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Um mutirão de recrutamento com diversas vagas de emprego reuniu centenas 
de pessoas em uma  la que tomou grande parte de uma avenida em Carapicuí-
ba, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira. O evento foi organizado 
pela prefeitura e reuniu cerca de 600 vagas de emprego, anunciadas por empre-
sas da região.                                                                                                                      ESTADO/A3

Acusados de 
pirâmide são 
presos em SP 
A Polícia Federal cumpriu nes-
ta quinta-feira (11), com apoio da 
Polícia Civil, quatro mandados de 
prisão e 23 de busca e apreensão 
em uma operação contra um gru-
po acusado de pirâmide  nancei-
ra. As ações, autorizadas pela Jus-
tiça estadual de São Paulo, foram 
realizadas em nove municípios, 
incluindo a capital paulista. Se-
gundo as investigações, o esque-
ma pode ter movimentado R$ 100 
milhões. Em dois anos, um em-
presário, apontado como líder do 
grupo, abriu dezenas de empresas 
e  liais no interior do estado de 
São Paulo, oferecendo serviços de 
crédito.  ESTADO/A3

Grande São Paulo  Centenas 
fazem fi la em busca de 

emprego em Carapicuíba
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Festival de Black 
Music recebe 
inscrições  SERVIÇOS/A2

SOROCABA

Embu dá novo 
prazo para 
impostos 

SERVIÇOS/A2

Alemanha bate 
recorde de casos
de coronavírus

Bolsonaro 
exonera Onyx 
Lorenzoni 

Em um mês, a Alemanha foi de um 
país em que o vírus parecia contro-
lado a um panorama em que já se 
fala de uma 4ª onda de Covid. Nes-
ta semana, o número de novos ca-
sos por milhão de habitantes atin-
giu o pior patamar desde o começo 
da crise sanitária.  MUNDO/A5

Onyx Lorenzoni foi exonerado 
ontem de seu cargo à frente do 
Ministério do Trabalho. Em edição 
extra do Diário O cial da União, 
saída foi atribuída a um pedido 
voluntário por parte do político 
para trabalhar em processos de 
emendas na Câmara.  BRASIL/A5

Nova vacina contra 
a Covid é analisada 
pela Anvisa  BRASIL/A5

Presidente anuncia 
prorrogação da 
desoneração  BRASIL/A5

DOSE ÚNICA FOLHA DE PAGAMENTO

Alunos não voltaram 
às aulas em quase 
metade das escolas

 AAlém do absenteísmo, fi scalização em SP aponta problemas nos
protocolos sanitários anticovid, transporte escolar e infraestrutura

Após ter realizado uma  scaliza-
ção “surpresa” em escolas esta-
duais e municipais de São Paulo 
na última segunda-feira (8), o Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE) 

apontou que em 47% das institui-
ções havia ausência expressiva de 
alunos, tanto nas aulas presen-
ciais quanto nas aulas remotas. 
A auditoria  também constatou 

que 59% das instituições apre-
sentavam problemas no transpor-
te escolar e em 48% havia com-
putadores com problemas de 
funcionamento.    ESTADO/A3

Quartel da Luz: conheça 
a história do edi� cio
Quem passa pela avenida Tira-
dentes, número 440, não deixa de 
notar o imponente prédio amare-
lo, que serve como base da Ron-
das Ostensivas Tobias de Aguiar, a 
Rota. Projetado pelo arquiteto Ra-
mos de Azevedo, o prédio, batiza-
do como Quartel da Luz, foi fun-
dado em 1892. Porém, começou 
a ser idealizado em 1887, quando 
o Barão de Parnaíba elaborou um 

projeto do quartel, diante da ne-
cessidade de acomodar melhor o 
antigo Corpo Policial Permanen-
te, a Guarda Local e a Guarda Ur-
bana, que formavam a Força Pú-
blica da Província de São Paulo 
durante o período monárquico. 
No ano seguinte, em 1888, o en-
tão presidente da Província, Pe-
dro Vicente de Azevedo, deu iní-
cio à construção.   ESTADO/A3
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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 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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Campus Party 2021. A Campus Party - #CPBR13 -, que 
começou nesta quinta-feira (11) em São Paulo, terá for-
mato híbrido - parte dos conteúdos será oferecida re-
motamente e parte, presencialmente. O encontro, no 
Complexo do Anhembi, vai até o dia 15 deste mês. O 
evento de tecnologia começa de forma digital e no dia 
13, a arena e o camping serão abertos ao público. De 
acordo com os organizadores, o objetivo é a criação 
de um ambiente para debater tecnologia, criatividade, 
inovação e educação.Ainda segundo a organização, a 
equipe está preparada para seguir e orientar os cam-
puseiros sobre os protocolos de segurança sanitária 
contra a Covid-19. O distanciamento obrigatório será 
de um metro em todos os momentos, como nas ban-
cadas e filas do evento. A programação completa pode 
ser acessada no site (brasil.campus-party.org). (AB)

Comércio varejista. As vendas no comércio varejista 
caíram 1,3% na passagem de agosto para setembro. É a 
segunda queda seguida, embora menos intensa que a 
verificada em agosto (-4,3%), após a alta de 3,1% de ju-
lho. Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) 
foram divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   O gerente 
da pesquisa, Cristiano dos Santos, afirmou que des-
de o começo da pandemia de covid-19, em março de 
2020, os dados do comércio têm variado muito, vo-
latilidade típica de um “novo rearranjo da estrutura 
econômica como um todo”. (AB)

Empregos em Embu das Artes. A Fábrica de Empre-
gos de Embu das Artes divulgou 440 vagas de empre-
go. As oportunidades são para o próprio município e 
região. Entre as vagas disponíveis estão sendo ofer-
tadas 284 auxiliar de armazém e 100 para conferen-
te, ambas para trabalho temporário. Para concorrer 
a uma das vagas o interessado pode comparecer na 
Fábrica de Empregos ou entrar em contato via What-
sApp no número (11) 95893-6452, de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 16h, para saber o procedimento para 
concorrer a uma das vagas. Só serão aceitas mensa-
gens de texto. Mais informações também podem ser 
obtidas no site da Administração www.cidadeembu-
dasartes.sp.gov.br. (GSP)

 MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

Começa na pró-
xima terça-feira 
(16), mais uma 
Semana Munici-
pal de Concilia-

ção para os contribuintes 
que estão em débito com a 
Prefeitura de Embu das Ar-
tes colocarem as contas em 
dia. O período de negocia-
ção vai até 26 de novem-
bro.

Quem está em débito 
com a municipalidade e 
já fez dois ou mais parce-
lamentos tem mais uma 
oportunidade de colocar as 
contas em dia.

Medidas de segurança 
foram adotadas devido a 
pandemia do novo coro-
navírus. Em respeito às de-
terminações dos decretos 
nº. 1.948 e 1956 de 2020, o 
atendimento será feito da 

Embu promove semana 
para regularizar débitos 

seguinte forma: 

• Um atendimento por 
hora para evitar aglomera-
ção;

• O horário de cada 
atendimento deverá ser 
previamente agendado no 
telefone e e-mails listados 
abaixo;

• Os munícipes poderão 
ser atendidos remotamen-
te via telefone e e-mail, 
caso prefiram, inclusive 
aqueles munícipes de gru-
po de risco;

• Aqueles que optarem 
pelo atendimento presen-
cial, deverão estar de más-
cara e na entrada do prédio 
será medida a temperatura 
de cada um;

• Orienta-se apenas o 
comparecimento das pes-
soas imprescindíveis à rea-
lização da conciliação e 
parcelamento do débito;

• Os servidores esta-
rão à disposição para sanar 
quaisquer dúvidas por te-
lefone e e-mail.

Os moradores de Embu 
das Artes que ficarem com 
dúvidas podem procurar 
atendimento por telefone 
ou e-mail: Telefones: (11) 
4781-1090 e 4704-3428 ou 
por e-mail: Secob: katia.
santos@embudasartes.sp.
gov.br ou gerusa.secob@
embudasartes.sp.gov.br. 

A matéria completa 
também pode ser acessada 
no site da Gazeta (www.ga-
zetasp.com.br). (GSP)

Quem está em 
débito com a 
municipalidade 
e já fez dois 
ou mais 
parcelamentos 
tem mais uma 
oportunidade de 
colocar as contas 
em dia

 D Prefeitura de Sorocaba abre edital para artistas se apresentarem no Festival de Black Music “Zilá Gonzaga”, no interior de SP 

DIVULGAÇÃO/PMS

A Prefeitura de Sorocaba, cida-
de do interior paulista, lançou 
edital para artistas interessados 
em se apresentar no Festival de 
Black Music. O evento que rece-

beu o nome “Zilá Gonzaga”, será realizado 
durante a Feira Crespa, no dia 20 de novem-
bro, das 14h às 22h, no Parque das Águas, Jar-
dim Abaeté.

Para se inscrever no evento, os artistas 
devem acessar o site do edital neste link até 
as 17h de domingo (14). O texto conta com 
informações do “G1”.

Juntamente com a Feira Crespa, o festival 
também quer dar atenção ao Dia da Cons-
ciência Negra que é celebrado no dia 20 de 
novembro. A feira tem em sua programação 
diversas atividades como apresentações ar-
tísticas, venda de produtos artesanais e co-
midas típicas e atrações variadas referentes 
às culturas africana e afrobrasileira.

Todos os artistas que se apresentarem no 

Festival Zilá Gonzaga receberão uma gratifi-
cação nos seguintes valores: R$ 400 (músi-
co solo), R$ 800 (dupla), R$ 1.200 (trio) e R$ 
1.600 (banda).

Os artistas serão selecionados por meio 
de uma avaliação a ser feita pela Comissão 
Avaliadora de Atividades Artísticas, que é 
composta por representantes da Secretaria 
de Cultura e do Conselho Municipal de Polí-
tica Cultural (CMPC).

O edital completo foi disponibilizado na 
terça-feira (9) Jornal Município de Soroca-
ba, mas caso o candidato ainda dúvidas, ou-
tras informações sobre o credenciamento, 
assim como toda a documentação necessá-
ria, podem ser obtidas pelo e-mail secultso-
rocaba@gmail.com. 

A Secretaria da Cultura está localizada na 
Casa 52, que fica na Avenida Afonso Verguei-
ro, s/nº, no Jardim Maylasky, no Centro, e 
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h.  (GSP)

Sorocaba: Festival de Black Music 
recebe inscrição de artistas

Todos os 
artistas que se 
apresentarem 
no Festival 
Zilá Gonzaga 
receberão uma 
grati� cação 
nos seguintes 
valores: R$ 400 
(músico solo), 
R$ 800 (dupla), 
R$ 1.200 (trio) e 
R$ 1.600 (banda)

Fique 
Ligado 

REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS. O período de negociação com a Prefeitura de Embu 
das Artes, na região sudoeste da Grande São Paulo, vai até o dia 26 de novembro

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

19° 25°
17° 25°

17° 20°

14° 19°

15° 22°

17° 26°

17° 27°

18° 26°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

13º 21° 14º 24° 15º 26°

HOJE:

9 e 0
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Campus Party 2021. A Campus Party - #CPBR13 -, que 
começou nesta quinta-feira (11) em São Paulo, terá for-
mato híbrido - parte dos conteúdos será oferecida re-
motamente e parte, presencialmente. O encontro, no 
Complexo do Anhembi, vai até o dia 15 deste mês. O 
evento de tecnologia começa de forma digital e no dia 
13, a arena e o camping serão abertos ao público. De 
acordo com os organizadores, o objetivo é a criação 
de um ambiente para debater tecnologia, criatividade, 
inovação e educação.Ainda segundo a organização, a 
equipe está preparada para seguir e orientar os cam-
puseiros sobre os protocolos de segurança sanitária 
contra a Covid-19. O distanciamento obrigatório será 
de um metro em todos os momentos, como nas ban-
cadas e filas do evento. A programação completa pode 
ser acessada no site (brasil.campus-party.org). (AB)

Comércio varejista. As vendas no comércio varejista 
caíram 1,3% na passagem de agosto para setembro. É a 
segunda queda seguida, embora menos intensa que a 
verificada em agosto (-4,3%), após a alta de 3,1% de ju-
lho. Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) 
foram divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   O gerente 
da pesquisa, Cristiano dos Santos, afirmou que des-
de o começo da pandemia de covid-19, em março de 
2020, os dados do comércio têm variado muito, vo-
latilidade típica de um “novo rearranjo da estrutura 
econômica como um todo”. (AB)

Empregos em Embu das Artes. A Fábrica de Empre-
gos de Embu das Artes divulgou 440 vagas de empre-
go. As oportunidades são para o próprio município e 
região. Entre as vagas disponíveis estão sendo ofer-
tadas 284 auxiliar de armazém e 100 para conferen-
te, ambas para trabalho temporário. Para concorrer 
a uma das vagas o interessado pode comparecer na 
Fábrica de Empregos ou entrar em contato via What-
sApp no número (11) 95893-6452, de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 16h, para saber o procedimento para 
concorrer a uma das vagas. Só serão aceitas mensa-
gens de texto. Mais informações também podem ser 
obtidas no site da Administração www.cidadeembu-
dasartes.sp.gov.br. (GSP)

 MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

Começa na pró-
xima terça-feira 
(16), mais uma 
Semana Munici-
pal de Concilia-

ção para os contribuintes 
que estão em débito com a 
Prefeitura de Embu das Ar-
tes colocarem as contas em 
dia. O período de negocia-
ção vai até 26 de novem-
bro.

Quem está em débito 
com a municipalidade e 
já fez dois ou mais parce-
lamentos tem mais uma 
oportunidade de colocar as 
contas em dia.

Medidas de segurança 
foram adotadas devido a 
pandemia do novo coro-
navírus. Em respeito às de-
terminações dos decretos 
nº. 1.948 e 1956 de 2020, o 
atendimento será feito da 

Embu promove semana 
para regularizar débitos 

seguinte forma: 

• Um atendimento por 
hora para evitar aglomera-
ção;

• O horário de cada 
atendimento deverá ser 
previamente agendado no 
telefone e e-mails listados 
abaixo;

• Os munícipes poderão 
ser atendidos remotamen-
te via telefone e e-mail, 
caso prefiram, inclusive 
aqueles munícipes de gru-
po de risco;

• Aqueles que optarem 
pelo atendimento presen-
cial, deverão estar de más-
cara e na entrada do prédio 
será medida a temperatura 
de cada um;

• Orienta-se apenas o 
comparecimento das pes-
soas imprescindíveis à rea-
lização da conciliação e 
parcelamento do débito;

• Os servidores esta-
rão à disposição para sanar 
quaisquer dúvidas por te-
lefone e e-mail.

Os moradores de Embu 
das Artes que ficarem com 
dúvidas podem procurar 
atendimento por telefone 
ou e-mail: Telefones: (11) 
4781-1090 e 4704-3428 ou 
por e-mail: Secob: katia.
santos@embudasartes.sp.
gov.br ou gerusa.secob@
embudasartes.sp.gov.br. 

A matéria completa 
também pode ser acessada 
no site da Gazeta (www.ga-
zetasp.com.br). (GSP)

Quem está em 
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e já fez dois 
ou mais 
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tem mais uma 
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em dia

 D Prefeitura de Sorocaba abre edital para artistas se apresentarem no Festival de Black Music “Zilá Gonzaga”, no interior de SP 

DIVULGAÇÃO/PMS

A Prefeitura de Sorocaba, cida-
de do interior paulista, lançou 
edital para artistas interessados 
em se apresentar no Festival de 
Black Music. O evento que rece-

beu o nome “Zilá Gonzaga”, será realizado 
durante a Feira Crespa, no dia 20 de novem-
bro, das 14h às 22h, no Parque das Águas, Jar-
dim Abaeté.

Para se inscrever no evento, os artistas 
devem acessar o site do edital neste link até 
as 17h de domingo (14). O texto conta com 
informações do “G1”.

Juntamente com a Feira Crespa, o festival 
também quer dar atenção ao Dia da Cons-
ciência Negra que é celebrado no dia 20 de 
novembro. A feira tem em sua programação 
diversas atividades como apresentações ar-
tísticas, venda de produtos artesanais e co-
midas típicas e atrações variadas referentes 
às culturas africana e afrobrasileira.

Todos os artistas que se apresentarem no 

Festival Zilá Gonzaga receberão uma gratifi-
cação nos seguintes valores: R$ 400 (músi-
co solo), R$ 800 (dupla), R$ 1.200 (trio) e R$ 
1.600 (banda).

Os artistas serão selecionados por meio 
de uma avaliação a ser feita pela Comissão 
Avaliadora de Atividades Artísticas, que é 
composta por representantes da Secretaria 
de Cultura e do Conselho Municipal de Polí-
tica Cultural (CMPC).

O edital completo foi disponibilizado na 
terça-feira (9) Jornal Município de Soroca-
ba, mas caso o candidato ainda dúvidas, ou-
tras informações sobre o credenciamento, 
assim como toda a documentação necessá-
ria, podem ser obtidas pelo e-mail secultso-
rocaba@gmail.com. 

A Secretaria da Cultura está localizada na 
Casa 52, que fica na Avenida Afonso Verguei-
ro, s/nº, no Jardim Maylasky, no Centro, e 
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h.  (GSP)

Sorocaba: Festival de Black Music 
recebe inscrição de artistas

Todos os 
artistas que se 
apresentarem 
no Festival 
Zilá Gonzaga 
receberão uma 
grati� cação 
nos seguintes 
valores: R$ 400 
(músico solo), 
R$ 800 (dupla), 
R$ 1.200 (trio) e 
R$ 1.600 (banda)

Fique 
Ligado 

REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS. O período de negociação com a Prefeitura de Embu 
das Artes, na região sudoeste da Grande São Paulo, vai até o dia 26 de novembro

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

19° 25°
17° 25°

17° 20°

14° 19°

15° 22°

17° 26°

17° 27°

18° 26°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

13º 21° 14º 24° 15º 26°

HOJE:

9 e 0
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 A Após ter realizado uma fis-
calização “surpresa” em esco-
las estaduais e municipais de 
São Paulo na última segunda-
-feira (8), o Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) apontou 
que em 47% das instituições 
havia ausência expressiva  de 
alunos, tanto nas aulas pre-
senciais quanto nas aulas re-
motas.

