encontra-se aberta nesta Prefeitura, o procedimento de licitação na mo-
dalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 002/2021, levada a efeito pelo Processo Licitatório n.º 
106/2021, cujo objeto compreende a “Contratação De Empresa Especializada Para A Preparação 
E Distribuição De Alimentação Escolar Para Atender Aos Alunos Matriculados Na Rede Pública 
Municipal De Ensino Do Município De Matão, Conforme Cardápios, Quantidades E Per Capitas 
Especificados Nos Anexos Do Edital, Com O Fornecimento De Todos Os Gêneros E Demais Insumos, 
Transporte E Distribuição Desses Gêneros E Demais Insumos Nos Locais De Preparo E Consumo, 
Logística, Elaboração De Cardápios E Manual De Boas Práticas, Supervisão, Limpeza E Conserva-
ção Das Áreas Abrangidas, Bem Como A Manutenção Preventiva E Corretiva Dos Equipamentos E 
Utensílios Utilizados, Tudo De Acordo Com O Previsto No Memorial Descritivo E Demais Anexos” 
para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
Comunica que, a partir do dia 06 de dezembro de 2021, o Edital e seus anexos, estarão disponíveis 
no site www.matao.sp.gov.br no link LICITAÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o 
Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação do mesmo em mídia digital. 
E finalmente comunica, que os Envelopes de n.º 01 (Documentos de Habilitação) e de n.º 02 (Pro-
posta Comercial) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 
08h30min do dia 20 de dezembro de 2021. Nesta mesma data, às 08h30min, iniciar-se-à a sessão de 
abertura dos mesmos.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4035, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4067, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4070, de segunda a sexta-feira, das 
08h00min às 17h00min.

Palácio da Independência, aos 02 de dezembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 285/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 107/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando 
a “Aquisição De Veículos 0Km”, para as Secretarias de Educação e Cultura e da Assistência e Desen-
volvimento Social da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de terça-feira, 07 de dezembro de 2021, no Departamento 
de Compras e Licitações, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.
comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2021, 
às 08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 02 de dezembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 38254/21 - Pregão Eletrônico nº 240/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELHAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES 
ESCOLARES VINCULADAS A SEC. EDUCAÇÃO E OUTROS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 22 de dezembro de 2021 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 22 de dezembro de 2021 - Início da disputa de 
preços: a partir das 14h30 do dia 22/12/2021. 
Processo nº 43131/21 - Pregão Eletrônico nº 241/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE AROMATIZADO COM CACAU. Recebimento das propostas dos 
lotes: até às 14h00 do dia 28 de dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
14h00 do dia 28 de dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 
28/12/2021. 
Processo nº 41009/21 - Pregão Eletrônico nº 242/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA 
EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 
do dia 29 de dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 29 de 
dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 29/12/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 06/12/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

JULGAMENTO
Processo nº 30009/21 - Pregão Eletrônico nº 193/21. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: 
Aquisição de compostos e preparados para limpeza hospitalar. O Sr. Pregoeiro torna público que, 
após análise da Sec. Saúde, ficam classificadas as propostas das empresas Aurea Comercio de 
Produtos Hospitalares Eireli, lotes 11, 13; Comercial 3 Albe Ltda, 2; Lumar Comercio de Produtos 
Farmaceuticos Ltda, 3, 4, 6. Depois de declarado vencedor da disputa pelo Pregoeiro, será 
permitido aos licitantes a intenção em interpor recurso nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente 
posteriores ao ato de declaração de vencedor.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 23860/21 - Pregão Eletrônico nº 160/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. 
Objeto: Aquisição de grama (esmeralda e são carlos) para plantio nas áreas verdes de 
responsabilidade do município. Contratada: Grameira Bom Retiro eireli, lote 2; Lucas R. Espreafico, 
lote 1. 

Franca, 02 de dezembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Proc. nº 037212/2021 - Inexigibilidade nº 0076/2021 – Termo de Colaboração com a Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Aldo Prata;
Proc. nº 037626/2021 - Inexigibilidade nº 0077/2021 – Termo de Colaboração com a Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Básica Professora Ana Rosa de Lima Barbosa;
Proc. nº 037653/2021 - Inexigibilidade nº 0078/2021 – Termo de Colaboração com a Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Básica Professora Vanda Thereza de Senne 
Badaró;
Proc. nº 037737/2021 - Inexigibilidade nº 0079/2021 – Termo de Colaboração com a Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Básica Professor Antonio Reginald Bove;
Objeto: Fortalecer a participação da comunidade escolar no processo de construção da autonomia 
das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino na forma do Art. 31, II, da Lei Federal nº 
13.019/2014, autorizada pela Lei Municipal nº 9.058, de 24 de agosto de 2021. Justificativas 
disponíveis em: http://www.franca.sp.gov.br/prefeitura/terceiro-setor 

Franca, 02 de dezembro de 2021.
Márcia de Carvalho Gatti

Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE FRANCA

Companhia Energética Uruguai – CEU
CNPJ/ME nº 10.511.661/0001-35 – NIRE 35.300.567.480

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de outubro de 2021
1. Data, Hora e Local: 01/10/2021, às 11h00min., na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro 
Empresarial Nações Unidas (CENU), São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença da totalidade 
do capital social. 3. Mesa: Ronan Nogueira Dias – Presidente; Larissa Alves de Araújo – Secretária. 4. Ordem do Dia: (i) A 
eleição do Diretor Presidente e Diretor Superintendente da Companhia; e (ii) a autorização, à administração da Companhia, 
para a prática de todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para 
implementar as deliberações sobre a ordem do dia. 5. Deliberações: Abertos os trabalhos pelo Presidente, os Acionistas 
deliberaram, por unanimidade, a dispensa da leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, 
bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem as matérias constantes da ordem do 
dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas: (i) Os Acionistas da Companhia tomaram conhecimento 
da renúncia Emiliano F. Stipanicic Spyer ao cargo de Diretor Presidente, em 30/09/2021. E, ainda, tomaram conhecimento 
do falecimento do Aires Watzko. A Companhia e os Acionistas registram em ata essa homenagem póstuma e agradecem 
todos os anos dedicados à Companhia. (ii) Na sequência foi aprovada, por unanimidade dos votos válidos, representando 
100% das ações com direito a voto presentes, e sem quaisquer ressalvas, a eleição dos diretores abaixo mencionados, 
para exercício do mandato de (i) 03 anos, contados da data desta AGE, ou (ii) até a assembleia geral de acionistas a ser 
realizada no exercício de 2024 que tiver por objeto deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria: (a) Como Diretor 
Presidente da Companhia, o Ronan Nogueira Dias, RG nº 308257431, SSP/SP e CPF/ME nº 283.215.588-01, (Diretor 
eleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas de lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. 
para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia (“Declaração de Desimpedimento”); e (ii) tomará posse em 
seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio (“Termo de Posse”). A Declaração 
de Desimpedimento e o Termo de Posse encontram-se arquivados na sede da Companhia; e (b) Como Diretor Superin-
tendente da Companhia, o Eduardo de Melo Watzko, RG nº 5.028.183, SSP/SC e CPF/ME nº 072.671.729-03, (Diretor 
eleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas de lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. 
para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia (“Declaração de Desimpedimento”); e (ii) tomará posse em 
seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio (“Termo de Posse”). A Declaração 
de Desimpedimento e o Termo de Posse encontram-se arquivados na sede da Companhia; (c) A Diretoria da Companhia 
em exercício fica, assim, composta pelos seguintes membros: como Diretor Presidente: Ronan Nogueira Dias, acima 
qualificado, eleito nesta data; como Diretor Superintendente: Eduardo de Melo Watzko, acima qualificado; e como 
Diretor Superintendente: Rafael Ribeiro de Mendonça Lima, RG nº 30.648.368-3, SSP/SP e CPF/ME nº 309.390.588-
55, reeleito na AGE realizada em 19/11/2020; todos com mandato unificado de 3 anos, contados da data desta AGE, ou 
até a assembleia geral de acionistas a ser realizada no exercício de 2024 que tiver por objeto deliberar sobre a eleição 
de membros da Diretoria. (iii) Aprovada, por unanimidade dos votos válidos, representando 100% das ações com direito 
a voto presentes, e sem quaisquer ressalvas, a autorização, à administração da Companhia, para a prática de todos os 
atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto 
deliberado na presente assembleia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo 
lavrada a presente Ata. São Paulo, 01/10/2021. Assinaturas: Mesa: Ronan Nogueira Dias – Presidente; Larissa Alves de 
Araújo – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 545.659/21-8 em 12/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