Além do absenteísmo ob-
servado, a auditoria  também 
constatou que 59% das insti-
tuições apresentavam proble-
mas no transporte escolar e 
em 48% havia computadores 
com problemas de funciona-
mento. O objetivo da fiscaliza-
ção era de entender como as 
escolas estavam se saindo no 
retorno às aulas presenciais. O 
texto conta com informações 
Portal “R7”.

As escolas se mostraram 
preocupadas em oferecer 
um retorno seguro quanto 
ao aprendizado dos alunos e 
eventuais dificuldades enfren-
tadas por eles durante os es-
tudos em casa na pandemia. Resultado foi apontado por auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado na segunda-feira

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Alunos não voltaram às aulas 
em quase metade das escolas 

Cerca de 90% delas afirmaram 
que fizeram uma avaliação dos 
conhecimentos dos alunos a 
fim de criar programas de re-
cuperação.

Com relação aos protoco-
los sanitários de segurança an-
tiCovid, ao Tribunal apontou 
que 91% das escolas aferiam 
a temperatura dos alunos na 
entrada ao recinto. Contudo, 
37% delas apresentaram pro-
blemas nas salas de aula quan-
to medidas com essa finalida-
de. Por outro lado, em 98% 
das unidades visitadas havia 
álcool em gel para a comuni-
dade escolar.

OPERAÇÃO.
Com início às 7h de segunda-
-feira (8), a fiscalização do TCE 
avaliou, além da frequência 
dos alunos e os protocolos sa-
nitários contra o Coronavírus, 
as condições de uniforme es-
colar, material de estudo, me-
renda, professores, entre ou-
tros pontos.

A matéria completa no site 
da Gazeta. (GSP)

Acusados 
de pirâmide 
financeira em 
SP são presos 

 A A Polícia Federal cumpriu 
nesta quinta-feira (11), com 
apoio da Polícia Civil, quatro 
mandados de prisão e 23 de 
busca e apreensão em uma 
operação contra um grupo 
acusado de pirâmide financei-
ra. As ações, autorizadas pela 
Justiça estadual de São Pau-
lo, foram realizadas em nove 
municípios, incluindo a capi-
tal paulista.

Segundo as investigações, o 
esquema pode ter movimen-
tado R$ 100 milhões. Em dois 
anos, um empresário, aponta-
do como líder do grupo, abriu 
dezenas de empresas e filiais 
no interior do estado de São 
Paulo, oferecendo serviços de 
crédito. No entanto, de acordo 
com a Polícia Federal, os pou-
padores eram convencidos a 
repassar seus recursos para su-
postos investimentos com re-
muneração com juros de até 
6% ao mês. De acordo com a 
apuração, os ganhos eram, na 
verdade, pagos com o dinheiro 
aportado por novos investido-
res, o que caracteriza o sistema 
ilega.  A matéria completa no 
site. (AB)

CRIMEDIZ TCE. Além do absenteísmo, a fiscalização apontou problemas quanto aos protocolos sanitários e infraestrutura

 A Um mutirão de recruta-
mento com diversas vagas de 
emprego reuniu centenas de 
pessoas em uma fila que to-
mou grande parte de uma ave-
nida em Carapicuíba,  Grande 
São Paulo, nesta quinta-feira. O 
evento foi organizado pela pre-
feitura e reuniu cerca de 600 
vagas de emprego, anunciadas 
por empresas da região. 

Algumas pessoas chega-
ram ao local antes do horário 
previsto para o início da seleti-
va, programado para as 8h. Foi 
o caso de Ingrid Cristina, de 
31 anos. Ela chegou ao local às 
7h30 e disse à Gazeta que qual-
quer vaga de emprego que pos-

Centenas de pessoas em 
busca de emprego fazem fila 

Fila do mutirão em frente ao PAT Carapicuíba, que fica dentro do 
shopping do município da região metropolitana de São Paulo 

JOSEPH SILVA/ GAZETA DE S.PAULO

sa ser oferecida a ela seria vá-
lida. “Qualquer coisa vale. Já 
trabalhei de diarista, auxiliar de 
cozinha, em logística, em mui-
tas áreas já trabalhei. A [opor-
tunidade] que vier tá bom. A 
que tiver vaga e me chamar eu 
vou.”, afirmou. 

Ingrid  disse acreditar que 
a pandemia aumentou o de-
semprego e que o mutirão é 
uma iniciativa importante de 
serviço de recolocação. “Acho 
importante [o mutirão] porque 
a situação que todo mundo 
está, por conta da pandemia, 
tem muita gente desemprega-
da então é bom pra todo mun-
do, né?”, concluiu a jovem, que 

Fila de desempregados ocupou grande parte da avenida que abriga  
o shopping de Carapicuíba; foram 600 vagas de emprego oferecidas 

espera sair da seleção com um 
encaminhamento. 

Assim como Ingrid, Lucas 
Ferreira, de 27, afirmou que está 
disposto a trabalhar em áreas 
diversas. “Eu atuava em logís-
tica. Mas já atuei em adminis-
trativo, telemarketing... A gen-
te está com esse pensamento, 
de sair daqui já contratado. Ter 
uma entrevista aqui hoje já se-
ria uma surpresa boa para a 
gente”.

Os candidatos receberam 
senhas e eram chamados em 
grupos para participar da tria-
gem no Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador de Carapi-
cuíba (PAT) que fica dentro de 

um shopping da cidade. Foram 
oferecidas cerca de 600 vagas 
de emprego nas áreas de logís-
tica, telemarketing, limpeza e 
outras. 

O fim de ano é um perío-
do de aquecimento nas con-
tratações, sobretudo para va-

gas temporárias. De acordo 
com estimativa da Confedera-
ção Nacional do Comércio de 
Bens, Serviço e Turismo, mais 
de 25 mil vagas temporárias de-
vem ser abertas até o fim deste 
ano no Estado. (Joseph Silva,  sob 
supervisão de Bruno Hoffmann)

 A Quem passa pela Avenida 
Tiradentes, número 440, não 
deixa de notar o imponen-
te prédio amarelo, que serve 
como base da Rondas Osten-
sivas Tobias de Aguiar, a Rota. 

Projetado pelo arquiteto 
Ramos de Azevedo, o prédio 
batizado como Quartel da Luz, 
e conhecido como Mansão da 
Rota, foi fundado em 1892. Po-
rém, começou a ser idealizado 
em 1887, quando o Barão de 
Parnaíba elaborou um projeto 
do quartel, diante da necessi-
dade de acomodar melhor o 
antigo Corpo Policial Perma-
nente, a Guarda Local e a Guar-
da Urbana, que formavam a 
Força Pública da Província de 
São Paulo durante o período 
monárquico.

No ano seguinte, em 1888, 
o então presidente da Provín-
cia, Pedro Vicente de Azeve-
do, deu início à construção, 

Memória: conheça a história 
do Quartel da Luz na Capital 

Fachada do Quartel da Luz. Batalhão Tobias de Aguiar (ROTA)

RUBENS CHAVES/FOLHAPRESS

que foi inspirada nas fortale-
zas medievais.

CONSTRUÇÃO. 
Segundo historiadores, assim 
como ocorreu com outros ca-
sarões e monumentos da ci-

dade de São Paulo, o quartel 
da Luz utilizou muito mate-
rial vindo do exterior em sua 
construção. Os tijolos, por 
exemplo, vieram da Itália, en-
quanto as telhas foram trazi-
das da França.

 A Segundo um levantamen-
to  realizado pela Associação 
dos Delegados de Polícia do es-
tado (Adpesp) divulgado nesta 
quinta-feira (11), a cada dia, dois 
policiais civis decidiram aban-
donar a carreira no estado de 
São Paulo desde 2018.

Os registros de desistên-
cia da carreira na polícia com-
provam a estimativa.  Em de-
zembro de 2018, a Polícia Civil 
era composta por 29.717 agen-
tes  na ativa; já em setembro 
deste ano, a corporação con-
tava com 27.524 policiais - uma 
debandada  de 2.193 policiais, 
de acordo com a associação.

Para operar com plenitude 
a Polícia Civil deveria contar 
com pelo menos mais 15 mil 
agentes em adição ao número 
já existente. A conta tem como 
base os números obtidos por 
meio da Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI). As informações 
são do “G1”.

A cada dia, 2 policiais 
desistem da carreira

No mês passado, agentes 
da Polícia Civil e Militar de São 
Paulo se uniram em um ato 
por reajustes salariais. Eles co-
bravam uma promessa do go-
vernador João Doria que dizia 
que os agentes paulistas te-
riam a melhor remuneração 
do País paga a policiais. À épo-
ca, eles reclamaram que o sa-
lário dos policiais no Estado 
era um dos menores  para a 
categoria no Brasil. Veja mais 
abaixo o levantamento sobre 
salário dos delegados.

Em nota ao “G1”, a Polícia 
Civil fez um contraponto às 
afirmações da Associação dos 
Delegados. Segundo a entida-
de, “o número apontado não 
tem qualquer lastro com a rea-
lidade, assim como as afirma-
ções sobre a falta de contrata-
ções e novos concursos”.

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

Itapecerica 
terá evento 
com música e 
gastronomia 

 A A cidade de Itapecerica da 
Serra vai receber a partir do 
próximo domingo (14), a “Ar-
tesita”, feira que reúne músi-
ca, gastronomia e artesanato 
em um mesmo evento.

A ação acontecerá na rua 
Major Telles, centro da cidade, 
das 9h às 17h e contará com 
duas apresentações do músi-
co Caio Razec (11h e 14h), além 
da animação do DJ Ed durante 
todo o dia. 

O evento é uma iniciati-
va das secretarias de Cultura 
e Turismo de Itapecerica da 
Serra acontecerá sempre aos 
domingos. (GSP)

CULTURA NA GRANDE SP

Outra curiosidade diz res-
peito à cor utilizada no prédio, 
que teria sido escolhida pelo 
fato do projeto ter como base 
o quartel da Legião Estrangei-
ra Francesa, localizada no Mar-
rocos, que, por sua vez, teria 
optado pelo amarelo mostar-
da para se confundir com a 
paisagem do deserto.

TÚNEIS E MONUMENTOS.
Com quase 130 anos de histó-
ria, o Quartel da Luz guarda 
monumentos interessantes. 
Na chaminé é possível obser-
var os vestígios dos canhões 
disparados pelas forças lega-
listas na Revolta Paulista de 
1924, que tinha como objeti-
vo depor o presidente Artur 
Bernardes.

Já no pátio é possível ver 
um monumento em home-
nagem aos 12 soldados paulis-
tas mortos durante a Guerra 
de Canudos, em 1897, e outro 
em memória aos soldados que 
morreram durante a Revolu-
ção Constitucionalista de 1932.

A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta.  
(Gladys Magalhães) 
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PREGÃO PRESENCIAL 32/2021 - PROC. ADM. 317/2021
O Prefeito Municipal de Alambari, no uso das suas atribuições legais e em atendimento 
ao § 4º do artigo 21 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que fica RETIFICADO o edital referente ao Pregão Presencial 
32/2021, Processo Administrativo 317/2021, quanto a data de realização da sessão, alterando-se 
de 18/11/2021 para 22/11/2021, as 08:30 horas, para melhor adequação a agenda das sessões pré 
agendadas. Pregão este tendo como objeto a REGISTRO DE PREÇOS para a realização futura de 
Exames de Imagem a ser utilizado para atendimento dos usuários do SUS deste Município. O Edital 
devidamente retificado já se encontra disponível e pode ser retirado junto à Prefeitura Municipal de 
Alambari ou através do endereço eletrônico: www.alambari.sp.gov.br. Ficam mantidas as demais 
disposições integrantes do Edital do Pregão Presencial nº 32/2021.

Alambari, 11 de novembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREGÃO PRESENCIAL 41/2021 - PROC. ADM. 389/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 41/2021 – cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia 

fixa, para atender as necessidades de todos os Departamentos e setores da Prefeitura Municipal de 
Alambari/SP. O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou 
no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia 26.11.2021 às 14:30 hrs.

Alambari, 11 de novembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 61/2021 – PROCESSO Nº. 115/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de filmagens, 

transmissão de imagens em câmeras Ful HD, transmissão em drones, projeção em 
telão, com data show e finalização em DVD’S, projeção em painel de LED, para dar 
suporte aos eventos do Município por meio de Registro de Preços no prazo de 12 
(doze) meses. Sessão Pública do Pregão Presencial nº 61/2021:  26/11/2021 às 9h, 
na Rua São João, n° 228 - Centro - Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 12/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

TERMO DE SUSPENSÃO. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 006/2021. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA ELÉTRICA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPÍO DE ARACOIABA DA 
SERRA EM TODO O SEU TERRITÓRIO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO 
DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM 
O TERMO DE REFERENCIA CONTIDO NO ANEXO I. CONSIDERANDO O OFICIO 674/2021/
SOS DA SECRETARIA DE OBRAS, FICA SUSPENSO À ABERTURA DO CERTAME, NO QUAL 
SERIA REALIZADO NO DIA 12/11/2021. ARAÇOIABA DA SERRA, 11 DE NOVEMBRO DE 
2021. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 069/2021. Objeto: Aquisição de 
Móveis Planejados para a Secretaria de Saúde do município de Araçoiaba da Serra/SP, 
conforme Termo de Referência contido no Anexo I. ÓRGÃO: Prefeitura de Araçoiaba da Serra; 
ENCERRAMENTO: 30/11/2021 as 09h15min. O edital completo poderá ser acessado www.
bbmnetlicitacoes.com.br ou através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Prefeitura de Araçoiaba da 
Serra, em 11 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2021. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA futura e eventual Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para serviços essenciais à 
zeladoria pública e obras executadas pela Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, com quantitativos 
máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contido no Anexo I e demais peças 
técnicas. DATA DA REALIZAÇÃO: 25/11/2021. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:30hrs. O 
edital completo poderá ser acessado através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Portal da Transparência. 
Araçoiaba da Serra, em 11 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

ABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021 – PROCESSO Nº 

9688/2021 e Nº 10584/2021 - SRP: Aquisição de Equipamentos 
Hospitalares, Móveis e Eletrodomésticos, para a Secretaria M. de 
Saúde, conforme especificações contidas no Edital.. Abertura dia 
25/11/2021, as 09h. Os Editais na íntegra poderá ser obtido ou 
consultado gratuitamente através do site www.capaobonito.sp. 
gov.br no portal Serviços, clicar em Editais.

Capão Bonito/SP, 11 de Novembro de 2021.
Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, 
nº 4.500, sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) 
nº CMIL-030/2021, do tipo Menor Preço - Processo nº CM-PRC-2021/00190, Oferta de Compra nº 
510109000012021OC00434, objetivando a aquisição de Solução de Comunicação Unificada (PABX), 
consoante ao detalhado no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio das propostas 
eletrônicas: 12/11/2021. Data e hora da abertura da sessão pública: 26/11/2021 às 10:00 horas. 
Demais informações encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço 
de correio eletrônico: financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8660.

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

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2021. Edital de 10/11/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para loca-
ção de 02 (dois) galpões lonados para instalação em unidades descentralizadas da DAE S/A. TIPO: Menor Preço Global. 
ABERTURA: às 14:30 do dia 08/12/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2021. Edital de 10/11/2021. OBJETO: Contratação de empresa para implantação, trei-
namento e suporte a software de solução de governança corporativa. TIPO: Menor Preço Global. ABERTURA: às 09:30 
do dia 08/12/2021.
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratui-
tamente. 

Cláudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 
Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - PROC. 222/2021 
– RETIFICAÇÃO

No Edital da Tomada de Preços 005/2021, onde se lê: 2.1.2 As 
empresas não cadastradas no Município de Dracena deverão 
fazê-lo até o terceiro dia que antecede à data do recebimento 
das propostas, conforme previsto no §2º combinado com o § 9º 
do artigo. 22, da Lei nº 8.666/93. O cadastro junto a Prefeitura, 
poderá ser realizado até o dia xx de xxxxxx de 2.021, até às 16h, 
leia-se: 2.1.2 As empresas não cadastradas no Município de 
Dracena deverão fazê-lo até o terceiro dia que antecede à data do 
recebimento das propostas, conforme previsto no §2º combinado 
com o § 9º do artigo. 22, da Lei nº 8.666/93. O cadastro junto 
a Prefeitura, poderá ser realizado até o dia 23 de novembro de 
2.021, até às 16h. Dracena, 11 de novembro de 2.021. THAUANA 
DA SILVA DUARTE JOANINI - SECRETÁRIA DE GABINETE, 
GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO REF: CARTA CONVITE Nº 0011/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E – 8981/2021. ADJUDICO o objeto 

que visa a contratação de empresa especializada em dedetização, des-

ratização, descupinização, sanitização e outros serviços relacionados, 

conforme especificações estabelecidas no termo de referência – ANEXO 

– I do edital. HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Permanente para 

Julgamento de Licitações, para a empresa: JOSÉ E. DA SILVA DEDETIZA-

ÇÃO - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.431.089/0001-43, Valor Global R$ 

172.500,00. Embu Guaçu, 11 de novembro de 2021. José Antonio Pereira 

– Prefeito Municial de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE 

REAJUSTE DE 25% DO VALOR AO CONTRATO N.º 0026/2018, 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2018, Objeto: prestação de serviços 

de transporte de materiais biológicos para realização de exames la-

boratoriais, transporte de equipe de assistência domiciliar e transpor-

te sanitário para pacientes carentes residente no Município de Embu 

Guaçu. Valor mensal: R$ 172.582,86, e Valor Anual: R$ 2.070.994,35. 