B3gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58-2021. EDITAL Nº 110-2021. PROCESSO 
Nº 1.128-2021. OBJETO: Aquisição de testes rápidos para detecção de COVID-19, por meio 
do sistema de registro de preços, que serão solicitados conforme a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde, por um período de 06 (seis) meses. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início 
as 08h00 do dia 03/12/2021 até às 08h00 do dia 20/12/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DOS LANCES: 20/12/2021 às 09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, 
na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 
17.290-011, Macatuba/SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 
3298-9819/9846. Macatuba, 02 de dezembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 105-2021. PREGÃO ELETRONICO Nº 56-2021. 
PROCESSO Nº 1.046-2021. A DIVISÃO DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Macatuba, 
leva ao conhecimento dos interessados que o edital do processo em referência, cujo objeto 
é Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos médicos hospitalares 
para transporte de pacientes em ambulâncias e atendimentos no Pronto Socorro, pelo período 
de 12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro de 2.022, sofreu alteração no anexo I - 
ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERÊNCIA – Item 1 e data da sessão. O edital em inteiro teor, 
com as alterações introduzidas, está à disposição dos interessados, no endereço rua Nove de 
Julho, 15-20, centro Macatuba-SP, CEP 17290-011 e no site www.macatuba.sp.gov.br para 
download. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 
3298-9819/46. Macatuba, 02 de dezembro de 2021. ANDERSON FERREIRA. Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PP Nº 002/2021
PROCESSO Nº 117/2021

EDITAL Nº 10/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS SI-
GCAE E SIGTPD PARA IMPLANTAÇÃO 
DA SOLUÇÃO DIGITAL INTEGRADA, 
COM FORNECIMENTO DE LICENÇA 
DE USO E SUPORTE TÉCNICO (IN 
LOCO) CONTINUADO. - ABERTURA: 
14/12/2021 às 13h00 - EDITAL, INFOR-
MAÇÕES E LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
WWW.CAMARACARAGUA.SP.GOV.BR/
TRANSPARENCIA.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE 
EDITAL E REDESIGNAÇÃO

DE LICITAÇÃO 
PROCESSO CM Nº 04350/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 07/2021 – VERSÃO 02

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para a ampliação do sistema de 
videomonitoramento incluindo a aquisição 
de Câmeras IP, Software de Gerenciamen-
to licenciado, serviços e mão de obra para a 
implantação e confi guração, conforme as es-
pecifi cações contidas no Termo de Referên-
cia do Edital Pregão Presencial nº 07/2021 
– Versão 02.
NOVA DATA DE ABERTURA: 16 de de-
zembro de 2021, às 10:00 horas, na Câma-
ra Municipal de São Caetano do Sul, situada 
na Avenida Goiás, nº 600 – Centro – São 
Caetano do Sul – SP.
A retirada do Edital completo e demais 
informações encontram-se no endere-
ço eletrônico www.camarascs.sp.gov.br, 
podendo ainda, o Edital ser retirado no 
Setor de Pregão da Câmara Municipal, 
no endereço supramencionado. Telefo-
nes de contato: 4228-6416 e e-mail: licita-
cao@camarascs.sp.gov.br. 
São Caetano do Sul, 02 de dezembro de 2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 141/2021
Processo nº 37.419/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE ME-
DICAMENTOS MANIPULADOS NÃO PA-
DRONIZADOS NA REMUME.
Abertura: 16/12/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes
Assinatura: 01 de dezembro de 2021, GUS-
TAVO ALEXEY BOHER LOPES - Secretário 
Municipal de Saúde

AVISO DE ABERTURA 
Pregão Eletrônico nº 140/2021

Processo nº 36.660/2021
Objeto: Aquisição de itens para composi-
ção de cesta alusiva ao Natal.
Abertura: 17/12/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/
Assinatura: 02/12/2021. Ângela Cristina dos 
Santos Sbruzzi – Secretária de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania.

Processo nº 27/2021
MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
Objeto: Contratação de Instituição para pres-
tação de Serviço de Residência Terapêutica 
– SRT, especializada no atendimento a pes-
soa com transtorno do espectro do autismo 
– TEA severo.
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESIDÊN-
CIA TERAPÊUTICA – SRT, ESPECIALIZA-
DA NO ATENDIMENTO A PESSOA COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AU-
TISMO – TEA SEVERO, PARA DOIS MUNÍ-
CIPES ADULTOS.
DATA DE ABERTURA: Fica agendada a To-
mada de Preço em epígrafe para o dia 10 
de dezembro de 2021, às 10h, conforme 
artigo nº 21, Inciso III da Lei nº 8.666/93, nas 
dependências da FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
“ANNE SULLIVAN”, situada na Alameda 
Conde de Porto Alegre, 820, Bairro Santa 
Maria, São Caetano do Sul – SP.
O edital, anexos e demais informações e es-
clarecimentos poderão ser retirados na Fun-
dação Municipal “Anne Sullivan”.
São Caetano do Sul, 02 de dezembro de 2021.