Embu Guaçu 11 de novembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefei-

to Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRA-

ZO  AO CONTRATO N.º 0019/2020 – TOMADA DE PREÇOS N° 0005/2020 

- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E-2196/2020 Contratada: CONSTRU-

TURA PROGREDIOR LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializa-

da para a reforma e revitalização do Ginásio de Esporte Sidney Bauerman 

Estevam, situado à Rua Benedito Fernandes, s/n- Bairro Centro- Embu 

GUAÇU-SP, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, 

Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigência contidas no presente 

edital licitatório. Vigência: 13/09/2021 À 13/12/2021. Embu Guaçu 11 de 

novembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA FRAÇÃO PASSÍVEL DE RECICLAGEM 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RETIRADA DO EDITAL: WWW.
ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H 
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 11H DO DIA 26/11/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

COMUNICADO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021
LUIZ FERNANDO XAVIER, Presidente da CPL do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. COMUNICA aos interessa-
dos no procedimento licitatório nº. 1370/2021 – Edital nº. 032/2021, o julgamento dos envelopes 
documentação, conforme segue: empresa LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 
nº. 19.280.448/0001-34 – HABILITADA; empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRI-
CAS LTDA EPP, CNPJ nº. 78.794.427/0001-04 – HABILITADA; empresa STEL - SISTEMAS ELE-
TRICOS LTDA, CNPJ nº. 07.248.071/0001-27 – HABILITADA; empresa PRELUZ ELETRICIDADE 
E SERVICOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº. 20.596.400/0001-19 – HABILITADA; empresa INTERIOR 
CONSTRUCOES LTDA – EPP, CNPJ Nº.  67.593.582/0001-38 – HABILITADA; empresa RAFAEL 
SOLER MANCHINI ENGENHARIA EPP, CNPJ Nº. 27.154.995/0001-00 – HABILITADA. As empre-
sas acima poderão recorrer da decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme art. 109, I, “a” Lei 
N. 8.666/93. Caso haja recursos, as empresas serão notificadas. Se não haver recursos fica determi-
nado o dia 23/11/2021, às 13h30 min, para abertura do envelope PROPOSTA. Nova Luzitânia (SP), 
28 de outubro de 2021. LUIZ FERNANDO XAVIER – Pres. CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

COMUNICADO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2021
LUIZ FERNANDO XAVIER, Presidente da CPL do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. COMUNICA aos interessa-
dos no procedimento licitatório nº. 1539/2021 – Edital nº. 033/2021, o julgamento dos envelopes 
documentação, conforme segue: empresa LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 
nº. 19.280.448/0001-34 – HABILITADA; empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRI-
CAS LTDA EPP, CNPJ nº. 78.794.427/0001-04 – HABILITADA; empresa STEL - SISTEMAS ELE-
TRICOS LTDA, CNPJ nº. 07.248.071/0001-27 – HABILITADA; empresa PRELUZ ELETRICIDADE 
E SERVICOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº. 20.596.400/0001-19 – HABILITADA; empresa INTERIOR 
CONSTRUCOES LTDA – EPP, CNPJ Nº.  67.593.582/0001-38 – HABILITADA; empresa RAFAEL 
SOLER MANCHINI ENGENHARIA EPP, CNPJ Nº. 27.154.995/0001-00 – HABILITADA. As empre-
sas acima poderão recorrer da decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme art. 109, I, “a” Lei 
N. 8.666/93. Caso haja recursos, as empresas serão notificadas. Se não haver recursos fica determi-
nado o dia 23/11/2021, às 15h30 min, para abertura do envelope PROPOSTA. Nova Luzitânia (SP), 
28 de outubro de 2021. LUIZ FERNANDO XAVIER – Pres. CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
PROCESSO ADM. Nº 33.328/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DA FAUNA E FLORA 
PARA FINS DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, 
EM ÁREA ANEXA AO CEMITÉRIO JARDIM SANTA CECÍLIA, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 30 DE NOVEMBRO 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 esclarecimen-
tos 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 BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 016/2021
PROCESSO ADM. Nº 44.109/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPE-
CIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL, COM TELHA GAL-
VANIZADA TIPO TRAPEZOIDAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTA, NESTA CIDADE 
DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 01 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 esclarecimentos 
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 BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 017/2021
PROCESSO ADM. Nº 45.468/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE EM GABIÃO, NA 
AVENIDA PAULA VIEIRA, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 02 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 esclarecimentos 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 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 324/2021 
PROCESSO n° 41.996/2021 - OC: 822400801002021OC00357
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR – FUNDAMENTAL I, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. 
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 16 DE NOVEMBRO DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26 DE NOVEMBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09:30 
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 Prefei-
tura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@
botucatu.sp.gov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FABIO VIEIRA DE SOUZA LEITE 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 20/2021.
MODALIDADE: Pregão Presencial - nº 20/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2294/2021.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 26/11/2021, às 09h00min.
OBJETO: Contratação de leiloeiro oficial para preparação, organização e condução de leilão público destinado à 
alienação de bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio do CEPROSOM.
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia Municipal, sito na 
Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, Limeira-SP, de segunda a sexta-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min 
e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá mediante o recolhimento dos respectivos valores, de 
acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro de 2018. Poderá também ser retirado no site www.ceprosom.sp.gov.br ou 
solicitado através do e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245. 

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Abertura de Licitação

Pregão Presencial nº 37/2021
Processo Administrativo nº 2781/2021

Objeto: “Registro de preços para prestação de serviços de mão-de-obra preventiva 
e corretiva especializada para eventos de grande porte do município de Cordeiró-
polis”.
Data da Sessão: 30/11/2021
Horário: 09:00 horas

Pregão Presencial nº 41/2021
Processo Administrativo nº 2968/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVI-
ÇOS PARA ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO CENTRO CULTURAL “ATALIBA 
BARROCAS”.
Data da Sessão: 01/12/2021
Horário: 09:00 horas
Local: Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 – 
Centro - Cordeirópolis/SP
Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrôni-
co oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.

Pregão Eletrônico nº 39/2021
Processo Administrativo nº 2782/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS 
PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE (SUS)”.
Data da Sessão: 29/11/2021
Horário: 09:00 horas
Os editais dos Pregões Eletrônicos acima e seus anexos poderão ser obtidos no 
sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITA-
ÇÕES e http://comprasbr.com.br.

Cordeirópolis, 11 de Novembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 006/2021–Registro de preços para serviços de locação de som e iluminação 
para eventos, gravações e lives com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos 
da Fundação Cultural de Jacarehy em 2021/2022.Recebimento das propostas até as 09h00 do 
dia 26 de novembro de 2021.O edital se encontrará disponível aos interessados no Setor de 
Compras da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”, sediada à Av. José Cristóvão 
Arouca, nº 40 – Centro – Jacareí/SP, a partir do dia 16 de novembro no horário das 08h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16h30, mediante apresentação de um pendrive, ou via site www.fundaca-
ocultural.com.br e www.gov.br/compras (UASG 926780).
(a)Guilherme A. de Campos Mendicelli- Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José 
Maria de Abreu
Pregão Presencial nº.012/2021-Registro de preços para realização de exame laboratorial.Rece-
bimento das propostas: até às 09h00 do dia 29/11/2021.
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)Dr.ª Águida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva-Secretária Adjunta de Saúde
Pregão Eletrônico nº.183/2021- Registro de preços para fornecimento de material elétrico – grupo 
03.Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 29/11/2021. 
(a)Juliana Pinheiro Dualibi-Secretária de Assistência Social;(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Se-
cretária Municipal de Educação;(a) Dorival Leal Moreira-Secretário de Esportes e Recreação;(a) 
Engº.Luis Fernando Massari-Secretário de Infraestrutura Municipal;(a) Dr.ª Rosana Gravena-Se-
cretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.192/2021-Registro de preços para elaboração e fornecimento de kit lanche.
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 01/12/2021. 
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.202/2021 -Registro de preços para fornecimento de material hidráulico.En-
caminhar proposta: até às 09h00 do dia 30/11/2021. 
(a)Bruno de Moraes Castro-Secretário de Administração Recursos Humanos;(a)Juliana Pinheiro 
Dualibi- Secretária de Assistência Social;(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal 
de Educação;(a)Eng.ºLuis Fernando Massari-Secretário de Infraestrutura Municipal;(a)Dr.ª Rosa-
na Gravena-Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.203/2021-Registro de preços para fornecimento de material de barreira 
móvel pré-moldada, simples concreto (new jersey).Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 
29/11/2021. 
(a)Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho-Secretário  de Mobilidade Urbana
Pregão Eletrônico nº.205/2021-Registro de preços para fornecimento de livros.Recebimento da 
proposta: até às 09h00 do dia 29/11/2021. 
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação
Os editais estarão disponíveis, 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 Po-
deres, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um 
“CD-R” novo.
Credenciamento nº.007/2021 - Credenciamento de instituições financeiras para a prestação do 
serviço de arrecadação de multas de trânsito, com a respectiva prestação de contas, por meio 
eletrônico, dos valores arrecadados, com a extensão da prestação dos serviços de arrecadação 
dos recolhimentos nos pontos de atendimento da contratada e repasse ao Funset, nos prazos e 
condições impostas pelas portarias 95/2015 e 242/2015 do Denatran.
o edital na sua íntegra será fornecido 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 ou pelo e-mail licitação@jacarei.sp.gov.br, a partir do dia 16/11/2021.
(a)Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho-Secretário  de Mobilidade Urbana
Credenciamento nº.008/2021–Cedenciamento de empresas pessoa jurídica ou pessoas físicas 
com estrutura adequada para prestação de serviços de captura de animais de médio e grande 
porte, com caminhão boiadeiro e/ou carretinha do município de Jacareí.
O edital na sua íntegra será fornecido 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 ou pelo e-mail licitação@jacarei.sp.gov.br, a partir do dia 16/11/2021.
(a )Claude Mary de Moura-Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana;(a)Dr.ª Águida Elena 
Bergamo Fernandes Cambaúva-Secretária Adjunta de Saúde;(a)Edson Aníbal de Aquino Gue-
des Filho-Secretário de Mobilidade Urbana
Chamamento Público nº 002/2021-Apresentação de propostas por entidades fechadas de previ-
dência complementar interessadas em administrar plano de benefícios previdenciários dos servi-
dores de cargo efetivo da administração direta e indireta do poder executivo e do poder legislativo 
do Município de Jacareí na modalidade de contribuição definida.Recebimento da proposta: do dia 
16/11/2021 até às 17h00 do dia 30/11/2021. 
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)Bruno de Moraes Castro-Secretário de Administração e Recursos Humanos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Publicado em 09/11/2021

Vimos através deste anular parte da publicação feita em 09 de Novembro de 
2021, referente a abertura dos pregões abaixo:

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 079/2021
Licitação nº 100/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ELETRODOMESTI-
COS PARA O CAPS.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega Total/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 24/11/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 080/2021
Licitação nº 101/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A USF ANGELO TOMAZIN
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega total/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 25/11/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.
Uma vez tratar-se de duplicidade de abertura, tendo em vista que tais processos ja fo-
ram publicados anteriormente, sob os numeros Pregão Presencial 063/2021 e Pregão 
Presencial 064/2021 respectivamente.

Sumaré, 11 de Novembro de 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

RETIFICAÇÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Presencial n° 033/2021 SRP – Processo nº 097/2021 - Objeto: 
A Prefeitura Municipal de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais 
n° 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que realizará Pregão Presencial, no Sistema Registro 
de Preço, dia 26 de novembro de 2021, às 09:00 horas, na sala de Licitações, situada à 
Avenida Paulista, n° 1.649, Centro, visando a Aquisição de futura e parcelada de ÓLEO 
LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXA, (originais ou de primeira linha), para serem utilizados 
na frota de veículos de diversos setores da Prefeitura de Paulicéia, conforme a necessidade, 
pelo período de 12 (doze) meses. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados 
pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 
16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do telefone (18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 
11 de novembro de 2021. Antonio Simonato - Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 104/2021
Processo 5349/2021

RETIFICAÇÃO

Encontra-se retificado o Anexo I – Termo de Referência do presente 
Pregão que tem por objetivo a aquisição de mesa digital interativa 
com tela sensível ao toque, sistema operacional e conjunto de apli-
cativos educativos. O edital está disponível no portal da transparên-
cia no site: www.portofeliz.sp.gov.br e https://bllcompras.com  – aba 
acesso BLL COMPRAS.

A nova data de abertura será dia 25 de novembro de 2021 às 
09h00min. Outras informações poderão ser solicitadas através dos 
e-mails: licitacao02@portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.
sp.gov.br. 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 640/2021, proces-
so 14.724/2021 objetivando o registro de preço 
para aquisição de materiais de serralheria para 
atendimento as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 29/11/2021, às 08:30h e 
abertura a partir das 08:32h. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPE- 
DIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MYRTHA TANBEL-
LINI, REQUERIDO POR MIRIAN TAMBELLINI DO AMARAL - 
PROCESSO Nº1031666-09.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz 
(a) de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Eneida Mei-
ra Rocha de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 29/08/2019, foi decretada a INTER- 
DIÇÃO de MYRTHA TANBELLINI, CPF. 045.309.268-34, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoal-
mente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), 
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Mirian Tambellini do Ama-
ral. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de 
novembro de 2011  

DocuSign Envelope ID: 74022EE0-9909-4F4B-819F-57371890C1A5
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PREGÃO PRESENCIAL 32/2021 - PROC. ADM. 317/2021
O Prefeito Municipal de Alambari, no uso das suas atribuições legais e em atendimento 
ao § 4º do artigo 21 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que fica RETIFICADO o edital referente ao Pregão Presencial 
32/2021, Processo Administrativo 317/2021, quanto a data de realização da sessão, alterando-se 
de 18/11/2021 para 22/11/2021, as 08:30 horas, para melhor adequação a agenda das sessões pré 
agendadas. Pregão este tendo como objeto a REGISTRO DE PREÇOS para a realização futura de 
Exames de Imagem a ser utilizado para atendimento dos usuários do SUS deste Município. O Edital 
devidamente retificado já se encontra disponível e pode ser retirado junto à Prefeitura Municipal de 
Alambari ou através do endereço eletrônico: www.alambari.sp.gov.br. Ficam mantidas as demais 
disposições integrantes do Edital do Pregão Presencial nº 32/2021.

Alambari, 11 de novembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREGÃO PRESENCIAL 41/2021 - PROC. ADM. 389/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 41/2021 – cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia 

fixa, para atender as necessidades de todos os Departamentos e setores da Prefeitura Municipal de 
Alambari/SP. O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou 
no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia 26.11.2021 às 14:30 hrs.

Alambari, 11 de novembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 61/2021 – PROCESSO Nº. 115/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de filmagens, 

transmissão de imagens em câmeras Ful HD, transmissão em drones, projeção em 
telão, com data show e finalização em DVD’S, projeção em painel de LED, para dar 
suporte aos eventos do Município por meio de Registro de Preços no prazo de 12 
(doze) meses. Sessão Pública do Pregão Presencial nº 61/2021:  26/11/2021 às 9h, 
na Rua São João, n° 228 - Centro - Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 12/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

TERMO DE SUSPENSÃO. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 006/2021. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA ELÉTRICA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPÍO DE ARACOIABA DA 
SERRA EM TODO O SEU TERRITÓRIO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO 
DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM 
O TERMO DE REFERENCIA CONTIDO NO ANEXO I. CONSIDERANDO O OFICIO 674/2021/
SOS DA SECRETARIA DE OBRAS, FICA SUSPENSO À ABERTURA DO CERTAME, NO QUAL 
SERIA REALIZADO NO DIA 12/11/2021. ARAÇOIABA DA SERRA, 11 DE NOVEMBRO DE 
2021. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 069/2021. Objeto: Aquisição de 
Móveis Planejados para a Secretaria de Saúde do município de Araçoiaba da Serra/SP, 
conforme Termo de Referência contido no Anexo I. ÓRGÃO: Prefeitura de Araçoiaba da Serra; 
ENCERRAMENTO: 30/11/2021 as 09h15min. O edital completo poderá ser acessado www.
bbmnetlicitacoes.com.br ou através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Prefeitura de Araçoiaba da 
Serra, em 11 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2021. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA futura e eventual Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para serviços essenciais à 
zeladoria pública e obras executadas pela Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, com quantitativos 
máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contido no Anexo I e demais peças 
técnicas. DATA DA REALIZAÇÃO: 25/11/2021. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:30hrs. O 
edital completo poderá ser acessado através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Portal da Transparência. 
Araçoiaba da Serra, em 11 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

ABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021 – PROCESSO Nº 

9688/2021 e Nº 10584/2021 - SRP: Aquisição de Equipamentos 
Hospitalares, Móveis e Eletrodomésticos, para a Secretaria M. de 
Saúde, conforme especificações contidas no Edital.. Abertura dia 
25/11/2021, as 09h. Os Editais na íntegra poderá ser obtido ou 
consultado gratuitamente através do site www.capaobonito.sp. 
gov.br no portal Serviços, clicar em Editais.

Capão Bonito/SP, 11 de Novembro de 2021.
Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, 
nº 4.500, sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) 
nº CMIL-030/2021, do tipo Menor Preço - Processo nº CM-PRC-2021/00190, Oferta de Compra nº 
510109000012021OC00434, objetivando a aquisição de Solução de Comunicação Unificada (PABX), 
consoante ao detalhado no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio das propostas 
eletrônicas: 12/11/2021. Data e hora da abertura da sessão pública: 26/11/2021 às 10:00 horas. 
Demais informações encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço 
de correio eletrônico: financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8660.