Magali de Cassia Rosolem
Presidente do

Conselho Administrativo da FUMAS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
“ANNE SULLIVAN” 

CNPJ. 49.241.680/0001-24

Republicação - Processo SUPRI 558/2021 – PRE-
GÃO ELETRÔNICO nº 120/2021 – Contratação de clínica 
especializada para prestação de serviços de residência 
terapêutica - Edital disponível gratuitamente nas páginas 
da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 19h30min do dia 06/12/2021 até as 09h00min 
do dia 16/12/2021. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h01min do dia 16/12/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 09:10min do dia 16/12/2021. - Para to-
das as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 02/12/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 495/2021 – PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 22/2021 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇÃO E EN-
TREGA DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX E BEBIDA NÃO 
ALCOOLICA (Licitação diferenciada com itens de ampla par-
ticipação e itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos termos 
do Art. 48, I, da Lei Complementar n° 123/2006). Recebimento 
e abertura dos Envelopes às 14h00 do dia 17/12/2021. Lo-
cal: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila 
Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamente na 
página da Internet http: //www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
02/12/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

REVOGAÇÃO 
Processo Administrativo nº 

1661/09/2021
Modalidade: Tomada de Preços nº 

005/2021
Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada, objetivando a execução de re-
capeamento asfáltico das Ruas Francisco 
Miano, João Antônio Consolin e Elvira 
Miano, conforme descrição do convênio nº 
100831/2021, formalizado junto à Secreta-
ria de Desenvolvimento Regional do Estado 
de São Paulo. 
O Sr. Prefeito Municipal, considerando os 
despachos e elementos constantes do pro-
cesso em epígrafe, decide pela REVOGA-
ÇÃO da presente licitação, tendo em vista 
as razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente, qual seja, expressiva 
alta dos preços de materiais derivados do 
petróleo, que vem repetidamente ocorren-
do, cujos valores originais tornaram-se in-
suficientes, necessário que seja a presente 
licitação revogada para que se proceda a 
uma melhor análise de todos os termos do 
edital. Os autos deste processo estão com 
vista franqueada na Seção de Gestão de 
Suprimentos de 2ª a 6ª feiras das 13:00 as 
17:00 horas, sita à Av. José Frare, nº 40, 
Morungaba. SP.

Morungaba, 02 de dezembro de 2021.
Prof. Marco Antonio de Oliveira

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MORUNGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

REVOGAÇÃO 
Processo Administrativo nº 

1662/09/2021
Modalidade: Tomada de Preços nº 

006/2021
Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada, objetivando a execução de recapea-
mento asfáltico da Rua Euclides de Moraes, 
bairro Clube de Campo, Cidade de Morun-
gaba, conforme descrição do convênio nº 
100830/2021, formalizado junto à Secreta-
ria de Desenvolvimento Regional do Estado 
de São Paulo.
O Sr. Prefeito Municipal, considerando os 
despachos e elementos constantes do pro-
cesso em epígrafe, decide pela REVOGA-
ÇÃO da presente licitação, tendo em vista 
as razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente, qual seja, expressiva 
alta dos preços de materiais derivados do 
petróleo, que vem repetidamente ocorren-
do, cujos valores originais tornaram-se in-
suficientes, necessário que seja a presente 
licitação revogada para que se proceda a 
uma melhor análise de todos os termos do 
edital. Os autos deste processo estão com 
vista franqueada na Seção de Gestão de 
Suprimentos de 2ª a 6ª feiras das 13:00 as 
17:00 horas, sita à Av. José Frare, nº 40, 
Morungaba. SP.

Morungaba, 02 de dezembro de 2021.
Prof. Marco Antonio de Oliveira

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MORUNGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Aviso de abertura de Licitação:

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Pedra Bela a Con-
corrência Pública n°. 04/2.021 – Tipo Melhor Oferta – objeto: 

PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO E EX-
PLORAÇÃO DE COMERCIO DE BAR E LANCHONETE NAS INSTALA-
ÇÕES DA QUADRA DA BOCHA MUNICIPAL CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES DO EDITAL – Abertura/Encerramento: 07/01/2022 – 10h00 - 
Edital completo disponível no balcão do Setor de Licitações da Prefeitura 
de Pedra Bela, sito a Rua Bernardino de Lima Paes, n. 45, em dias úteis, 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas e no site: www.pedrabela.
sp.gov.br. Informações pelo Tel. (011) 4037-1277. Pedra Bela, 02 de de-
zembro de 2.021. ALVARO JESIEL DE LIMA - Prefeito Municipal.

Resumo de Edital
Pregão 23/21: Aquisição de 31.200 unida-
des grandes de marmitex, conforme espe-
cificações do edital, abertura: 17/12/2021, 
às 9h;.Edital completo: Rua Dr. José Foz, 
126, (18)3226-0055. Pres. Prudente/SP, 
02.12.21, Valdecir Vieira-Diretor Presidente.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA 
DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º06/2021
PROCESSO N.º 1646/2021 – EDITAL N.º87/2021:

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, 
através do Setor de Compras, faz saber a quantos 
possa interessar que, se acha aberta licitação 
na Modalidade Chamamento público 06/2021 – 
Credenciamento de Instituições de Ensino Superior 
na modalidade presencial ou de educação à distância, 
com oferta ou não de contrapartida social sobre o valor 
integral, rematrículas e mensalidades, na concessão 
do auxílio escolar, através de bolsas de estudos, aos 
munícipes de São Miguel Arcanjo. Edital através de 
correspondência eletrônica (email), encaminhados para 
compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br, compras1@
saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.
saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus aos interessados 
solicitantes. Encerramento às 17:00h do dia 20 de 
dezembro de 2021. Informações: das 9:00 às 17:00 
horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º53, 
Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São Miguel 
Arcanjo, 02 de dezembro de 2021. Paulo Ricardo da 
Silva – Prefeito Municipal.

A V I S O   D E   L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO LICITATÓRIO: CONVITE 
C-003/20. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGE-
NHARIA COM FORNECIMENTO DE TO-
DOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 
VISANDO  MELHORIAS E FECHAMENTO 
DE ÁREA DA QUADRA RECREATIVA CO-
BERTA NO JD. TRÊS MARIAS, LOCAL 
RUA JOÃO MENEGHETTE, S/N NO BAIR-
RO TRÊS MARIAS. Encerramento e prazo 
para entrega dos envelopes: 14/12/21 até 
às 15:00 h. Local para sessão pública: Pça. 
Miguel Ortega, 286 – 1º andar - Pq. Assun-
ção, neste município. Este caderno licita-
tório poderá ser retirado sem ônus no site: 
www.ts.sp.gov.br
Taboão da Serra, 02 de dezembro de 2021. 

ANDERSON PEREIRA – PRESIDENTE 
DA COJUL II – Comissão de Julgamento 

de Licitações (Obras e Serviços de 
Engenharia)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Quarto Caderno. Pregão Eletrônico nº. 
E-023/2021. Processo licitatório: 8382/2021. 
Objeto: Registro de preços para a “Aquisi-
ção de gases medicinais e locação de cilin-
dros - PAD”. Sessão pública de processa-
mento: dia 17/12/2021 às 14:15 horas. Da 
sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrôni-
co comprasbr.com.br, no dia e hora mencio-
nados e será conduzida pelo pregoeiro com 
o auxílio da equipe de apoio. O edital está 
disponível no site: www.ts.sp.gov.br e com-
prasbr.com.br. 
Taboão da Serra, 02 de dezembro de 2021.

Wagner Luiz Eckstein Junior
Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-119/2021. Proces-
so licitatório: 34801/2021. Objeto: Registro 
de preços para a “Aquisição de suplemento 
alimentar neoforte – atendimento mandado 
judicial”. Sessão pública de processamento: 
dia 17/12/2021 às 09:00 horas. Da sessão 
pública: O processamento eletrônico será 
realizado através do endereço eletrônico 
comprasbr.com.br, no dia e hora menciona-
dos e será conduzida pelo pregoeiro com 
o auxílio da equipe de apoio. O edital está 
disponível no site: www.ts.sp.gov.br e com-
prasbr.com.br. 
Taboão da Serra, 02 de dezembro de 2021.

Wagner Luiz Eckstein Junior
Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-127/2021. Proces-
so licitatório: 20196/2021. Objeto: Registro 
de preços para a “Aquisição parcelada de 
materiais médicos odontológicos”. Sessão 
pública de processamento: dia 20/12/2021 
às 09:00 horas. Da sessão pública: O pro-
cessamento eletrônico será realizado atra-
vés do endereço eletrônico comprasbr.com.
br, no dia e hora mencionados e será condu-
zida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe 
de apoio. O edital está disponível no site: 
www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br.
Taboão da Serra, 02 de dezembro de 2021.

Wagner Luiz Eckstein Junior
Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021
PROCESSO DE COMPRAS Nº 899/2021

Encontra-se aberto na Universidade Munici-
pal de São Caetano do Sul – USCS, a Lici-
tação na Modalidade Pregão Presencial nº 
13/2021 (menor preço por lote), destinado a 
aquisição de equipamentos e materiais para 
estruturação do Laboratório de Pesquisa e 
Inovação Tecnológica da Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul. O edital, ane-
xos e demais informações e esclarecimentos 
poderão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar no 
Departamento de Licitações/Compras da 
USCS sito à Rua Maceió, 177 - Bairro Barce-
lona, São Caetano do Sul – SP ao custo de 
R$ 10,00 (dez) reais referentes à extração 
de cópias. Data da abertura: 16 de dezem-
bro de 2021 às 9h, na Sala de licitação no 
endereço acima.
São Caetano do Sul, 02 de dezembro de 2021.

Prof. Ms. Orlando Antônio Bonfatti 
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado 
na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, considerando a 
aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 17 de dezembro de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, 
fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, destinado à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE UM APARELHO AUTO REFRATOR AUTOMATICO COM CERATÔMETRO 
DESTINADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO, conforme especificações contidas no edital que regula o certame. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 
16:00 horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (0XX16) 3943-9400.Barrinha/SP, aos 02 de dezembro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS-Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado 
na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, considerando a 
aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 16 de dezembro de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará 
realizar licitação no Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, 
tendo por escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS DESTINADAS A 
EVENTOS PUBLICOS PROMOVIDOS PELA ADMNISTRAÇÃO, conforme especificações contidas no edital que regula 
o certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e 
das 13:00 às 16:00 horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas através do telefone (0XX16) 3943-9400. Barrinha/SP, em 02 de dezembro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS-
Prefeito Municipal.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado na 
Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem possa interessar, que está aberto 
chamamento público que tem por finalidade a SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE 
DIREITO PRIVADO QUE RECEBERÃO INCENTIVO, VIA FINANCIAMENTO, COM RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO PARA 
A EXECUÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, DE QUE TRATA O INCISO III DO ART. 2º DA 
LEI FEDERAL Nº 14.017/2020, A LEI ALDIR BLANC, DE FORMA A MOVIMENTAR A PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site do município www.barrinha.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 3943-9400 e (16) 99768-4435. Barrinha/SP, em 
02 de dezembro de 2021. COMITÊ GESTOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE LINDÓIA

Retificação de Edital - Pregão Presencial nº 039/2021 - Processo 
Licitatório n° 100/2021 - Edital nº 054/2021 - Objeito: Registro 
de Preços para a contratação de empresa para licenciamento 
e ou locação de sistemas de computador - softwares, por prazo 
determinado para o uso de diversas secretarias municipais, com 
atualização mensal, que garanta as alterações  legais, corretivas 
e evolutivas, incluindo conversão, implantação e treinamento de 
pessoal para diversas áreas da Prefeitura do Município  de Águas de 
Lindóia/SP, conforme especificações  contidas no Anexo I do Edital. 
Recebimento do Envelopes: até as 08h45 do dia 16/12/2021. Abertura 
dos envelopes às 09h00 do dia 16/12/2021. O edital na íntegra, bem como 
maiores informações, poderão ser obtidos a partir do dia 06/12/2021, 
por meio de download no site da prefeitura www.lindoia.sp.gov.br, 
ou ainda solicitados via e-mail depto.licitacao@lindoia.sp.gov.br, ou 
ainda na Diretoria de Licitação da Prefeitura, situada na Avenida Rio 
do Peixe, nº 450, Jardim Estância Lindóia. Lindóia-SP, 02 de dezembro 
de 2021. Luciano Francisco de Godoi Lopes, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE LINDÓIA