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

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2021. Edital de 10/11/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para loca-
ção de 02 (dois) galpões lonados para instalação em unidades descentralizadas da DAE S/A. TIPO: Menor Preço Global. 
ABERTURA: às 14:30 do dia 08/12/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2021. Edital de 10/11/2021. OBJETO: Contratação de empresa para implantação, trei-
namento e suporte a software de solução de governança corporativa. TIPO: Menor Preço Global. ABERTURA: às 09:30 
do dia 08/12/2021.
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratui-
tamente. 

Cláudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 
Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - PROC. 222/2021 
– RETIFICAÇÃO

No Edital da Tomada de Preços 005/2021, onde se lê: 2.1.2 As 
empresas não cadastradas no Município de Dracena deverão 
fazê-lo até o terceiro dia que antecede à data do recebimento 
das propostas, conforme previsto no §2º combinado com o § 9º 
do artigo. 22, da Lei nº 8.666/93. O cadastro junto a Prefeitura, 
poderá ser realizado até o dia xx de xxxxxx de 2.021, até às 16h, 
leia-se: 2.1.2 As empresas não cadastradas no Município de 
Dracena deverão fazê-lo até o terceiro dia que antecede à data do 
recebimento das propostas, conforme previsto no §2º combinado 
com o § 9º do artigo. 22, da Lei nº 8.666/93. O cadastro junto 
a Prefeitura, poderá ser realizado até o dia 23 de novembro de 
2.021, até às 16h. Dracena, 11 de novembro de 2.021. THAUANA 
DA SILVA DUARTE JOANINI - SECRETÁRIA DE GABINETE, 
GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO REF: CARTA CONVITE Nº 0011/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E – 8981/2021. ADJUDICO o objeto 

que visa a contratação de empresa especializada em dedetização, des-

ratização, descupinização, sanitização e outros serviços relacionados, 

conforme especificações estabelecidas no termo de referência – ANEXO 

– I do edital. HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Permanente para 

Julgamento de Licitações, para a empresa: JOSÉ E. DA SILVA DEDETIZA-

ÇÃO - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.431.089/0001-43, Valor Global R$ 

172.500,00. Embu Guaçu, 11 de novembro de 2021. José Antonio Pereira 

– Prefeito Municial de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE 

REAJUSTE DE 25% DO VALOR AO CONTRATO N.º 0026/2018, 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2018, Objeto: prestação de serviços 

de transporte de materiais biológicos para realização de exames la-

boratoriais, transporte de equipe de assistência domiciliar e transpor-

te sanitário para pacientes carentes residente no Município de Embu 

Guaçu. Valor mensal: R$ 172.582,86, e Valor Anual: R$ 2.070.994,35. 

Embu Guaçu 11 de novembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefei-

to Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRA-

ZO  AO CONTRATO N.º 0019/2020 – TOMADA DE PREÇOS N° 0005/2020 

- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E-2196/2020 Contratada: CONSTRU-

TURA PROGREDIOR LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializa-

da para a reforma e revitalização do Ginásio de Esporte Sidney Bauerman 

Estevam, situado à Rua Benedito Fernandes, s/n- Bairro Centro- Embu 

GUAÇU-SP, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, 

Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigência contidas no presente 

edital licitatório. Vigência: 13/09/2021 À 13/12/2021. Embu Guaçu 11 de 

novembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA FRAÇÃO PASSÍVEL DE RECICLAGEM 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RETIRADA DO EDITAL: WWW.
ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H 
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 11H DO DIA 26/11/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

COMUNICADO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021
LUIZ FERNANDO XAVIER, Presidente da CPL do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. COMUNICA aos interessa-
dos no procedimento licitatório nº. 1370/2021 – Edital nº. 032/2021, o julgamento dos envelopes 
documentação, conforme segue: empresa LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 
nº. 19.280.448/0001-34 – HABILITADA; empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRI-
CAS LTDA EPP, CNPJ nº. 78.794.427/0001-04 – HABILITADA; empresa STEL - SISTEMAS ELE-
TRICOS LTDA, CNPJ nº. 07.248.071/0001-27 – HABILITADA; empresa PRELUZ ELETRICIDADE 
E SERVICOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº. 20.596.400/0001-19 – HABILITADA; empresa INTERIOR 
CONSTRUCOES LTDA – EPP, CNPJ Nº.  67.593.582/0001-38 – HABILITADA; empresa RAFAEL 
SOLER MANCHINI ENGENHARIA EPP, CNPJ Nº. 27.154.995/0001-00 – HABILITADA. As empre-
sas acima poderão recorrer da decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme art. 109, I, “a” Lei 
N. 8.666/93. Caso haja recursos, as empresas serão notificadas. Se não haver recursos fica determi-
nado o dia 23/11/2021, às 13h30 min, para abertura do envelope PROPOSTA. Nova Luzitânia (SP), 
28 de outubro de 2021. LUIZ FERNANDO XAVIER – Pres. CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

COMUNICADO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2021
LUIZ FERNANDO XAVIER, Presidente da CPL do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. COMUNICA aos interessa-
dos no procedimento licitatório nº. 1539/2021 – Edital nº. 033/2021, o julgamento dos envelopes 
documentação, conforme segue: empresa LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 
nº. 19.280.448/0001-34 – HABILITADA; empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRI-
CAS LTDA EPP, CNPJ nº. 78.794.427/0001-04 – HABILITADA; empresa STEL - SISTEMAS ELE-
TRICOS LTDA, CNPJ nº. 07.248.071/0001-27 – HABILITADA; empresa PRELUZ ELETRICIDADE 
E SERVICOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº. 20.596.400/0001-19 – HABILITADA; empresa INTERIOR 
CONSTRUCOES LTDA – EPP, CNPJ Nº.  67.593.582/0001-38 – HABILITADA; empresa RAFAEL 
SOLER MANCHINI ENGENHARIA EPP, CNPJ Nº. 27.154.995/0001-00 – HABILITADA. As empre-
sas acima poderão recorrer da decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme art. 109, I, “a” Lei 
N. 8.666/93. Caso haja recursos, as empresas serão notificadas. Se não haver recursos fica determi-
nado o dia 23/11/2021, às 15h30 min, para abertura do envelope PROPOSTA. Nova Luzitânia (SP), 
28 de outubro de 2021. LUIZ FERNANDO XAVIER – Pres. CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
PROCESSO ADM. Nº 33.328/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DA FAUNA E FLORA 
PARA FINS DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, 
EM ÁREA ANEXA AO CEMITÉRIO JARDIM SANTA CECÍLIA, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 30 DE NOVEMBRO 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 esclarecimen-
tos 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 BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 016/2021
PROCESSO ADM. Nº 44.109/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPE-
CIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL, COM TELHA GAL-
VANIZADA TIPO TRAPEZOIDAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTA, NESTA CIDADE 
DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 01 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 esclarecimentos 
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 BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 017/2021
PROCESSO ADM. Nº 45.468/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE EM GABIÃO, NA 
AVENIDA PAULA VIEIRA, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 02 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 esclarecimentos 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 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 324/2021 
PROCESSO n° 41.996/2021 - OC: 822400801002021OC00357
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR – FUNDAMENTAL I, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. 
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 16 DE NOVEMBRO DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26 DE NOVEMBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09:30 
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 Prefei-
tura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@
botucatu.sp.gov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FABIO VIEIRA DE SOUZA LEITE 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 20/2021.
MODALIDADE: Pregão Presencial - nº 20/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2294/2021.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 26/11/2021, às 09h00min.
OBJETO: Contratação de leiloeiro oficial para preparação, organização e condução de leilão público destinado à 
alienação de bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio do CEPROSOM.
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia Municipal, sito na 
Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, Limeira-SP, de segunda a sexta-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min 
e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá mediante o recolhimento dos respectivos valores, de 
acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro de 2018. Poderá também ser retirado no site www.ceprosom.sp.gov.br ou 
solicitado através do e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245. 

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Abertura de Licitação

Pregão Presencial nº 37/2021
Processo Administrativo nº 2781/2021

Objeto: “Registro de preços para prestação de serviços de mão-de-obra preventiva 
e corretiva especializada para eventos de grande porte do município de Cordeiró-
polis”.
Data da Sessão: 30/11/2021
Horário: 09:00 horas

Pregão Presencial nº 41/2021
Processo Administrativo nº 2968/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVI-
ÇOS PARA ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO CENTRO CULTURAL “ATALIBA 
BARROCAS”.
Data da Sessão: 01/12/2021
Horário: 09:00 horas
Local: Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 – 
Centro - Cordeirópolis/SP
Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrôni-
co oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.

Pregão Eletrônico nº 39/2021
Processo Administrativo nº 2782/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS 
PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE (SUS)”.
Data da Sessão: 29/11/2021
Horário: 09:00 horas
Os editais dos Pregões Eletrônicos acima e seus anexos poderão ser obtidos no 
sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITA-
ÇÕES e http://comprasbr.com.br.

Cordeirópolis, 11 de Novembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 006/2021–Registro de preços para serviços de locação de som e iluminação 
para eventos, gravações e lives com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos 
da Fundação Cultural de Jacarehy em 2021/2022.Recebimento das propostas até as 09h00 do 
dia 26 de novembro de 2021.O edital se encontrará disponível aos interessados no Setor de 
Compras da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”, sediada à Av. José Cristóvão 
Arouca, nº 40 – Centro – Jacareí/SP, a partir do dia 16 de novembro no horário das 08h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16h30, mediante apresentação de um pendrive, ou via site www.fundaca-
ocultural.com.br e www.gov.br/compras (UASG 926780).
(a)Guilherme A. de Campos Mendicelli- Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José 
Maria de Abreu
Pregão Presencial nº.012/2021-Registro de preços para realização de exame laboratorial.Rece-
bimento das propostas: até às 09h00 do dia 29/11/2021.
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)Dr.ª Águida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva-Secretária Adjunta de Saúde
Pregão Eletrônico nº.183/2021- Registro de preços para fornecimento de material elétrico – grupo 
03.Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 29/11/2021. 
(a)Juliana Pinheiro Dualibi-Secretária de Assistência Social;(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Se-
cretária Municipal de Educação;(a) Dorival Leal Moreira-Secretário de Esportes e Recreação;(a) 
Engº.Luis Fernando Massari-Secretário de Infraestrutura Municipal;(a) Dr.ª Rosana Gravena-Se-
cretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.192/2021-Registro de preços para elaboração e fornecimento de kit lanche.
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 01/12/2021. 
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.202/2021 -Registro de preços para fornecimento de material hidráulico.En-
caminhar proposta: até às 09h00 do dia 30/11/2021. 
(a)Bruno de Moraes Castro-Secretário de Administração Recursos Humanos;(a)Juliana Pinheiro 
Dualibi- Secretária de Assistência Social;(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal 
de Educação;(a)Eng.ºLuis Fernando Massari-Secretário de Infraestrutura Municipal;(a)Dr.ª Rosa-
na Gravena-Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.203/2021-Registro de preços para fornecimento de material de barreira 
móvel pré-moldada, simples concreto (new jersey).Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 
29/11/2021. 
(a)Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho-Secretário  de Mobilidade Urbana
Pregão Eletrônico nº.205/2021-Registro de preços para fornecimento de livros.Recebimento da 
proposta: até às 09h00 do dia 29/11/2021. 
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação
Os editais estarão disponíveis, 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 Po-
deres, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um 
“CD-R” novo.
Credenciamento nº.007/2021 - Credenciamento de instituições financeiras para a prestação do 
serviço de arrecadação de multas de trânsito, com a respectiva prestação de contas, por meio 
eletrônico, dos valores arrecadados, com a extensão da prestação dos serviços de arrecadação 
dos recolhimentos nos pontos de atendimento da contratada e repasse ao Funset, nos prazos e 
condições impostas pelas portarias 95/2015 e 242/2015 do Denatran.
o edital na sua íntegra será fornecido 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 ou pelo e-mail licitação@jacarei.sp.gov.br, a partir do dia 16/11/2021.
(a)Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho-Secretário  de Mobilidade Urbana
Credenciamento nº.008/2021–Cedenciamento de empresas pessoa jurídica ou pessoas físicas 
com estrutura adequada para prestação de serviços de captura de animais de médio e grande 
porte, com caminhão boiadeiro e/ou carretinha do município de Jacareí.
O edital na sua íntegra será fornecido 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 ou pelo e-mail licitação@jacarei.sp.gov.br, a partir do dia 16/11/2021.
(a )Claude Mary de Moura-Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana;(a)Dr.ª Águida Elena 
Bergamo Fernandes Cambaúva-Secretária Adjunta de Saúde;(a)Edson Aníbal de Aquino Gue-
des Filho-Secretário de Mobilidade Urbana
Chamamento Público nº 002/2021-Apresentação de propostas por entidades fechadas de previ-
dência complementar interessadas em administrar plano de benefícios previdenciários dos servi-
dores de cargo efetivo da administração direta e indireta do poder executivo e do poder legislativo 
do Município de Jacareí na modalidade de contribuição definida.Recebimento da proposta: do dia 
16/11/2021 até às 17h00 do dia 30/11/2021. 
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)Bruno de Moraes Castro-Secretário de Administração e Recursos Humanos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Publicado em 09/11/2021

Vimos através deste anular parte da publicação feita em 09 de Novembro de 
2021, referente a abertura dos pregões abaixo:

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 079/2021
Licitação nº 100/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ELETRODOMESTI-
COS PARA O CAPS.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega Total/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 24/11/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 080/2021
Licitação nº 101/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A USF ANGELO TOMAZIN
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega total/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 25/11/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.
Uma vez tratar-se de duplicidade de abertura, tendo em vista que tais processos ja fo-
ram publicados anteriormente, sob os numeros Pregão Presencial 063/2021 e Pregão 
Presencial 064/2021 respectivamente.

Sumaré, 11 de Novembro de 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

RETIFICAÇÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Presencial n° 033/2021 SRP – Processo nº 097/2021 - Objeto: 
A Prefeitura Municipal de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais 
n° 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que realizará Pregão Presencial, no Sistema Registro 
de Preço, dia 26 de novembro de 2021, às 09:00 horas, na sala de Licitações, situada à 
Avenida Paulista, n° 1.649, Centro, visando a Aquisição de futura e parcelada de ÓLEO 
LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXA, (originais ou de primeira linha), para serem utilizados 
na frota de veículos de diversos setores da Prefeitura de Paulicéia, conforme a necessidade, 
pelo período de 12 (doze) meses. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados 
pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 
16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do telefone (18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 
11 de novembro de 2021. Antonio Simonato - Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 104/2021
Processo 5349/2021

RETIFICAÇÃO

Encontra-se retificado o Anexo I – Termo de Referência do presente 
Pregão que tem por objetivo a aquisição de mesa digital interativa 
com tela sensível ao toque, sistema operacional e conjunto de apli-
cativos educativos. O edital está disponível no portal da transparên-
cia no site: www.portofeliz.sp.gov.br e https://bllcompras.com  – aba 
acesso BLL COMPRAS.

A nova data de abertura será dia 25 de novembro de 2021 às 
09h00min. Outras informações poderão ser solicitadas através dos 
e-mails: licitacao02@portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.
sp.gov.br. 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 640/2021, proces-
so 14.724/2021 objetivando o registro de preço 
para aquisição de materiais de serralheria para 
atendimento as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 29/11/2021, às 08:30h e 
abertura a partir das 08:32h. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPE- 
DIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MYRTHA TANBEL-
LINI, REQUERIDO POR MIRIAN TAMBELLINI DO AMARAL - 
PROCESSO Nº1031666-09.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz 
(a) de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Eneida Mei-
ra Rocha de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 29/08/2019, foi decretada a INTER- 
DIÇÃO de MYRTHA TANBELLINI, CPF. 045.309.268-34, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoal-
mente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), 
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Mirian Tambellini do Ama-
ral. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de 
novembro de 2011  

A5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 12 De novembro De 2021 Brasil + Mundo

 A Nesta quinta-feira (11), o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, anunciou a pror-
rogação, por mais dois anos, 
da desoneração da folha de 
pagamento dos 17 setores da 
economia que mais empre-
gam. O benefício acabaria 
este ano.

“Reunido com a ministra 
da Agricultura Tereza Cris-
tina, com o nosso prezado 
ministro da Economia Pau-
lo Guedes e mais de uma de-
zena de homens e mulheres 
representantes do setor pro-
dutivo do Brasil, resolvemos 
prorrogar por mais dois anos 
a questão que tem a ver com 
a desoneração da folha”, dis-
se Bolsonaro na cerimônia 
de lançamento do programa 
“Brasil Fraterno - Comida no 
Prato”, no Palácio do Planalto. 

A desoneração beneficia 
as empresas porque reduz os 
encargos trabalhistas que são 
pagos por elas.

A medida consiste em tro-
car os tributos sobre os salá-
rios dos empregados por uma 

Objetivo de Bolsonaro ao prorrogar desoneração de pagamentos 
é beneficiar as empresas porque reduz os encargos trabalhistas 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Dinheiro: Bolsonaro prorroga 
desoneração de pagamentos

ECONOMIA. Decisão de prorrogar desoneração afeta 17 setores da economia que mais geram empregos

alíquota sobre o faturamento. 
Hoje, essas empresas podem 
escolher: ou pagam 20% de 
contribuição previdenciária 
sobre os salários dos funcio-
nários ou uma alíquota que 
vai de 1% a 4,5% sobre o fatu-
ramento bruto.

A prorrogação da desone-
ração da folha de pagamen-
to de 17 setores era uma de-
manda de líderes produtivos 
e vinha sendo discutida pelo 
Executivo.