Tomada de Preços nº 004/2021 - Processo Licitatório n° 106/2021 - 
Edital nº 060/2021 - Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de reforma e revitalização da 
quadra, academia e parque infantil nas imediações do Conjunto 
Habitacional Lindoia B - Ernesto Tardelli. Recebimento do 
Envelopes: até as 08h45 do dia 20/12/2021. Abertura dos envelopes 
às 09h00 do dia 20/12/2021. O edital na íntegra, bem como maiores 
informações, poderão ser obtidos a partir do dia 06/12/2021, por meio 
de download no site da prefeitura www.lindoia.sp.gov.br, ou ainda 
solicitados via e-mail depto.licitacao@lindoia.sp.gov.br, ou ainda na 
Diretoria de Licitação da Prefeitura, situada na Avenida Rio do Peixe, 
nº 450, Jardim Estância Lindóia. Lindóia-SP, 02 de dezembro de 2.021. 
Luciano Francisco de Godoi Lopes -  Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 21/2021 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 70/2021
PROTOCOLO 22/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO 
GERAL PARA ATUAÇÃO EM ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, apli-
cando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas re-
gulamentares aplicáveis, a Prefeitura Municipal de Quadra torna 
público que fará realizar Pregão Presencial no dia dezessete de 
dezembro de dois mil e vinte e um (17/12/2021), às dez horas 
(10h), na sala de reuniões do Paço Municipal, para “CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATUAÇÃO 
EM ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA”. Envelopes 
contendo proposta e documentos para habilitação deverão ser 
protocolizados até às 10h do mesmo dia da sessão no Protocolo 
Geral da Prefeitura de Quadra. Edital completo e anexos estarão 
disponíveis para leitura e download na página eletrônica da Pre-
feitura (www.quadra. sp.gov.br), bem como podem ser solicita-
dos por e-mail (licitacao@quadra.sp.gov.br) ou presencialmente 
no Paço Municipal, em dias úteis, das 08 às 12 e das 13 às 17 
horas. Fone: 15-3253-9000 – Endereço: Rua José Carlos da Sil-
veira, 36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/SP, 02 de dezembro de 
2021. LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE, Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2021. O Município 
de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua Dona Maria 
das Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO 
UNITÁRIO, para “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA E BRIGADISTA (BOMBEIRO 
CIVIL), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA , DESTINADOS AOS EVENTOS CONSTANTES 
DO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL, PARAO ANO 2022,  – DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE 
CULTURA”. Sessão de julgamento: dia 15 DE DEZEMBRO de 2021 às 09:00 horas. O Edital completo poderá 
ser solicitado no horário normal de expediente na sede da licitante e/ou através do endereço eletrônico e-mail 
licitacao@serraazul.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone 
(16)3982-9100. Serra Azul/SP, 02 DE DEZEMBRO DE 2021. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal.
 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 153/2021. O 
Município de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua Dona 
Maria das Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, para “AQUISIÇÃO FARCIONADA DE INSUMOS DE USO ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTO 
A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFI”.Sessão de julgamento: dia 16 DE DEZEMBRO de 2021 às 09:00 horas. 
O Edital completo poderá ser solicitado no horário normal de expediente na sede da licitante e/ou através do 
endereço eletrônico e-mail licitacao@serraazul.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço 
retro, ou pelo telefone (16)3982-9100. Serra Azul/SP, 02 DE DEZEMBRO DE 2021.AUGUSTO FRASSETTO NETO 
– Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

SPR N° 027/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO

n° 064/2021
EDITAL Nº 044/2021

O Município da Estância de Cananéia, 
por intermédio da Prefeitura Municipal, 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, 
hora e local designados neste Edital, 
onde realizará certame licitatório, na 
modalidade de PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, pelo MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto é Registro de 
Preço para futura e eventual aquisição 
de combustíveis (gasolina comum e 
óleo diesel-S10), com oferta de maior 
desconto na média da tabela ANP 
(Agência Nacional de Petróleo) do mês 
em que for adquirido o combustível, 
conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Anexo I 
deste Edital.
Credenciamento e recebimento dos 
envelopes: até o dia 16/12/2021, às 
09:00 horas, junto ao Pregoeiro, na 
Sala do Departamento de Compras 
e Licitação, Paço Municipal, sito à na 
Av. Independência, 374 - Rocio – Ca-
nanéia/SP 
Sessão Pública, início a partir das 
09:30 horas do dia  16/12/2021, na 
Sala do Departamento de Compras 
e Licitação, Paço Municipal, sito à na 
Av. Independência, 374 - Rocio – Ca-
nanéia/SP 
Local de Consulta do Edital: O Edital 
e seus anexos poderão ser visualiza-
dos junto ao Portal eletrônico ofi cial 
da Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia/SP, pelo link: < https://www.
cananeia.sp.gov.br/  OU poderão ser 
retirados junto ao Departamento de Li-
citação - situado na Av. Independência, 
374 - Rocio – Cananéia/SP - portando 
CD-ROM ou pen drive, ou ainda, soli-
citado através do e-mail < compras@
cananeia.sp.gov.br > . Demais informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone 
(13) 3851-5100, ramal 5124.

Cananéia/SP,
em 01 de dezembro de 2021.

Robson da Silva Leonel
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO
n° 065/2021

EDITAL Nº 045/2021
O Município da Estância de Cananéia, 
por intermédio da Prefeitura Municipal, 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, 
hora e local designados neste Edital, 
onde realizará certame licitatório, na 
modalidade de PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, pelo MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto é   “Aquisição 
de cestas natalinas destinados aos 
servidores públicos municipais e pane-
tones e frango (congelado) destinados 
ao Fundo Social de Solidariedade da 
Estância de Cananéia (FUSSEC) – 
conforme Termo de Referência.
Credenciamento e recebimento dos 
envelopes: até o dia 16/12/2021, às 
14:30 horas, junto ao Pregoeiro, na 
Sala do Departamento de Compras 
e Licitação, Paço Municipal, sito à na 
Av. Independência, 374 - Rocio – Ca-
nanéia/SP 
Sessão Pública, início a partir das 
 14:30 horas do dia  16/12/2021, na 
Sala do Departamento de Compras 
e Licitação, Paço Municipal, sito à na 
Av. Independência, 374 - Rocio – Ca-
nanéia/SP 
Local de Consulta do Edital: O Edital 
e seus anexos poderão ser visualiza-
dos junto ao Portal eletrônico ofi cial 
da Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia/SP, pelo link: < https://www.
cananeia.sp.gov.br/  OU poderão ser 
retirados junto ao Departamento de Li-
citação - situado na Av. Independência, 
374 - Rocio – Cananéia/SP - portando 
CD-ROM ou pen drive, ou ainda, soli-
citado através do e-mail < compras@
cananeia.sp.gov.br > . Demais informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone 
(13) 3851-5100, ramal 5124.

Cananéia/SP,
em 01 de dezembro de 2021. 

Robson da Silva Leonel
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

CONVOCAÇÃO
FICA CONVOCADA, para a nomeação no cargo público, a candidata aprovada 
no Concurso Público realizado de acordo com o edital de Concurso Público nº 
01/2019.
CARGO: AUXILIAR FEMININO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
9º LUGAR ADRIANA DE LIMA GRANZA 136699474
A candidata terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para se apresentar na Coordenado-
ria de RH da Prefeitura Municipal, munida dos documentos constantes na Portaria 
nº 446 de 02 de dezembro de 2021, disponível na íntegra no sítio ofi cial  www.
cananeia.sp.gov.br.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA

RATIFICAÇÃO DO ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 018/2.021
PROCESSO N.º 051/2.021

Ratifi co o ato da Assessoria Jurídica, 
que dispensou a licitação com fun-
damento no Artigo 75, inciso I, da Lei 
Federal 8.666/93, em favor da Em-
presa JOSÉ ROGÉRIO LÁZARO ME, 
referente à   Contratação de empresa 
especializada, para realizar ofi cina de 
cabeleireiro masculino e barbearia, 
para até 20 (vinte) jovens, com carga 
horária de 80 (oitenta) horas”., no valor 
de  R$ 15.015,00 (quinze mil e quinze 
reais), conforme consta do Processo 
nº 051/2.021, da Dispensa de Lici-
tação nº 018/2.021,  autorizando a 
efetivação contratação e emissão dos 
documentos equivalentes, vez que o 
processo se encontra devidamente 
instruído.
Publique-se. 
Cananéia, 02 de dezembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: 62FDD317-7C05-462B-8CAA-331F25F67796
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa 
Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 20/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 
344.541,76 e 2º leilão público – 21/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 311.433,61. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO 
RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel 
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de 
Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais 
disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Terreno resultante do 
desdobro do lote nº 9 da quadra nº 5 do loteamento denominado Reserva San Tiago, em Ribeirão 
Preto/SP, situado na Rua Três, com a área total de 301,08m²; cadastrado na municipalidade local 
sob nº 331.075. Av. 8/162399 – Alteração de Rua. A Rua Quatro do loteamento denominado 
Reserva San Tiago passou a denominar-se Rua José Pippa. MATRÍCULA: 162.399 – 2º Oficial de 
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP. FIDUCIANTES: MARIA ALICE VIEIRA SOARES CPF 
186.487.758-84 E EDIWALDO SOARES CPF 028.312.768-61. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 16/11/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de 
comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de 
transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / 
reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em 
caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença 
nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os 
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 15/12/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 

107.700,46 e 2º leilão público – 16/12/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 41.454,62. TATIANA HISA 
SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO 
S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, 
por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições 
aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 21 da quadra “P”, em São 
Joaquim da Barra/SP, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de 
200,00m². Av. 8-21.645 – Alteração da denominação do logradouro. Para constar que a Rua 
“111”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua Maria 
Aparecida Vieira de Medeiros”. MATRÍCULA: 21.645 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de São Joaquim da Barra/SP. FIDUCIANTES: EDSON ARTUR CALDANA CPF 
122.468.438-98 E SILVIA PINTO CALDANA CPF 281.381.518-70. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 18/11/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de 
comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de 
transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / 
reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em 
caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença 
nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os 
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES 
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São 
Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 20/12/2021 às 
11h00 - VALOR: R$ 82.907,18 e 2º leilão público – 21/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 57.221,80. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A 
– CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de 
alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis 
Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: 
IMÓVEL: Um terreno correspondente ao lote 454, da quadra 16, com frente para a rua 20JP, denominado 
“Loteamento Jardim Primavera”, em Bebedouro/SP, com uma área de 222,62m². Imóvel cadastrado na Prefeitura 
Municipal local sob n° 184.128.231-00. MATRÍCULA: 35.795 – Oficial de Registro de Imóveis de Bebedouro/SP. 
FIDUCIANTES: DARLY GOMES FERREIRA CPF 036.156.618-26 E MARIA LEMES DOS SANTOS CPF 
054.727.068-23. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 30/09/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da 
arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto 
de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas 
as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo 
exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se 
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de 
conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam 
intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, 
através do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO | Comitente vendedor: BRINK’S SEGURANÇA E 
TRANSPORTES DE VALORES LTDA – CNPJ: 60.860.087/0001-07. O leilão 
será realizado  14 de Dezembro de 2021, às 11:00 conforme o horário de 

Brasília, no site www.satoleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817.  
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO 
DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR.

EDITAL DE LEILÃO BENS MÓVEIS - Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa 
Sato - JUCESP nº 817 autorizada por MARIMEX DESPACHOS 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA  -  CNPJ sob nº 

45.050.663/0001-59 a realizar o Leilão de lotes de bens diversos. Leilão somente 
Online dia 14 de Dezembro de 2021, às 10:00 no site www.satoleiloes.com.br. 
EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 
ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO BENS IMÓVEIS | Comitente vendedor: Cooperativa de 
Credito de Livre Admissão de Itajubá – Sicoob Sul de Minas Inscrito no CNPJ 
sob nº 04.079.285/0001-59. O leilão será realizado no dia 17 de Dezembro de 

2021, às 11h00 conforme o horário de Brasília, no site www.satoleiloes.com.br. Leiloeira Oficial 
Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E 
PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE 
WWW.SATOLEILOES.COM.BR.

EDITAL DE LEILÃO | Comitente vendedor: BANCO YAMAHA MOTOR 
DO BRASIL S/A - CNPJ sob nº 10.371.492/0001-85. O leilão será 
realizado 20 de Dezembro de 2021, às 11:00. EDITAL COMPLETO E 

CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM 
NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. Leiloeiro Oficial Sr. Antônio  Hissao Sato 
Júnior - JUCESP nº 0690.

EDITAL DE LEILÃO TELEVISORES | Comitente vendedor: TRANSMARTINI LOGISTICA E 
TRANSPORTES LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.152.814/0001-68. O leilão será realizado 14 
de Dezembro de 2021, às 11h00, no site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa 
Sato – Jucesp 817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE 

LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

SATO LEILOES – (11) 4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente 
vendedor: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL E SUDOESTE 
DE MINAS GERAIS, BAIXA MOGIANA E REGIÃO LTDA – SICOOB CREDINTER – CNPJ 
nº 24.048.910/0001-02 - Data: 03 de Dezembro de 2021, às 15:00.  O leilão será 

realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site www.satoleiloes.com.br. A descrição dos 
lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO 
DOS LOTES: 1) Um terreno sem benfeitorias em Jacarezinho/PR com 384,00m². Matrícula nº 15.720 – 
Registro de Imóveis de Jacarezinho/PR. Lance Inicial: R$ 79.000,00. 2) Um terreno sem benfeitorias em 
Jacarezinho/PR com 468,18m². Matrícula nº 15.723 – Registro de Imóveis de Jacarezinho/PR. Lance Inicial: 
R$ 85.000,00. 3) Um terreno sem benfeitorias em Jacarezinho/PR com 360,00m². Matrícula nº 15.724 – 
Registro de Imóveis de Jacarezinho/PR. Lance Inicial: 79.000,00. 4) Um terreno sem benfeitorias em 
Jacarezinho/PR com 525,19m². Matrícula nº 15.725 – Registro de Imóveis de Jacarezinho/PR. Lance Inicial: 
92.000,00. 5) Um terreno sem benfeitorias em Jacarezinho/PR com 360,00m². Matrícula nº 15.726 – 
Registro de Imóveis de Jacarezinho/PR. Lance Inicial: 79.000,00. Edital completo, condições de venda e 
participação deste leilão estão disponíveis em nosso site www.satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO DE VEÍCULOS | Comitente vendedor: FABIO 
FERNANDES NETTO REPRESENTAÇÃO inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.783.235/0001-60. O leilão será realizado 14 de Dezembro de 2021, às 

11:00. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 
ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. Leiloeira Oficial 
Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817.