Na quarta-feira, 10, o líder 
do governo no Senado, Fer-
nando Bezerra (MDB-PE), afir-
mou que o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) deveria 
julgar na semana que vem 
uma consulta sobre o tema, 
para abrir caminho à prorro-
gação da renúncia fiscal.

O Congresso também 
se debruçava sobre a ques-
tão, mas com uma validade 
maior. Também na quarta-
-feira, o deputado Marcelo 
Freitas (PSL-MG) apresentou 
parecer favorável a projeto de 
lei para prorrogar a desone-

ração na folha de pagamento 
para os 17 setores que mais 
empregam no País até 2026.

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, anunciou 
nesta quinta-feira, 11, a prorro-
gação, por mais dois anos, da 
desoneração da folha de paga-
mento dos 17 setores da eco-
nomia que mais empregam. 
O benefício acabaria este ano.

“Reunido com a ministra 
da Agricultura Tereza Cris-
tina, com o nosso prezado 
ministro da Economia Pau-
lo Guedes e mais de uma 
dezena de homens e mulhe-
res representantes do setor 
produtivo do Brasil, resol-
vemos prorrogar por mais 
dois anos a questão que tem 
a ver com a desoneração da 
folha”, disse Bolsonaro na 
cerimônia de lançamento 
do programa “Brasil Frater-
no - Comida no Prato”, no 
Palácio do Planalto.

A desoneração beneficia 
as empresas porque reduz 
os encargos trabalhistas que 
são pagos por elas. (EC)

Política: 
Onyx deixa 
Ministério 
do Trabalho

 A Onyx Lorenzoni foi exone-
rado de seu cargo à frente do 
Ministério do Trabalho, nes-
ta quinta-feira. Em edição do 
Diário Oficial da União, saída 
foi atribuída a um pedido vo-
luntário por parte do políti-
co, que também é deputado 
e deve se manter afastado por 
apenas um ou dois dias a fim 
de trabalhar em processos de 
emendas na Câmara.

É a segunda licença do tipo 
solicitada neste ano por Loren-
zoni. Em fevereiro deste ano, o 
então ministro-chefe da Secre-
taria-Geral da Presidência tam-
bém se afastou para se dedi-
car a atividades com emendas. 
Só neste ano já são cerca de  
R$ 15,7 milhões empenhados 
em emendas. As informações 
são do Uol.

As emendas representam 
dinheiro do Orçamento pú-
blico cuja destinação é feita 
pelos parlamentares. O tema 
tem ganhado repercussão 
nos últimos dias com o que 
ficou conhecido como “orça-
mento secreto” que trata de 
das emendas (recursos) de  
relator-geral. (GSP)

EXONERADO

 A O laboratório brasileiro 
Biomm apresentou à Anvisa 
(Agência Nacinal de Vigilân-
cia Sanitária) pedido de uso 
emergencial da vacina Convi-
decia, desenvolvida pela em-
presa chinesa CanSino contra 
a Covid-19.

A empresa tem acordo para 
importar e produzir no Brasil 
a vacina aplicada em dose úni-
ca. O processo chegou à agên-
cia na segunda-feira (8), mas a 
área técnica abriu a análise na 
quarta (10).

“As primeiras 24 horas são 
dedicadas a uma triagem do 
processo para verificar se os 
documentos necessários es-

Nova vacina de dose única  
é analisada pela Anvisa

Anvisa tem acordo para importar nova vacina ao Brasil

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O processo do pedido de uso emergencial do imunizante 
Convidecia entrou em análise na última quarta-feira (10)

tão disponíveis. Se houver in-
formações importantes faltan-
do, a agência pode solicitar as 
informações adicionais ao la-
boratório”, disse a Anvisa, em 
nota. 

Depois deste período de 
triagem, que deve se encerrar 
nesta quinta, a agência tem 
sete dias úteis para emitir pa-
recer sobre o uso emergencial. 
O prazo é suspenso quando a 
Anvisa pede “exigência técni-
ca”, ou seja, alguma informa-
ção adicional ao laboratório.

Os cinco diretores da An-
visa decidem em reunião co-
legiada se liberam ou não o 
uso emergencial das vacinas 
da Covid-19.

A Convidecia, vacina da 
CanSino, utiliza um adeno-
vírus para ensinar o sistema 
imune humano a identificar e 
combater a Covid.

Em 24 de fevereiro, a CanSi-
no divulgou que a vacina tem 
eficácia superior a 65% contra 
todos os casos sintomáticos da 
doença. (FP)

 A Em um mês, a Alemanha 
foi de um país em que o co-
ronavírus parecia controlado 
a um panorama em que es-
pecialistas sugerem a ocor-
rência de uma quarta onda 
de Covid. Nesta semana, o nú-
mero de novos casos por mi-
lhão de habitantes atingiu o 
pior patamar desde o come-
ço da crise sanitária, e a cifra 
absoluta de infecções diárias 
bateu recorde nesta quinta-
-feira (11), com 50.196 conta-
minações.

Em Berlim, os 2.874 novos 
casos diários registrados tam-
bém são os mais altos desde o 
início da pandemia, segundo 
o Robert Koch-Institut (RKI), 
órgão do governo que moni-
tora doenças infecciosas.

Assim, a administração da 
capital alemã, que funciona 

Covid-19: Alemanha 
bate recorde de casos

como um estado indepen-
dente, adotou regras mais du-
ras contra a doença. Na prá-
tica, pessoas não vacinadas 
serão impedidas de entrar em 
espaços como restaurantes, 
cinemas e museus, e a expec-
tativa é a de que outros esta-
dos sigam o exemplo.

Se a situação continuar se 
agravando, as novas regras 
em Berlim podem vir a atra-
vancar a vida de quem optou 
pela imunização. Em núme-
ros absolutos, a média móvel 
de sete dias na Alemanha, na 
quarta-feira (10), era de 39.676 
casos e 236 mortes em todo 
o país, ainda de acordo com 
o RKI.

Para comparação, no mes-
mo dia, o Brasil anotou 15.298 
novos casos e 264 mortes por 
Covid-19. (FP)

 A O Partido Comunista Chi-
nês aprovou nesta quinta-
-feira (11) uma resolução em 
que lista grandes feitos de sua 
história e suas conquistas e 
consolida a autoridade de Xi 
Jinping à frente do regime.

O relatório, publicado pela 
agência de notícias estatal Xi-
nhua, é o resultado da sex-
ta plenária do Partido Comu-
nista. O evento começou na 
última segunda-feira (8) e re-
uniu cerca de 200 membros 
da legenda com direito a voto, 
mais cerca de 170 não votan-
tes, para discutir os rumos 
da China.

Segundo a Xinhua, o Co-
mitê Central decidiu que a 
lição a se tirar da história do 
partido, que completou 100 
anos em julho, é permanecer 
firme em todas as áreas, entre 
as quais a prioridade é man-
ter a liderança do PC Chinês 

Xi Jinping se iguala a Mao e  
Deng a caminho de 3°mandato

Evento que reuniu membros do Partido Comunista, o debate 
central foi a consolidação de Xi para discutir  rumos da China

 REPRODUÇÃO/ONU

–a consolidação de Xi, des-
crito no texto como o princi-
pal fundador do marxismo da 
China contemporânea.

A plenária ocorreu a por-
tas fechadas, mas o que já ha-

via chamado a atenção para o 
evento foi o anúncio de que 
haveria uma “resolução histó-
rica” –algo que só ocorreu duas 
vezes até agora - a primeira em 
1945 e a segunda em 1981. (FP)

 A O papa Francisco pediu 
nesta quinta-feira que os 
católicos da Escócia rezem 
pelo sucesso da Conferên-
cia das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas 
de 2021 (COP26) em Glas-
gow porque “o tempo [para 
salvar o planeta] está aca-
bando”.

Em carta, Francisco dis-
se que lamentou não po-
der comparecer à abertura 
da conferência, como espe-
rava inicialmente, mas pe-
diu que todos se unam em 
oração por um resultado  
frutífero.

“Esta reunião foi conce-
bida para tratar de uma das 
grandes questões morais do 
nosso tempo: a preservação 
da criação de Deus, dada a 
nós como um jardim a ser 
cultivado e como uma casa 
comum para nossa família 

Papa Francisco diz que 
sucesso da COP26 é vital

humana”, disse ele na car-
ta divulgada pelo Vaticano.

Ele implorou por “sabe-
doria e força” dos partici-
pantes para que tenham em 
mente as gerações futuras.

“O tempo está acaban-
do; esta ocasião não deve 
ser desperdiçada para que 
não tenhamos que enfren-
tar o julgamento de Deus 

por nosso fracasso como ze-
ladores fiéis do mundo que 
ele confiou aos nossos cui-
dados”, afirmou.

Em mensagem formal 
à conferência, lida em seu 
nome no dia 2 de novem-
bro, Francisco disse que as 
chagas duplas infligidas 
pela pandemia de covid-19 e 
pela mudança climática são 
comparáveis àquelas causa-
das por um conflito global e 
que deveriam ser confron-
tadas da mesma maneira.

No dia 8 de outubro, o 
Vaticano anunciou que o 
secretário de Estado, cardeal 
Pietro Parolin, comandaria 
sua delegação para a COP26.

O evento que encerra nes-
ta sexta-feira (12) levou diver-
sas autoridades e ativistas a 
Glasgow em busca de um ca-
minho para pavimentar um 
futuro mais sustentável. (AB)

Papa Francisco 
implorou por 
‘sabedoria 
e força’ dos 
participantes 
para que tenham 
em mente as 
gerações futuras
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“AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO ELETETRÔNICO N° 

0011/2021 PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8.928/2021, TIPO: 

MENOR PREÇO GLOBAL”. Objeto: O objeto da presente licitação con-

siste na aquisição de veículos, zero quilometro, para a Secretaria de 

Assistência Social do município de Embu Guaçu, conforme especifica-

ções e quantidades estabelecidas no termo de referência – Anexo – I. 

Comunicamos que o certame realizado na pressente data foi DESERTO. 

Embu-Guaçu, 11 de novembro de 2021. José Antônio Pereira – Prefeito 

Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão 
Eletrônico PE - HC nº 00818/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00624, Processo 
15P-7110/2021, do tipo menor preço destinado a Registro de Preços de NORFLOXACINA, CEFALEXINA, 
LINESOLIDA E OUTROS MEDICAMENTOS, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das 
propostas eletrônicas será até o dia 29/11/2021 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 CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU-SP. 
CONTRATADA: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ALTA 
MOGIANA. OBJETO: TAXA DE FILIAÇÃO. VALOR TOTAL – R$ 5.236,20. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 05.01.00/33.90.39.00/23.695.3001/2068-01. 
FORO CAJURU. ASSINATURA: 11/11/2021. 

Alex Moretini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
 Aviso Retifi cação de Abertura de Licitação - Pregão Presencial

 - Registro de Preços nº 36/2021.
Objeto: Registro de preços PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, ELABORAÇÃO, IMPUGNAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.
Data de abertura: 30 de novembro de 2021 as 9:00 horas.
O edital estará disponível aos interessados, através do site www.cajuru.sp.gov.br. 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Cajuru 
das 8h às 17h, no endereço citado acima ou pelos telefones (016)3667-9912 ou 
(016)3667-9903 ou via e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br.

Cajuru, 05 de novembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 194-2021 - Pregão Eletrônico nº 129/2021
Objeto: Aquisição de veículo sedan híbrido e veículo tipo pick-up cabine dupla. INÍCIO DO 
CADASTRO DAS PROPOSTAS: 16/11/2021, às 09:00 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
26/11/2021, às 09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos 
interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 

Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente. 
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

• Aviso de Licitação - Concorrência - Processo nº 193-2021 - Concorrência nº 02/2021
Objeto: Doação de um terreno possuindo 2.740,75m² no Setor Industrial IV, para empresa, visando 
o desenvolver o setor industrial. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/12/2021 às 09 horas. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA E DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES CONTENDO 
A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Departamento de Licitações, 
Contratos e Convênios, sito à Avenida Gofredo Schelini, nº 245 – Vila Bandeirantes (Almoxarifado 
Municipal). EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no endereço supra, bem como no 
site www.doiscorregos.sp.gov.br. 

Informações pelo telefone: (14) 3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipa l

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°. 09/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para 
Prolongamento da Avenida Aurora Forti Neves - trecho entre a Avenida Júlio Ferrante e a Rua Sertãozinho e interligação 
com a Rua Santos Dumont, localizado no Município de Olímpia/SP, referente ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento – FINISA Contrato n° 0554922 - DVº:74 da Caixa Econômica Federal. Entrega dos Envelopes: 
01/12/2021 às 13h30. Abertura dos Envelopes: 01/12/2021 às 14h. Tel.: (17) 3279-3274. Site www.olimpia.sp.gov.br. 

Olímpia, 11 de novembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor da Divisão de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
• REPUBLICAÇÃO - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 056/2021, tipo MENOR PREÇO DO ITEM. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (CASA DO VOVÔ 
SALENSE E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALES OLIVEIRA), 
CONFORME PORTARIA FEDERAL 369/2020,  cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 29/11/2021 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, 11 de novembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
• A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 063/2021, tipo MENOR PREÇO DO ITEM. Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO 
QUILÔMETRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE,  cam convidados os interessados 
em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 26/11/2021 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, 11 de novembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0044/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se 

acha aberta à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0044/21, Processo Nº CIAP-2021164149, objetivando 
a contratação de empresa especializada de engenharia para construção da sede do 2ºPelotão PM da 2ªCia PM do 28ºBPM/I, 
obra a ser locada na Rua Dermival Franceschi com Rua Hirayuki Enomoto, Centro, Pereira Barreto/SP, com fornecimento total 
de materiais e mão de obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 02 de dezembro de 2021, às 14h, por ocasião da realização da 
sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0045/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta à 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0045/21, Processo Nº CIAP-2021164150, objetivando a contratação 
de empresa especializada de engenharia para readequação, restauro e ampliação da Motomec do RPMon “9 de Julho”, locali-
zado na Rua Tiradentes, 440, Luz, São Paulo/SP, com fornecimento total de materiais e mão de obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 02 de dezembro de 2021, às 09h, por ocasião da realização da 
sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09/2021 
Processo 3728/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO/
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DOS PADRÕES DE ENTRADA DE 

ENERGIA COM AUMENTO DE CARGA ETAPA 1, EM UNIDADES 
ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 
e CONVOCAÇÃO para abertura do ENVELOPE Nº 02 - 

PROPOSTA 

Julgado os recursos, fica o resultado como se segue: 

1. VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA. – HABILITADA 
2. TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME – HABILITADA 
3. ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA – HABILITADA 
4. ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE-
LI – HABILITADA 
5. VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA – HABILITADA 

A abertura do ENVELOP Nº 02 – PROPOSTA será no dia 16 de 
novembro de 2021, às 09:00 hrs., no auditório da Prefeitura 
Municipal de Porto Feliz, sito à Rua Adhemar de Barros, 340 
- Centro 

As respostas dos recursos e demais informações estão disponíveis 
no Portal da Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os 
autos do processo 3728/2021, disponível para vistas, no Setor de 
Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – 
Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2021 
Processo 3812/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAÇÃO DE PADRÃO 
DE ENTRADA DE ENERGIA E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS 
DE REDE INTERNA DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS CLIMATIZADORES NA CEIM PEDRO JOSÉ 
MOREAU 

Resultado da abertura do envelope 01 – HABILITAÇÃO 
e CONVOCAÇÃO para abertura do ENVELOPE Nº 02 – 

PROPOSTA 

Julgado os recursos, fica o resultado como se segue: 

1.GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. – HABILITADA 
2.VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA. – INABILITADA 
3.TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME – HABILITADA 
4.ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA – HABILITADA 

A abertura do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA será no dia 16 
de novembro de 2021, às 11:00 hrs., no auditório da Prefeitura 
Municipal de Porto Feliz, sito à Rua Adhemar de Barros, 340 – 
Centro 

A resposta do recurso e maiores informações estarão disponíveis 
no Portal da Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os 
autos do processo 3812/2021, disponível para vistas, no Setor de 
Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – 
Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 084/2021, 
objetivando a aquisição de licença de uso do software Autocad 2021, no dia 25 de novembro 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, 11 de novembro de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 076/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2020.00056837-29 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - Objeto: 
Registro de Preços de itens de informática - Recebimento das Propostas dos itens 
01 a 08: das 08h do dia 26/11/21 às 08h do dia 29/11/21 - Abertura das Propostas 
dos itens 01 a 08: a partir das 08h do dia 29/11/21 - Início da Disputa de Preços: 
a partir das 09h30min do dia 29/11/21 - Disponibilidade do Edital Alterado: a partir 
de 12/11/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

Campinas, 10 de novembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021

Tipo: menor preço. Objetivo: aquisição de 2.400 bobinas de papel para impressão de contas 
de água. Data: 26/11/2021 às 09:00h, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.
br . Garça, 11/11/2021 – Andre Pazzini Bomfim - Diretor Executivo.

ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015- Tipo menor preço. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para substituição da cobertura metálica do 
almoxarifado, com fornecimento de materiais e mão de obra. Data: 03/12/2015 às 09:00 
horas, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 12/11/2015 - 
Ary Marino Filho - Diretor Executivo.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

CNPJ: 48.211.262/0001-21 - IE 315.087.331.117
 Rua João Bento, 40 - Bairro Cascata - CEP 17400-000 -  (14) 3407-2480 - Garça/SP

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 18/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a lici-
tação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor 
preço por item. Objeto: Contratação de empresa para locação de materiais, infraestrutura, equipamen-
tos e prestação de serviços para a realização das festividades de final de ano do Munícipio de Tejupá, 
que será realizado nos dias 31/12/2021 e 01/01/2022 no Recinto de Exposição “João Galdensi” na 
Cidade de Tejupá/SP. Vencimento: 26 de Novembro de 2021 às 09:30 (nove horas e trinta minutos). 
Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através 
do site www.tejupa.sp.gov.br.