2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE CENTROPROJEKT DO 
BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.581.470/0001-84, na pessoa da Adminis-
tra dora Judicial BRASIL TRUSTEE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 20.139.548/0001-24, representada pelo Dr. FILIPE MARQUES MANGERONA, inscrito na OAB/SP sob o nº 
268.409; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. O Dr. Ralpho Waldo de 
Barros Monteiro Filho, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da 
Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por esse Juízo processam-se os autos da Falência de Empre-
sários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da empresa CENTROPROJEKT 
DO BRASIL S/A - Processo nº 1061490-12.2014.8.26.0100 - Controle nº 176/2014, e que foi designada a venda dos 
bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens serão vendidos no estado em 
que se encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas desig-
nadas 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 
Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível. Independentemente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interes-
sado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, por intermédio do Portal www.me-
galeiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/01/2022 às 14:00h e se encerrará dia 04/02/2022 a partir das 14:00h, 
sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 14:01h e 
se encerrará no dia 14/02/2022 a partir das 14:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance, seguir-se-á 
sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 14/02/2022 às 14:01h e se encerrará no dia 24/02/2022 a partir das 
14:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, 
conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela 
rede de internet, por meio do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem 
quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade 
falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou 
afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a suces-
são. Parágrafo Único: o arrematante deverá arcar com todos os custos de transferência do imóvel para seu nome, como as 
despesas de ITBI - Imposto de transmissão de bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. Correrão, ainda, por 
conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial 
dos bens arrematados. 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, por meio 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. DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação dos bens. 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 por razões alheias 
à vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas), a contar do encerramento do 
leilão, por meio de guia de depósito, que fi cará disponível no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras 
e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre even-
tual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a 
Lei 11.101/2005 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP.  RELAÇÃO 
DOS BENS: Lote 16: 33 Monitores de Computador. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 2.851,00 (dois mil, oitocentos 
e cinquenta e um reais) para outubro de 2020. Lote 19: 06 Notebook Marca: Lenovo Modelo: Thinkpad. Valor da 
Avaliação deste Lote: R$ 3.456,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) para outubro de 2020. LOTE 
35: 01 No Break Marca: SMS Modelo: Net4+Expert 1400 VA. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 264,00 (duzentos e 
sessenta e quatro reais) para outubro de 2020. LOTE 40: 01 Micro-ondas Marca: Electrolux. Valor da Avaliação deste 
Lote: R$ 96,00 (noventa e seis reais) para outubro de 2020. LOTE 41: 01 Frigobar Marca: Consul. Valor da Avaliação 
deste Lote: R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) para outubro de 2020. LOTE 49: 01 Impressora Marca: HP 
Modelo: Deskjet Mod.: 2546 All-In-One. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 82,00 (oitenta e dois reais) para outubro 
de 2020. LOTE 50: 01 Impressora Marca: Samsung Mod.: Spress M2070W. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 399,00 
(trezentos e noventa e nove reais) para outubro de 2020. Valor da Avaliação Total dos Bens: R$ 7.340,00 (sessenta 
mil, seiscentos e quinze reais) para outubro de 2020. Os bens encontram-se na Rua Luciano Nogueira, nº 347, Bairro 
Cangaíba, São Paulo/SP. São Paulo, 12 de Novembro de 2021 Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Ralpho 
Waldo de Barros Monteiro Filho - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
O Dr. João De Oliveira Rodrigues Filho, MM. Juiz de Direito da 01ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro 
Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA 
VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Ofi cial, Sr. Eduardo 
Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 464, do imóvel nos autos da presente Falência, processo n°: 0040759-
80.2012.8.26.0100, em que é falida RODOVIÁRIO RAMOS LTDA. Representada por sua Administradora Judicial - KPMG 
CORPORATE FINANCE S/A, em 1º LEILÃO com início no dia 06/12/2021, às 14:00hs, e encerramento no dia 09/12/2021, 
a partir das 14:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: não serão admitidos lances inferiores ao valor da última avaliação 
atualizada de fl s. 11.396/11.493. Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção o 2º LEILÃO com início no dia 09/12/2021, 
às 14:01hs, e encerramento no dia 26/01/2022, a partir das 14:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: no segundo pregão 
serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação. Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção o 3º 
LEILÃO com início no dia 26/01/2022, às 14:01hs, e encerramento no dia 10/02/2022, a partir das 14:00hs. VALOR DO 
LANCE MÍNIMO: No terceiro pregão serão admitidas propostas, que serão submetidas à avaliação de viabilidade 
pela Administradora Judicial. Descrição dos bens: 01 (um) Imóvel Industrial, composto por terreno e respectivas 
edifi cações. TERRENO com área aproximada de 10.000m², sendo 100 metros de testada e 100 metros de lateral. 
MATRÌCULA: 17.716 do Cartório do Primeiro Ofício Registro de Imóveis da Comarca de Governador Valadares/MG. O Edital 
completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 02 de dezembro de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – 
ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São 
Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 20/12/2021 às 
10h00 - VALOR: R$ 2.000.000,00 e 2º leilão público – 21/12/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 

4.706.425,47. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelos credores fiduciários PAULO 
RODRIGUES DOS SANTOS CPF 064.134.042-72 E MIRACELY SOUZA DOS SANTOS CPF 104.429.602-04, realizará os 
leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – 
Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais 
disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um prédio, à Rua Rio Turvo nº 938, no 
43º subdistrito – Jaguara/SP, e seu terreno medindo 8,50m de frente para a citada rua; 40,00m da frente aos fundos, 
de ambos os lados, e 7,00m nos fundos. MATRÍCULA: 17.042 – 16º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP. FIDUCIANTES: PEDRO SARAIVA CPF 245.545.888-15 E VICENTINA SEIXEIRO SARAIVA CPF 
268.029.228-60. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 09/11/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da 
arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de 
transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as 
despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo 
exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, 
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou 
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os 
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo 
disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

LEILÃO ONLINE DE 
VEÍCULOS DE SEGURADORA. 
08 de Dezembro de 2021, 

Quarta-feira, a partir das 10:00 horas – 
SOMENTE ONLINE | Lances: 
www.satoleiloes.com.br. Visitação para 
inspeção visual dos bens mediante 
agendamento nos dias 06/12/2021 e 
07/12/2021 | Para mais informações: (11) 
4223-4343. Antônio Hissao Sato Junior – 
Leiloeiro Oficial – JUCESP 690.