Tejupá/SP, 11 de Novembro de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
RDC nº 17/2021-Eletrônico - Processo Administrativo:19/10/18.256 (SEI 
PMC.2021.00041731-66)-Interessado Secretaria Municipal de Educação 
-Objeto:Execução de obras de construção de cobertura de quadra - EMEF Padre 
Leão Vallerie - Campinas/SP -Recebimento das Propostas: das 08h do dia 
13/12/21 às 09h do dia 14/12/21 -Abertura das Propostas: a partir das 09h do 
dia 14/12/21 -Início da Disputa de Preços:a partir das 10h do dia 14/12/21 
-Disponibilidade do Edital: a partir de 12/11/21, nos portais eletrônicos 
www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 10 de novembro de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, usando de sua competência legal, convoca AUDIÊNCIA PÚBLICA 
sobre o “PROJETO DE CONCESSÃO CORRESPONDENTE À PARCELA TERRITORIAL DE USO PÚBLICO CONTIDA 
DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA – PETAR”, de responsabilidade da 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São 
Paulo (Proc. e-ambiente SIMA.050204/2021-79), que se realizará no dia 25 DE NOVEMBRO DE 2021, às 17 horas, em 
AMBIENTE VIRTUAL, em virtude das recomendações e cuidados frente ao controle e combate à pandemia do Covid-19 
(Novo Coronavírus), e consonante às diretrizes do Governo do Estado de São Paulo.

O endereço eletrônico para acesso às regras de participação e acesso à transmissão ao vivo da Audiência Pública é: 
www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/consema

Para assistir à transmissão ou se inscrever para manifestação, os interessados devem acessar o endereço citado e 
preencher um cadastro com nome completo, endereço de correio-eletrônico, órgão ou entidade que eventualmente 
representar, documento de identificação e telefone, a partir das 9h00 do dia 25 de novembro de 2021. As inscrições se 
encerrarão 60 minutos após a abertura da reunião, compondo uma lista organizada por ordem de solicitação.

Os documentos referentes ao presente estudo estarão à disposição dos interessados, para consulta e download, no 
seguinte endereço eletrônico: www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br

São Paulo, 19 de outubro de 2021
Anselmo Guimarães - Secretário-Executivo do CONSEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA

CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 
(“ISA CTEEP”)

AVISO DE LICENÇA
A CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (“ISA 
CTEEP”), CNPJ 02.998.611/0001-04, torna público que requereu em 05/11/2021 ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a Licença de 
Operação (LO) para a Linha de Transmissão 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C2 (processo nº 
02001.000611/2020-25), com extensão aproximada de 37 km, que intercepta quatro municípios: 
Selvíria, no estado do Mato Grosso do Sul e Ilha Solteira, Itapura e Andradina, no estado de 
São Paulo. Para subsidiar a emissão da LO, foi apresentado o Relatório de Atendimento às 
Condicionantes da Licença de Instalação nº 1380/2021 e demais documentos pertinentes.

RUI CHAMMAS
Diretor Presidente

AVISO DE  ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas o  Pregão 
Eletrônico HC nº 833/2021, Processo 15P-2826/2021 OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 
102202100592021OC00658 do tipo menor preço  unitário, Registro de Preços de Algodão 
hidrofio, Malha tubular, Atadura de Algodão e Fita teste e outros. O prazo de entrega das 
propostas eletrônicas será até o dia 01/12/2021, 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 no site e no 
www.e-negociospublicos.com.br.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico no 412/2021 
Processo Administrativo no 152458/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de impressão e montagem de 
carnês de IPTU e de ISS autônomo para o exercício de 2022, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 419.449,20 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e nove 
reais e vinte centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 26 de novembro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 26 de novembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 26 de novembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 11 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 42106/21 – Concorrência nº 22/21 – Contratação de empresa especializada na 
organização, produção, realização, administração e logística de eventos visando a cessão 
onerosa de área determinada do Parque Fernando Costa para a realização de shows artísticos 
durante a realização da 51ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE FRANCA – EXPOAGRO, a 
ser realizada no período de 19 a 29 de maio de 2022.  Os envelopes I) Documentação e II) 
Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua 
Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 16 de 
dezembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30. 
Disponibilidade do Edital: www.franca.sp.gov.br

Franca, 11 de novembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 15597/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 12 de novembro ao dia 24 de novembro de 2021, das
08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 
ou 3356, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 077/2021- FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2021 - FAMESP, PROCESSO  
Nº 15597/2021 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE SUBSTITUTO DE DURAMATER, TAMANHOS P, M E G, ETC., EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO 
PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da
sessão pública será no dia 25 de novembro de 2021, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 123/21, Edital Nº 142/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de balas mastigáveis, para entrega imediata. O credenciamento e os 
envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 26/11/21, das 13:30 às 
14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca. O edital 
fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.(11) 3183-0655. Adriana de O. Schiavinatto – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 47/2021 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. 
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 26/11/2021 às 08h59 
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 26/11/2021 
ÀS 09h00. 
Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser 
retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa me-
diante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, 
no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home 
page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.
gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br

CABREÚVA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021.
 ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/21 – Objeto: Registro de preços para 
eventual fornecimento de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e 
produtos de higiene, destinados aos programas e projetos desenvolvidos 
pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme des-
critivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR TOTAL 
POR LOTE. O encerramento dar-se-á em 25 de novembro de 2021, 
às 09 horas. O Edital estará disponível na íntegra, sem custos, os inte-
ressados deverão acessar o site www.campolimpopaulista.sp.gov.br ou 
ainda retirá-lo na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário 
das 11:00 às 16:00 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, 
Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados 
e pontos facultativos. 

VERA DE LOURDES GONÇALVES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
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.
Valor Estimativo: R$ 3.075.000,00 (três milhões e setenta e cinco mil reais). 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 26 de novembro
de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 26 de novembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 26 de novembro 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, 11 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

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

DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº DH-164/2021
PROCESSO N° DH-PRC-2021/00116
OFERTA DE COMPRA Nº 160030000012021OC00049
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e adequação dos
sistemas eletroeletrônicos, equipamentos de monitoramento eletrônico, equipamentos
de radiocomunicação, equipamentos de sistema de refrigeração, e equipamentos de
tecnologia da informação das travessias litorâneas. EDITAL E ENCAMINHAMENTO DAS
PROPOSTAS: A retirada do Edital deverá ser realizada a partir do dia 16/11/2021, por
meio do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, e o encaminhamento das propostas
através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, denominado: “Bolsa Eletrônica de
Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, após o registro dos
interessados e o credenciamento de seus representantes, no CAUFESP, devendo
obedecer às especificações do instrumento convocatório e seus anexos. ABERTURA:
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br, iniciando-se no dia 26/11/2021, às 10:00 horas e será
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados pela Autoridade
Competente nos autos do processo em epígrafe.
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“AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO ELETETRÔNICO N° 

0011/2021 PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8.928/2021, TIPO: 

MENOR PREÇO GLOBAL”. Objeto: O objeto da presente licitação con-

siste na aquisição de veículos, zero quilometro, para a Secretaria de 

Assistência Social do município de Embu Guaçu, conforme especifica-

ções e quantidades estabelecidas no termo de referência – Anexo – I. 

Comunicamos que o certame realizado na pressente data foi DESERTO. 

Embu-Guaçu, 11 de novembro de 2021. José Antônio Pereira – Prefeito 

Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão 
Eletrônico PE - HC nº 00818/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00624, Processo 
15P-7110/2021, do tipo menor preço destinado a Registro de Preços de NORFLOXACINA, CEFALEXINA, 
LINESOLIDA E OUTROS MEDICAMENTOS, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das 
propostas eletrônicas será até o dia 29/11/2021 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 CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU-SP. 
CONTRATADA: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ALTA 
MOGIANA. OBJETO: TAXA DE FILIAÇÃO. VALOR TOTAL – R$ 5.236,20. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 05.01.00/33.90.39.00/23.695.3001/2068-01. 
FORO CAJURU. ASSINATURA: 11/11/2021. 

Alex Moretini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
 Aviso Retifi cação de Abertura de Licitação - Pregão Presencial

 - Registro de Preços nº 36/2021.
Objeto: Registro de preços PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, ELABORAÇÃO, IMPUGNAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.
Data de abertura: 30 de novembro de 2021 as 9:00 horas.
O edital estará disponível aos interessados, através do site www.cajuru.sp.gov.br. 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Cajuru 
das 8h às 17h, no endereço citado acima ou pelos telefones (016)3667-9912 ou 
(016)3667-9903 ou via e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br.

Cajuru, 05 de novembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 194-2021 - Pregão Eletrônico nº 129/2021
Objeto: Aquisição de veículo sedan híbrido e veículo tipo pick-up cabine dupla. INÍCIO DO 
CADASTRO DAS PROPOSTAS: 16/11/2021, às 09:00 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
26/11/2021, às 09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos 
interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 

Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente. 
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

• Aviso de Licitação - Concorrência - Processo nº 193-2021 - Concorrência nº 02/2021
Objeto: Doação de um terreno possuindo 2.740,75m² no Setor Industrial IV, para empresa, visando 
o desenvolver o setor industrial. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/12/2021 às 09 horas. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA E DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES CONTENDO 
A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Departamento de Licitações, 
Contratos e Convênios, sito à Avenida Gofredo Schelini, nº 245 – Vila Bandeirantes (Almoxarifado 
Municipal). EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no endereço supra, bem como no 
site www.doiscorregos.sp.gov.br. 

Informações pelo telefone: (14) 3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipa l

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°. 09/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para 
Prolongamento da Avenida Aurora Forti Neves - trecho entre a Avenida Júlio Ferrante e a Rua Sertãozinho e interligação 
com a Rua Santos Dumont, localizado no Município de Olímpia/SP, referente ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento – FINISA Contrato n° 0554922 - DVº:74 da Caixa Econômica Federal. Entrega dos Envelopes: 
01/12/2021 às 13h30. Abertura dos Envelopes: 01/12/2021 às 14h. Tel.: (17) 3279-3274. Site www.olimpia.sp.gov.br. 

Olímpia, 11 de novembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor da Divisão de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
• REPUBLICAÇÃO - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 056/2021, tipo MENOR PREÇO DO ITEM. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (CASA DO VOVÔ 
SALENSE E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALES OLIVEIRA), 
CONFORME PORTARIA FEDERAL 369/2020,  cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 29/11/2021 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, 11 de novembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
• A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 063/2021, tipo MENOR PREÇO DO ITEM. Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO 
QUILÔMETRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE,  cam convidados os interessados 
em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 26/11/2021 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, 11 de novembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0044/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se 

acha aberta à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0044/21, Processo Nº CIAP-2021164149, objetivando 
a contratação de empresa especializada de engenharia para construção da sede do 2ºPelotão PM da 2ªCia PM do 28ºBPM/I, 
obra a ser locada na Rua Dermival Franceschi com Rua Hirayuki Enomoto, Centro, Pereira Barreto/SP, com fornecimento total 
de materiais e mão de obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 02 de dezembro de 2021, às 14h, por ocasião da realização da 
sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0045/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta à 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0045/21, Processo Nº CIAP-2021164150, objetivando a contratação 
de empresa especializada de engenharia para readequação, restauro e ampliação da Motomec do RPMon “9 de Julho”, locali-
zado na Rua Tiradentes, 440, Luz, São Paulo/SP, com fornecimento total de materiais e mão de obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 02 de dezembro de 2021, às 09h, por ocasião da realização da 
sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09/2021 
Processo 3728/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO/
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DOS PADRÕES DE ENTRADA DE 

ENERGIA COM AUMENTO DE CARGA ETAPA 1, EM UNIDADES 
ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 
e CONVOCAÇÃO para abertura do ENVELOPE Nº 02 - 

PROPOSTA 

Julgado os recursos, fica o resultado como se segue: 

1. VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA. – HABILITADA 
2. TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME – HABILITADA 
3. ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA – HABILITADA 
4. ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE-
LI – HABILITADA 
5. VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA – HABILITADA 

A abertura do ENVELOP Nº 02 – PROPOSTA será no dia 16 de 
novembro de 2021, às 09:00 hrs., no auditório da Prefeitura 
Municipal de Porto Feliz, sito à Rua Adhemar de Barros, 340 
- Centro 

As respostas dos recursos e demais informações estão disponíveis 
no Portal da Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os 
autos do processo 3728/2021, disponível para vistas, no Setor de 
Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – 
Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2021 
Processo 3812/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAÇÃO DE PADRÃO 
DE ENTRADA DE ENERGIA E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS 
DE REDE INTERNA DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS CLIMATIZADORES NA CEIM PEDRO JOSÉ 
MOREAU 

Resultado da abertura do envelope 01 – HABILITAÇÃO 
e CONVOCAÇÃO para abertura do ENVELOPE Nº 02 – 

PROPOSTA 

Julgado os recursos, fica o resultado como se segue: 

1.GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. – HABILITADA 
2.VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA. – INABILITADA 
3.TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME – HABILITADA 
4.ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA – HABILITADA 

A abertura do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA será no dia 16 
de novembro de 2021, às 11:00 hrs., no auditório da Prefeitura 
Municipal de Porto Feliz, sito à Rua Adhemar de Barros, 340 – 
Centro 

A resposta do recurso e maiores informações estarão disponíveis 
no Portal da Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os 
autos do processo 3812/2021, disponível para vistas, no Setor de 
Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – 
Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 084/2021, 
objetivando a aquisição de licença de uso do software Autocad 2021, no dia 25 de novembro 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, 11 de novembro de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 076/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2020.00056837-29 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - Objeto: 
Registro de Preços de itens de informática - Recebimento das Propostas dos itens 
01 a 08: das 08h do dia 26/11/21 às 08h do dia 29/11/21 - Abertura das Propostas 
dos itens 01 a 08: a partir das 08h do dia 29/11/21 - Início da Disputa de Preços: 
a partir das 09h30min do dia 29/11/21 - Disponibilidade do Edital Alterado: a partir 
de 12/11/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

Campinas, 10 de novembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021

Tipo: menor preço. Objetivo: aquisição de 2.400 bobinas de papel para impressão de contas 
de água. Data: 26/11/2021 às 09:00h, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.
br . Garça, 11/11/2021 – Andre Pazzini Bomfim - Diretor Executivo.

ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015- Tipo menor preço. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para substituição da cobertura metálica do 
almoxarifado, com fornecimento de materiais e mão de obra. Data: 03/12/2015 às 09:00 
horas, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 12/11/2015 - 
Ary Marino Filho - Diretor Executivo.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

CNPJ: 48.211.262/0001-21 - IE 315.087.331.117
 Rua João Bento, 40 - Bairro Cascata - CEP 17400-000 -  (14) 3407-2480 - Garça/SP

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 18/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a lici-
tação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor 
preço por item. Objeto: Contratação de empresa para locação de materiais, infraestrutura, equipamen-
tos e prestação de serviços para a realização das festividades de final de ano do Munícipio de Tejupá, 
que será realizado nos dias 31/12/2021 e 01/01/2022 no Recinto de Exposição “João Galdensi” na 
Cidade de Tejupá/SP. Vencimento: 26 de Novembro de 2021 às 09:30 (nove horas e trinta minutos). 
Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através 
do site www.tejupa.sp.gov.br.

Tejupá/SP, 11 de Novembro de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
RDC nº 17/2021-Eletrônico - Processo Administrativo:19/10/18.256 (SEI 
PMC.2021.00041731-66)-Interessado Secretaria Municipal de Educação 
-Objeto:Execução de obras de construção de cobertura de quadra - EMEF Padre 
Leão Vallerie - Campinas/SP -Recebimento das Propostas: das 08h do dia 
13/12/21 às 09h do dia 14/12/21 -Abertura das Propostas: a partir das 09h do 
dia 14/12/21 -Início da Disputa de Preços:a partir das 10h do dia 14/12/21 
-Disponibilidade do Edital: a partir de 12/11/21, nos portais eletrônicos 
www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 10 de novembro de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, usando de sua competência legal, convoca AUDIÊNCIA PÚBLICA 
sobre o “PROJETO DE CONCESSÃO CORRESPONDENTE À PARCELA TERRITORIAL DE USO PÚBLICO CONTIDA 
DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA – PETAR”, de responsabilidade da 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São 
Paulo (Proc. e-ambiente SIMA.050204/2021-79), que se realizará no dia 25 DE NOVEMBRO DE 2021, às 17 horas, em 
AMBIENTE VIRTUAL, em virtude das recomendações e cuidados frente ao controle e combate à pandemia do Covid-19 
(Novo Coronavírus), e consonante às diretrizes do Governo do Estado de São Paulo.

O endereço eletrônico para acesso às regras de participação e acesso à transmissão ao vivo da Audiência Pública é: 
www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/consema

Para assistir à transmissão ou se inscrever para manifestação, os interessados devem acessar o endereço citado e 
preencher um cadastro com nome completo, endereço de correio-eletrônico, órgão ou entidade que eventualmente 
representar, documento de identificação e telefone, a partir das 9h00 do dia 25 de novembro de 2021. As inscrições se 
encerrarão 60 minutos após a abertura da reunião, compondo uma lista organizada por ordem de solicitação.

Os documentos referentes ao presente estudo estarão à disposição dos interessados, para consulta e download, no 
seguinte endereço eletrônico: www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br

São Paulo, 19 de outubro de 2021
Anselmo Guimarães - Secretário-Executivo do CONSEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA

CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 
(“ISA CTEEP”)

AVISO DE LICENÇA
A CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (“ISA 
CTEEP”), CNPJ 02.998.611/0001-04, torna público que requereu em 05/11/2021 ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a Licença de 
Operação (LO) para a Linha de Transmissão 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C2 (processo nº 
02001.000611/2020-25), com extensão aproximada de 37 km, que intercepta quatro municípios: 
Selvíria, no estado do Mato Grosso do Sul e Ilha Solteira, Itapura e Andradina, no estado de 
São Paulo. Para subsidiar a emissão da LO, foi apresentado o Relatório de Atendimento às 
Condicionantes da Licença de Instalação nº 1380/2021 e demais documentos pertinentes.

RUI CHAMMAS
Diretor Presidente

AVISO DE  ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas o  Pregão 
Eletrônico HC nº 833/2021, Processo 15P-2826/2021 OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 
102202100592021OC00658 do tipo menor preço  unitário, Registro de Preços de Algodão 
hidrofio, Malha tubular, Atadura de Algodão e Fita teste e outros. O prazo de entrega das 
propostas eletrônicas será até o dia 01/12/2021, 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 no site e no 
www.e-negociospublicos.com.br.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico no 412/2021 
Processo Administrativo no 152458/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de impressão e montagem de 
carnês de IPTU e de ISS autônomo para o exercício de 2022, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 419.449,20 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e nove 
reais e vinte centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 26 de novembro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 26 de novembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 26 de novembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 11 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 42106/21 – Concorrência nº 22/21 – Contratação de empresa especializada na 
organização, produção, realização, administração e logística de eventos visando a cessão 
onerosa de área determinada do Parque Fernando Costa para a realização de shows artísticos 
durante a realização da 51ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE FRANCA – EXPOAGRO, a 
ser realizada no período de 19 a 29 de maio de 2022.  Os envelopes I) Documentação e II) 
Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua 
Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 16 de 
dezembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30. 
Disponibilidade do Edital: www.franca.sp.gov.br

Franca, 11 de novembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 15597/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 12 de novembro ao dia 24 de novembro de 2021, das
08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 
ou 3356, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 077/2021- FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2021 - FAMESP, PROCESSO  
Nº 15597/2021 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE SUBSTITUTO DE DURAMATER, TAMANHOS P, M E G, ETC., EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO 
PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da
sessão pública será no dia 25 de novembro de 2021, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 123/21, Edital Nº 142/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de balas mastigáveis, para entrega imediata. O credenciamento e os 
envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 26/11/21, das 13:30 às 
14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca. O edital 
fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.(11) 3183-0655. Adriana de O. Schiavinatto – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 47/2021 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. 
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 26/11/2021 às 08h59 
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 26/11/2021 
ÀS 09h00. 
Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser 
retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa me-
diante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, 
no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home 
page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.
gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br

CABREÚVA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021.
 ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/21 – Objeto: Registro de preços para 
eventual fornecimento de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e 
produtos de higiene, destinados aos programas e projetos desenvolvidos 
pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme des-
critivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR TOTAL 
POR LOTE. O encerramento dar-se-á em 25 de novembro de 2021, 
às 09 horas. O Edital estará disponível na íntegra, sem custos, os inte-
ressados deverão acessar o site www.campolimpopaulista.sp.gov.br ou 
ainda retirá-lo na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário 
das 11:00 às 16:00 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, 
Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados 
e pontos facultativos. 

VERA DE LOURDES GONÇALVES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
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.
Valor Estimativo: R$ 3.075.000,00 (três milhões e setenta e cinco mil reais). 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 26 de novembro
de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 26 de novembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 26 de novembro 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, 11 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

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

DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº DH-164/2021
PROCESSO N° DH-PRC-2021/00116
OFERTA DE COMPRA Nº 160030000012021OC00049
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e adequação dos
sistemas eletroeletrônicos, equipamentos de monitoramento eletrônico, equipamentos
de radiocomunicação, equipamentos de sistema de refrigeração, e equipamentos de
tecnologia da informação das travessias litorâneas. EDITAL E ENCAMINHAMENTO DAS
PROPOSTAS: A retirada do Edital deverá ser realizada a partir do dia 16/11/2021, por
meio do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, e o encaminhamento das propostas
através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, denominado: “Bolsa Eletrônica de
Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, após o registro dos
interessados e o credenciamento de seus representantes, no CAUFESP, devendo
obedecer às especificações do instrumento convocatório e seus anexos. ABERTURA:
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br, iniciando-se no dia 26/11/2021, às 10:00 horas e será
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados pela Autoridade
Competente nos autos do processo em epígrafe.

A7gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DÉBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM, FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM 
POR SUA CONTA E RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A  ACATAR, DE FORMA DEFINITIVA E IRRECORRÍVEL, AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATÁLOGO DISTRIBUÍDO NO 
LEILÃO. JOSÉ CARLOS CHAGAS LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 940. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. RUA HENRY FORD, 965 OSASCO-SP  TEL.: (11) 3651.8800  FAX: (11) 3681.0366. (CATÁLOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA  E FOTOS NO SITE).

JOSÉ CARLOS CHAGAS - LEILOEIRO OFICIAL JUCESP 940
NESTA SEXTA-FEIRA, 12/11/21 às 10h00.
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VEÍCULOS: AVARIAS EM TRANSPORTE,  ENCHENTE, 

COLISÃO, ROUBO, FURTO E VEÍCULOS  EM FINAL DE VIDA ÚTIL
Local do Leilão: Rua Henry Ford, 965 - Presidente Altino - Osasco-SP. 

LEILÃO DE VEÍCULOS ONLINE 
AGORA VOCÊ COMPRA SEU VEÍCULO DA MELHOR FORMA PARA O SEU NEGÓCIO: COM O CONFORTO DO LEILÃO
ONLINE. ACESSE WWW.COPART.COM.BR, CADASTRE-SE E DÊ SEU LANCE. BOA SORTE!

Nº DOS CHASSIS: 1B185475-REC, 48179170, 4W029475-REC, 54067966, 5A712124, 5C237498-AVA, 62696673, 63190521, 68628695, 68633888, 
6G009050, 6G118177-REC, 6Y127555, 6Z108808, 73308408, 74188454, 7A055819, 7B028510, 7B605325, 7C202005, 7G141740, 7G217567, 7M077344-
REC, 7T025268, 86053923-REC, 8A040763-REC, 8B124041, 8B281308, 8M003248-REC, 8M307265, 8U874276, 8Z202448, 8Z241416, 91048569, 
95044036, 95362428, 9B076989, 9B093536, 9B158236, 9B232946, 9G279868, 9H144226, 9J236637, 9M078000, 9M326593, 9P117046, 9R009047-REC, 
9S619347, 9Z101813, A2153494, A8866827, AB166209-REC, AC127435, AC184190, AC211567, AG197257-REC, AP021148, B0005539, B0040026, 
B1537829, B5688167, B8892172, BA543800, BA572377, BA846272, BG555321, BJ783206, BP147334, BR107314, BR187064, BT066787-REM, BT243458, 
BT425248, BU153506, BU321210, BZ116896, C1085782, C2087993, C6300937, CB010840, CB107187-REC, CB206515, CB514487, CB594100-REC, 
CC126465, CC192564, CG222848, CJ880967, CJ995034, CT159852, CZ219807, CZP71056, D5018835, DA010346, DB139491, DL338890, DP511029, 
DS571646, E2048322, E4115501, E4139307, E4159255, E8107112, E8561911-REM, E9015573, EB156885, EG289582, EJ505581, EP204462, 
ER104524,EZ134717, F5583336-REM, FB100879-AVA, FB227911-REM, FG023063, FG337697, FM061360, FP402002-REC, FP501949-REM, FZ100812, 
FZ122112, FZ207740, FZ545520-REM, G1005133, G2063631, G7592353, GR052331, GT200273-AVA, GT535191, GZ137361, GZ160168, GZ165554, 
GZ218747, H4A34475, HF219853, HR059503, HT069013, HZ204998, J0013272, J2058117, J4000424, JB509858, JB515091, JJ003693, JYH52049, 
K8736034, KA022612, KB105626, KB112594, KG431650, KJ122037, KP914204, KT109824-REC, KZ216702, KZM52591, L0053129-REM, L4A90208, 
L7610592, L8481233, LB125451, LB531714-REC, LH022443, LJ186458, LKK18252, M0891908, MP004576, PT090258, YB116598-REC E YL068874-REC.

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
18/06/2014, no qual fi  guram como fi  duciantes Daniel Pereira da Silva, servidor público municipal, RG nº 11.172.298-6-SSP/SP e CPF/MF nº 918.332.488-72
e sua mulher Cleide Helena Santos da Silva, empresária RG nº 18.720.053-1-SSP/SP e CPF/MF nº 077.534.368-48, brasileiros, casados sob o regime de
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados em São Paulo/SP, na Rua Nefele, 138, Casa 2, Vila Guilherme, levará
a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 25 de novembro de 2021, às 11h00, no
endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 743.455,97 (setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e
cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/
SP, Vila Guilherme, constituído pelo Ap. 125A, no 12º pav., da torre A, do “Cond. Ed. Mosaico Vila Guilherme”, situado na Rua Eugênio de Freitas n° 371, com área
priv. de 61,58m² e direito a uma vaga de garagem. Imóvel objeto da matrícula nº 62.257 do 17º Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Obs.:
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia
03 de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 371.727,99 (trezentos
e setenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e nove 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 online 
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 25/11/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 03/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

2ª VARA CÍVEL - FORO DE MARÍLIA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada MARA APARECIDA DE ALMEIDA PINA (CPF
Nº 367.756.488-39) e seu cônjuge, se casada for, bem como o credor fiduciário FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR (CNPJ/MF Nº 03.190.167/0001-50), representado pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-04).
 O MM. Juiz de Direito Dr. Ernani Desco Filho, da 2ª Vara Cível - Foro de Marília, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-
se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cotas Condominiais, ajuizada por CONJUNTO HABITACIONAL SAO BENTO I (CNPJ/MF Nº 25.298.648/0001-17), neste ato representado por seu síndico, Sr.
WAGNER KLEBER FERREIRA DE SOUZA (CPF/MF Nº 402.967.838-62) em face de MARA APARECIDA DE ALMEIDA PINA (CPF Nº 367.756.488-39), nos autos do Processo nº 1005136-35.2019.8.26.0344,
e foi designada a venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim
como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Ioneu Carvalho Domingos, nº 170, apartamento nº 1313, bloco 13 – Conjunto Habitacional São Bento I, Bairro Sítio Santa Rosa – Marília/SP - CEP 17523-006. Descrição do
Imóvel: Unidade autônoma sob o nº 1313, localizada no 1º pavimento do Bloco 13, do Conjunto Habitacional São Bento I, situado nesta cidade, na Rua Ioneu Carvalho Domingos, nº 170, Bairro Sítio Santa Rose, com área
total de 52,0279 metros quadrados de construção, sendo 46,1100 metros quadrados de área privativa e 5,9179 metros quadrados de área de uso comum, com direito ao uso de 1 vaga de garagem; correspondendo à
unidade uma fração ideal de 0,3676% do terreno, descrito e caracterizado na matrícula nº 61.623, deste Serviço Registral.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 31212200
Matrícula Imobiliária n° 66.707 1º Oficial de Registros de Imóveis de Marília - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 03 16/12/2016 Alienação Fiduciária - Fundo de Arrendamento Residencial - FAR
OBS 01: O apartamento possui piso cerâmico e está em bom estado de conservação, necessitando apenas de pintura interna (fls. 134).
OBS 02: A penhora dos Direitos foi realizada nos autos (fls. 46), todavia, esta ainda não fora averbada na competente Certidão de matrícula.
OBS 03: Sobre o imóvel recai uma Alienação Fiduciária, cujo valor da dívida era de R$ 9.600,00 em setembro de 2016.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 65.000,00 (Ago/2020 – Avaliação às fls. 134).
Valor de avaliação atualizado: R$ 72.896,96 (Out/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 438,89 (Out/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 14.807,62 (fls. 178 – Out/2020). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 13 de dezembro de 2021, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 16 de dezembro de 2021, às 17 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de dezembro de 2021, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará em 26 de janeiro de 2022,
às 17 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 70% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para
pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta
e o restante em até 04 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá
pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. ERNANI DESCO FILHO - JUIZ DE DIREITO

18/11/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Prefeitura Municipal de Pérola D Oeste/PR. Loc.: PR. Veículos, Rolo Compactador, Motoniveladora 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.

12/11/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Sold Empresa Vende. Loc.: SP. Pisos Elevados, Estações de Trabalho, Armários, Etc. 12/11/2021 A PARTIR 
DAS 13:00h. Sold Empresa Vende. Loc.: SP. Materiais de Construção. 12/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Construtora Planeta. Loc.: SP. 
Bens de Apartamento Decorado. 16/11/2021 A PARTIR DAS 11:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PB. Prédio Comercial 750m² 
em Campina Grande/PB. 16/11/2021 A PARTIR DAS 13:00h. MA IMÓVEIS - SANTANDER 3° Leilão. Loc.: BA, PE, SP. Pagamento em até 420 
meses. Use o FGTS. 16/11/2021 A PARTIR DAS 13:15h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: MG. Apto - Paineiras - Juiz de Fora/MG - 
Alienação Fiduciária. 16/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Apto 63m² em Joinville/SC - Alienação 
Fiduciária - 2ª Praça. 16/11/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: PR. Apto 53m² no Hauer em Curitiba/PR 
- Alienação Fiduciária. 16/11/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. Mobiliários, Eletros e Informática. 16/11/2021 
A PARTIR DAS 11:00h. Sold COMSERV. Loc.: RJ. Usina Misturadora de Solos Ixon. 17/11/2021 A PARTIR DAS 15:30h. MA Imóveis - CCB. Loc.: 
CE, PR, SC, SP. Imóveis Comerciais, Residenciais e Terrenos. 17/11/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Sold GRP Transporte. Loc.: MG. Leilão GRP 
Transportes. 17/11/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Sold Ind. Téxtil Belmar. Loc.: SP. Cabo 150mm hepr 0,6/1kv-90, Máquinas de costura. 
17/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Construtora Planeta. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado. 17/11/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
MA IMÓVEIS - Cotas Consórcios. Loc.: SP. Cotas de Consórcio de Imóveis e Autos - CONTEMPLADAS. 18/11/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 74m² em Ribeirão Preto/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 18/11/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 
MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 119m², na Vila Marina em Santo André/SP - Alienação Fiduciária. 18/11/2021 A PARTIR DAS 
10:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 332m², no Jd. Marajó em Marília/SP - Alienação Fiduciária. 18/11/2021 A PARTIR 
DAS 10:45h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Sala Comercial 143m² no Cond. Ed. Cavaru no Bela Vista. 18/11/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto. 168m² no Centro em Itatiba/SP - Alienação Fiduciária. 18/11/2021 A PARTIR DAS 
11:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 63m² na Santa Cecilia em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária. 18/11/2021 A 
PARTIR DAS 13:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 150m², Jardim da Balsa I, Americana/SP - Alienação Fiduciária. 
18/11/2021 A PARTIR DAS 14:45h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 118m² em Pirituba - São Paulo/SP - Alienação 
Fiduciária. 18/11/2021 A PARTIR DAS 15:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: GO. Apto 88m², Residencial Eldorado, Goiânia/GO 
- Alienação Fiduciária. 18/11/2021 A PARTIR DAS 09:40h. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: PR. Apto 166m² em Curitiba/PR - Alienação Fiduciária 
- 1ª Praça. 18/11/2021 A PARTIR DAS 09:35h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. Apto 103m² no Rio de Janeiro/RJ - Alienação 
Fiduciária - 1ª Praça. 18/11/2021 A PARTIR DAS 09:05h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 196m² em Dois Córregos/SP. 
18/11/2021 A PARTIR DAS 09:10h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 126m² em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária - 1ª 
Praça. 18/11/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª. Loc.: SP. Casa 379m² em Sumaré/SP - Alienação Fiduciária - 1ª 
Praça. 18/11/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Consisa Engenharia. Loc.: MG. Caminhão Comboio de Abastecimento, Escavadeira. 18/11/2021 
A PARTIR DAS 12:00h. Sold MAC Imóveis. Loc.: CE. Estruturas Metálicas - Perfil Soldado. 18/11/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - 
Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 100m² no Jardim Recreio, Bragança Paulista/SP. 18/11/2021 A PARTIR DAS 09:45h. MA Imóveis - 
Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 142m² no jardim Monte Carmelo, Guarulhos/SP. 18/11/2021 A PARTIR DAS 09:25h. MA Imóveis - 
Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PA. Apto 82m² em Atalaia, Ananindeua/PA. 18/11/2021 A PARTIR DAS 09:20h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª 
Praça. Loc.: SP. Casa 332m² em Alphaville, Santana de Parnaíba/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.  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.

17/11/2021 A PARTIR DAS 14:01h. EMPRESAS MARTINELLI. Loc.: PR. CAMINHÕES MÁQUINAS PESADAS EQUIPAMETO.
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.

12/11/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Secretaria Nacional de Políticas Sobre. Loc.: SE. Veículos Conservados e Sucata.
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.  Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

12/11/2021 A PARTIR DAS 12:45h. Log Business. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras. 16/11/2021 A PARTIR 
DAS 14:30h. AMG Comex. Loc.: SP. Indústria Vende: Geradores, Motores, Maq. de Solda. 17/11/2021 A PARTIR DAS 12:45h. Log Systems. 
Loc.: SP. Porta Pallets, Prateleiras Industriais, Cestos, Caixas, Mini. 18/11/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME Thanfer. Loc.: SP. Transformadores, 
Máquinas para madeira, empilhadeira. 18/11/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Geradores, Motores, Maq. de Solda. Maq. 
Grande Porte.

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.