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0011332-53.2015.5.15.0047 – DA VARA DO 
TRABALHO DA COMARCA DE ITAPEVA/SP - EXEQUENTE: VALDEVINO ROSA RIBEIRO E OU-
TROS EXECUTADO: SONIA MARIA DE SOUZA PINHO – ME E OUTROS - BENITO TOMAZ VICEN-
SOTTI, Corretor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região 
(TRT-15), inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais,  
e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/possei-
moveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 38962046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida da Sau-
dade, 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 Provi-
mento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e terceiros inte-
ressados de que, no período de 23/11/2021 a 23/05/2022, estará recebendo no endereço retro as 
propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos 
deste edital: IDENTIFICAÇÃO DOS BENS: LOTE 01: 1 Máquina Duas Agulhas Gemsy Código Gem 
3100S-1B. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). LOTE 02: 1 Máquina 
Duas Agulhas Gemsy Modelo 2000-5-1B. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais). LOTE 03: 1 Máquina Duas Agulhas Gemsy Sem Série. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). LOTE 04: 1 Máquina Duas Agulhas Sun Special Sem Número de Série. 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). LOTE 05: 1 Máquina Duas Agu-
lhas Sun Special SSR2000B5-1B. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
LOTE 06: 1 Máquina de Costura Duas Agulhas Fenix FX 5742-7. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). LOTE 07: 1 Máquina de Costura Duas Agulhas Mitsubishi LT2-
2230. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). LOTE 08: 1 Máquina de 
Costura Duas Agulhas Gemsy 3100S-1B. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais). LOTE 09: 1 Máquina Duas Agulhas Sun Special Série SS20201-1. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). LOTE 10: 1 Máquina Duas Agulhas Mennix Série GC20518B. 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). LOTE 11: 3 Máquinas Reta Sun 
Star, 1 Modelo KM-250B, 1Modelo KM-250B e 1 Modelo KM-235-B5. VALOR UNITÁRIO DA AVALIA-
ÇÃO: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada. LOTE 12: 1 Máquina Reta Sun Special Série SSTC 
7280-EME3. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). LOTE 13: 1 Máquina de 
Costura Reta King Special, Série 8700-7E. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais). LOTE 14: 1 Máquina Reta Sun Special 7280 EHE3. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.500,00 (mil 
e quinhentos reais). LOTE 15: 1 Máquina Brasew Série BRS8900B. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais). LOTE 16: 1 Máquina Traveti – Sem Marca e Numeração. VALOR 
DA AVALIAÇÃO: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). LOTE 17: 1 Máquina de Costura Traveti, Sun Star 
SPS-C-D1201H. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). LOTE 18: 2 Máquinas Inter-
loque Hikari, 1 Série 6800 e 1 Série HX6816t-04. VALOR UNITÁRIO DA AVALIAÇÃO: R$ 2.000,00 
(dois mil reais) cada. LOTE 19: 1 Máquina Overloque – Sem Marca e Série. VALOR DA AVALIAÇÃO: 
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). LOTE 20: 2 Máquinas de Costura Planas, Duas Agulhas, 1 
Kansai Special KS242415 e 1 Kansai Special KS0416262. VALOR UNITÁRIO DA AVALIAÇÃO: R$ 
3.000,00 (três mil reais) cada. LOTE 21: 1 Máquina de Costura Overlok Gemsy, Sem Série. VALOR 
DA AVALIAÇÃO: R$ 2.000,00 (dois mil reais). LOTE 22: 1 Máquina de Cos Nissin NS-6908P-1. VA-
LOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.000,00 (dois mil reais). LOTE 23: 1 Rebatedeira de Braços, Sem Marca e 
Série. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 3.000,00 (três mil reais). LOTE 24: 1 Máquina Interloque Siruba, 
Série 516X2-56. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). LOTE 25: 2 Má-
quinas Cos Union Special, Sem Série. VALOR UNITÁRIO DA AVALIAÇÃO: R$ 2.000,00 (dois mil re-
ais) cada. DATA DA AVALIAÇÃO: 26 de junho de 2016. QUANTIDADE: 25 Máquinas. PERCENTUAL 
DA PENHORA: 100% VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 70.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL: 1. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não po-
derá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação. É vedado aos depositários criar embaraços 
à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do CPC, ficando autorizado o 
uso da força policial, se necessário. 3. FORMAS DE PAGAMENTO: a) A VISTA, no prazo máximo e 
improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora. b) A 
PRAZO, Registre-se a possibilidade de parcelamento do pagamento do valor ofertado, consoante 
previsão contida no artigo 895, parágrafo 1º do NOVO CPC. 4. Fica esclarecido que os créditos rela-
tivos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os re-
lativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhorias e multas, 
sub-rogam-se sob o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, já que a arrematação 
de bens através de alienação judicial, tem natureza jurídica de aquisição originária, inexistindo relação 
jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130-, parágrafo úni-
co, do CTN). 5. DO IMÓVEL: O imóvel será vendido pelo caráter “AD CORPUS” e no estado em que 
se encontram. A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são 
de inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O Corretor nomeado, é 
um mero mandatário, ficando assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos 
nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, compensa-
ções financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/lo-
calizar p bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, 
deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providências cabíveis. 6. DA 
PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser 
recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo responsável. Na hipó-
tese de acordo, pagamento ou adjudicação do débito após a publicação do despacho de nomeação, 
mas antes da realização do encerramento da alienação, o corretor responsável fara jus à integralida-
de da comissão no montante de 5% (cinco por cento) do valor do bem. Além da comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará jus o corretor nomeado, 
aos ressarcimentos das despesas incorridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde 
que documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-AQ, VIII, da 
CLT, que serão acrescidas a execução. O credor que não adjudicar os bens conscritos antes do des-
pacho da nomeação, só poderá adquiri-los presencialmente durante o certame na condição de arre-
matante, respondendo, pela integralidade dos honorários do Corretor nomeado. Caso o arrematante 
seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efetuar o depósito do valor proposto que superar seu 
crédito, sob pena de, tornar sem efeito a arrematação, sem prejuízo a condenação do pagamento da 
comissão devida ao corretor nomeado. Os Embargos à arrematação, de acordo com o artigo 903 no 
Novo Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se 
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos. O prazo 
para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação passará a fluir na data da alienação Pública, 
independente de nova notificação. Servirá também o presente despacho como OFÍCIO ao Síndico, 
Administrador, ou Responsável pelo bem objeto da alienação a fim de informar por escrito no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO DEVEDOR de eventuais taxas, condomínios, multa ou outras 
despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça com aplica-
ção de multa. Aplica-se a presente alienação ao disposto no Artigo 893 do Código de Processo Civil. 
A publicação deste despacho/edital supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respec-
tivos patronos, em especial à executada e/ou sócios, inclusive aos cônjuges quando for o caso. De-
verá o interessado proceder a impressão diretamente pela consulta pública processual do PJe, sendo 
certo que o documento assinado eletronicamente terá validade para os devidos fins, nos termos da lei 
nº 11.419/2006. Observe-se que a autenticidade poderá ser aferida mediante consulta ao seguinte 
endereço na internet: http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, 
digitando no campo “número do documento” o número do respectivo código de barras. 7. RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo nú-
mero de telefones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010. b) Mediante propostas no site 
www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. 
Santo Antônio da Posse, 24/11/2021 BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob 
nº 78.903-F/SP.

comercial@gazetasp.com.br
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