12/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados: Fiat Argo, Jeep Renegade, Jeep.
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.  Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

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

12/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA imóveis - Skaf - 1° Leilão. Loc.: SP. Terreno em Barretos com 200m².
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.  Paulo Francisco Antônio Casale Lauro - JUCESP nº 842.

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.

18/11/2021 A PARTIR DAS 12:00h. MA Imóveis - Primor - 1º Leilão. Loc.: MT. Terreno urbano, AT 250,0m² Condomínio Primor das Torres.
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.  Poliana Mikejevs Calça Lorga - JUCEMAT nº 018.

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.

12/11/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Alcoa. Loc.: MG. Veículo, Determinador de Oxigênio, Difratômetro de Raios. 12/11/2021 A PARTIR DAS 
17:15h. PME QUALYMOLD Indústria. Loc.: PR. Torno CNC Okuma LT25-MY Ano: 2003. 12/11/2021 A PARTIR DAS 12:00h. PME Roselene de 
Fatima Marcusso. Loc.: SP. Filtros, Terminais, Válvulas de Freio, Suporte Patim Freio. 12/11/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Banco Voiter. Loc.: DF. 
Ônibus Urbanos e Ônibus Rodoviários. 12/11/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Midea Carrier. Loc.: AM. Sucata de Condicionador de Ar, e Sucata 
de Microondas. 12/11/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Paranapanema. Loc.: BA. Resíduos De Sucata Ferrosa. 12/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
GSK. Loc.: RJ. Veículos de Passeio. 12/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Stellantis. Loc.: RJ. Robô de Pintura, Painéis de Pinça, Máquina de Solda. 
12/11/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Grupo Mirassol. Loc.: SP. Semirreboque, Bitrem Carga Seca, Carroceria, Container. 12/11/2021 A PARTIR 
DAS 15:30h. Bayer Combos. Loc.: SP. Combos de Veículos. 12/11/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Colgate/Colpal 16h. Loc.: SP. Ford Focus, Fusion, 
Chevrolet Montana, Toyota Camry Ford. 12/11/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Colombo Agroindústria. Loc.: SP. Veículos, Cavalos Mecânicos, 
Caminhões, Ônibus. 12/11/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Amaggi. Loc.: MT. Transportador de Correia, Ciclone em Aço, Ventilador. 16/11/2021 
A PARTIR DAS 11:30h. Notre Dame Intermédica. Loc.: PR. Longarinas, Cadeira para Cozinha, Luminárias, Caixas. 16/11/2021 A PARTIR DAS 
12:00h. Concrelagos. Loc.: RJ. Caminhão Ford Cargo 1998, Caminhão Ford Cargo 2007. 16/11/2021 A PARTIR DAS 13:00h. BP Bunge. Loc.: GO, 
MG, MS, SP. Colhedoras, Tratores de Pneus, Plantadoras, Sucatas. 16/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Light Energia. Loc.: RJ. Módulos 
Eletrônicos, Polos, Caixas Deriv, Fitas Ved, Etc. 16/11/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Makro. Loc.: SP. Prateleiras, Racks para servidos, Elevadores, 
Câmaras Fria. 17/11/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Ecoban. Loc.: SP. Mercedes-Benz 311 CDI Street 2015/2016. 17/11/2021 A PARTIR DAS 
13:00h. Umicore. Loc.: SP. Hyundai I30, Peugeot 408 Business, Citroen C4L, Renault. 17/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Bunge. Loc.: GO, MG, 
MS, SP. Caminhão Mercedes Benz, Caminhão Furgão, Reboque. 18/11/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1105 A. Loc.: BA, PR, RJ, 
SC, SP. Barco em Alumínio e outros. 18/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1105 B. Loc.: MG. Veículos de Passeio e Utilitários. 
18/11/2021 A PARTIR DAS 14:00h. CNC/Consigaz. Loc.: SP. Arames de solda, Fontes de Solda, Gabinetes, Motores. 18/11/2021 A PARTIR DAS 
14:31h. Sulcatarinense. Loc.: SC. Caçambas, Distribuidor, Filtros, Correias, Peças para. 18/11/2021 A PARTIR DAS 15:00h. FMC Technologies. 
Loc.: RJ. Forno Elétrico Tipo Campânula e Maquina de Clad Sucata. 18/11/2021 A PARTIR DAS 20:00h. III Leilão de Beneficente de Vinhos. 
Loc.: SP. Leilão de Vinhos: Amarone Della Valpolicella, Brunello Di .

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.

ERRATAS: DATA: 30/06/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 96660. LOTE: 19714. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: VOLKSWAGEN GOL 1.0 
1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAA05U8DP023171. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: BAV9E34. DATA: 26/10/2021. 
A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 100205. LOTE: 7080. LOC.: São Bernardo do Campo/SP. DADOS DO LOTE: FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BD2651MHM9197349. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: FTC6E22.

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: Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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

Vara da Família e Sucessões da Comarca de Catanduva/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) RICARDO RAMIRO; do coproprietário de bem indivisível RENATA RAMIRO; do credor com penhora anteriormente averbada 
LIVIA RENATA DE ALMEIDA CASTELETTI, PASCOAL BELOTTI NETO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RENATA ROSA da Vara da Família e 
Sucessões da Comarca de Catanduva/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de 
sentença - Guarda ajuizada por LIVIA RENATA DE ALMEIDA CASTELETTI contra RICARDO RAMIRO - Processo nº 0004992-40.2016.8.26.0132 
(Nº de Ordem 2767/11) 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 em uma única etapa por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O pregão terá início em 02/12/2021, 
a partir das 14:00 horas, encerrando-se 17/12/2021, às 14:00 horas - praça única. 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 e 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. DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Decisão de fls. 166: Penhora nas partes ideais que o 
devedor possui nos imóveis matriculados sob nºs. 6/11.735 e 6/11.736, ambos do 1º SRI, desta comarca de Catanduva. Obs.: De acordo com 
penhora acima, r.Decisão de fls. 166, a penhora da parte ideal dos imóveis pertencente ao devedor recai sobre 35,354%. Vide registro R.6 das 
matrículas ns. 11.735 e 11.736. Valor da Avaliação total dos imóveis em 17/10/2018, obtida nos autos n. 0002560-77.2018.8.26.0132: 
R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais). Valor da Avaliação da Parte ideal Penhorada (35,354%): R$ 707.080,00 (Setecentos e sete mil e 
oitenta reais). Valor da avaliação da parte ideal (35,354%) atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 
Agosto/2021: R$ 820.420,57 (Oitocentos e vinte mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos). Depositário: Ricardo Ramiro. 
Local do bem: Rua Paraíba, 543, Catanduva/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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w w w.copar t . com.br

ERRATA DE  LEILÃO
Na agenda de leilões de novembro/21 
publicada no jornal Diário da Região 
de Osasco na edição do dia 04-11-

2021, deixamos de publicar o leilão de 
11.11.2021 realizado por mim no 

Copart Pátio Itaquaquecetuba-SP. 
Porém faço saber a quem possa 
interessar que eu Wendell Félix 
REALIZEI o leilão Copart Pátio 

Itaquaquecetuba de 11.11.2021 às 
14h30. Fica desde já publicado com 
efeito de correção da minha agenda, 
inclusive, para todos os fins e efeitos.

Wendell Félix - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 759.
w w w.copar t . com.br

ERRATA DE  LEILÃO
No edital de chamada e no edital 
pormenorizado de leilões ambos 

publicados no jornal Diário da Região 
de Osasco na edição do dia 11-11-

2021, publicamos que o Leiloeiro José 
Carlos Chagas iria realizar o leilão 

Copart Pátio Itaquaquecetuba-SP. 
Porém faço saber a quem possa 
interessar que eu Wendell Félix 
REALIZEI o leilão Copart Pátio 

Itaquaquecetuba de 11.11.2021 às 
14h30. Fica desde já publicado com 

efeito de correção inclusive, para todos 
os fins e efeitos.

Wendell Félix - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 759.

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 454/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª 
VARA CÍVEL DO FORO DACOMARCA DE GUARUJÁ,nos autos da ação de execução Processonº 
0009886-63.2005.8.26.0223, partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHA DO GOVERNADOR contra 
GEORGES AOUN JUNIOR e RICHARD GEORGES AOUN, leva a público leilão o BEM IMÓVEL: 
O apartamento nº 84, localizado no 8º andar ou 11º pavimento do Edifício Ilha do Governador, situado 
à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nº 1.050, nesta cidade, município e comarca de Guarujá, 
confronta para quem do apartamento olha para a Rua Petrópolis, pela frente com a mesma; pelo 
lado esquerdo com o apartamento nº 83, área de uso comum e apartamento nº 85, pelo lado direito 
com a área de insolação lateral e pelos fundos com a área de uso comum, com o apartamento nº 5 e 
com a área de insolação; tendo a área total de 115,91ms2, e a área útil de 97,53ms², a área comum 
de 18,38ms², correspondendo-lhe a fração ideal de 1,283419% no terreno e demais coisas de uso 
comum do condomínio, cabendo à este apartamento, uma vaga de garagem do edifício, com frente 
para a área coberta de manobras, que tem entrada pela Rua Petrópolis, possuindo a área total de 
32,08ms², e a área útil de 27,00ms² e a área comum de 5,08ms², correspondendo-lhe a fração ideal 
de 0,355209% no terreno e demais coisas de uso comum do condomínio. Cadastro na Prefeitura do 
Município do Guarujá sob o contribuinte n° 0-0014-001-048. Matrícula do Imóvel nº 55.143, do Car-
tório de Registro de Imóveis de Guarujá. AVALIAÇÃO: R$ 490.635,03 (quatrocentos e noventa 
mil e seiscentos e trinta e cinco reais e três centavos) – válido para setembro/2021 – DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 16 de novembro de 2021, às 12h30, e com término 
no dia 19 de novembro de 2021, às 12h30 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 490.635,03 (100% do 
valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do pracea-
mento) – 2ª Praça com início no dia 19 de novembro de 2021, às 12h30, e com término no dia 
30 de novembro de 2021, às 12h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 294.381,02 (60% do valor de 
avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). 
Ficam, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHA DO GOVERNADOR, GEORGES AOUN JUNIOR – CPF nº 
852.668.848-00, representado por sua procuradora GISELE NICOLOSI – CPF nº 332.465.758-00, 
ESPÓLIO DE RICHARD GEORGES AOUN, representado por seu inventariante GEORGES AOUN 
JUNIOR – CPF nº 852.668.848-00, POSSÍVEIS OCUPANTES DO IMÓVEL, SECRETARIA DE PA-
TRIMÔNIO DA UNIÃO – SPU, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, 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 455/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª 
VARA CÍVEL DO FORO DACOMARCA DE GUARUJÁ,nos autos Carta Precatória nº 0002067-
16.2021.8.26.0223, partes RODINEI BERTOZZI DE CARVALHO contra CYRO RAMOS NOGUEIRA 
e IRENE DULCE GUIMARÃES NOGUEIRA, leva a público leilão o BEM IMÓVEL: Lote de terreno 
nº 23 da quadra 21, do loteamento denominado “J. B. Julião”, situado nesta cidade e comarca de 
Guarujá, Praia das Tartarugas, medindo 10,00m de frente para a Rua Iracema, por 25,00m da frente 
aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente encerrando a área 
de 250,00m², dividindo de um lado direito de quem da rua olha o terreno, com o lote nº 08; do lado 
esquerdo com os lotes nºs 10 e11, e nos fundos com o lote nº 13, terreno esse localizado no lado par 
da Rua Iracema e distante 32,00m da esquina dessa Rua com a rua Santo Amaro. Cadastrado pela 
Prefeitura do Município do Guarujá sob o contribuinte n° 3-0460-019-000. Matrícula do Imóvel nº 
1.261, do Registro de Imóveis de Guarujá. AVALIAÇÃO: R$ 541.022,99 (quinhentos e quarenta 
e um mil, vinte e dois reais e noventa e nove centavos) – válido para setembro/2021 – DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 16 de novembro de 2.021, às 14h, e com término no 
dia 19 de novembro de 2021, às 14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 541.022,99 (100% do valor 
da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamen-
to) – 2ª Praça com início no dia 19 de novembro de 2021, às 14h, e com término no dia 13 de 
dezembro de 2021, às 14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 324.613,79 (60% do valor de avaliação 
que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, 
CYRO RAMOS NOGUEIRA – CPF n° 618.212.418-00, IRENE DULCE GUIMARÃES NOGUEIRA – 
CPF nº 044.725.888-54, REINALDO FRANCISCO DA SILVA – CPF nº 232.795.678-15, MANOEL 
MOREIRA DA SILVA – CPF nº 001.657.981- 06, bem como EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL 
e a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, 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

COMUNICADO
Em virtude do feriado 

de 15 de novembro (Proclamação da República),
informamos às agências e anunciantes

que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

13 a 16/11

O departamento comercial receberá
os materiais para publicação até o

dia 12/11 (sexta-feira) às 18 horas.

EDIÇÃO

Edital de Leilão Público Judicial On-line e Presencial, nos termos da Legislação em Vigor - 17ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO. Processo nº 1116467-12.2018.8.26.0100. Partes: Exequente(s): CONDOMÍ-
NIO EDIFÍCIO BARÃO DE OURO BRANCO e executado(a)(s) ESPÓLIO DE EMILIO JALDIN CALDERON E RODRIGO 
GIBIN JALDIN. 1º LEILÃO: 12/11/21 às 11h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da 
avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 01/12/21 às 11h30, não sendo ad-
mitidos lanços inferiores a 70% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: 
R$ 237.359,20 e 2ª data Lance Inicial: R$ 166.151,44, valores sujeitos a atualizações.  LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: 
SALA Nº. 1.411, 14º ANDAR DO COND. EDIFÍCIO BARÃO DE OURO BRANCO, NA AV. PAULISTA Nº. 575, BELA VISTA, 
SÃO PAULO/SP. Edifício Localizado na quadra formada pelas seguintes vias: Rua Brigadeiro Luiz Antônio, Rua Manoel 
da Nóbrega, Alameda Santos e a referida Avenida Paulista, sala com área útil de 24,16 m². TRANSCRIÇÃO Nº: 82.157 
do Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. Local do leilão Presencial: Rua Laura, 138, Centro, 
Santo André/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comis-
são devida à leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial - Obs: Gravames e 
demais ônus vide Edital. 

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 22/11/2021 às 09h20/2º Público Leilão: 24/11/2021 às 14h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial - mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIARIO, CNPJ n° 25.235.009/0001-
02, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos da escritura de venda e compra com 
alienação fiduciária em garantia e outros pactos, datado em 23/10/2019, o seguinte imóvel em lote único: 
A unidade autônoma designada sala nº 1203, localizado no 12º pavimento do Edifício Helbor Offices São 
Caetano, situado na Rua Manoel Coelho, nº 676 e Avenida Goiás, nº 397, nesta cidade e comarca de São 
Caetano do Sul, composta de sala e dois WC, com a área privativa de 38,420m², a área de uso comum de 
14,606m², a área real total de 53,026m² e o coeficiente de proporcionalidade de 0,002754, confrontando, 
no sentido de quem da Rua Manoel Coelho olha para o empreendimento, pela frente com a sala de final 4, 
pelo lado direito com a parede divisória lateral direita do edifício, pelo lado esquerdo com o corredor de 
circulação, e pelos fundos com a sala de final 2. Matrícula: 42.299 do 2º Cartório de Oficio de Registro de 
Imóveis de São Caetano do Sul/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 02.032.0895. 1º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$ 353.211,49 (Trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e onze reais e quarenta e nove 
centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 300.194,75 (Trezentos mil, cento e noventa e quatro reais e 
setenta e cinco centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do 
leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e 
com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado 
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Fica a Fiduciante Emanuella de Alencar Lima, RG nº 43.287.480-X-SSP/SP e CPF 
nº 352.883.548-63, intimada das datas dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através dos sites www.superbid.net e 
www.sold.superbid.net.

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 22/11/2021 às 09h15/2º Público Leilão: 07/12/2021 às 15h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro 
Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RC8 ADMINISTRAÇÃO SPE LTDA, CNPJ/MF sob nº 
24.774.458/0001-66, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, através da Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), nos termos do artigo 27 da 
Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e 
Outras Avenças o seguinte imóvel em lote único: UM TERRENO situado na Rua 7, correspondente ao 
lote 22 da quadra I do loteamento denominado FLORATTA NAÇÕES RESIDENCIAL, na cidade de Bauru-SP, 
com área de 324,40 m², melhor descrito na matrícula nº 125.521 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de 
Bauru/SP. Recai sobre o imóvel o Processo n° 1023186-84.2021.8.26.0071 - 4ª Vara Cível - Foro de Bauru 
- Comarca de SP e Processo n° 1027638-40.2021.8.26.0071 - 4ª Vara Cível - Foro de Bauru - Comarca de SP. 
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 4/3727/22. 1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 212.711,16. 2º PÚBLICO LEILÃO 
VALOR: R$ 188.900,38. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel 
no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas 
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Imóvel Ocupado, 
desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: GIÉDRE 
SUÉLLEN PEREIRA BERTOLDO FURUSHIMA, RG nº 35.276.698-0-SSP/SP, CPF/MF nº 409.443.378-30 e 
THIAGO FURUSHIMA FREITAS, RG nº 48.840.672-0-SSP/SP, CPF/MF nº 408.558.318-20, intimados da data 
dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do 
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da 
realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) os imóveis entregues em 
garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, 
pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD 
LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 118/2021 - Tomada de Preços nº 013/2021

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 TOMADA, na forma PRESENCIAL, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para reforma e 
adequação para acessibilidade na escola municipal “Marcilio Bondesan”, localizado à Rua José 
Silveira, nº 376 – Bento Quirino – São Simão/SP, conforme condições e exigências estabelecidas 
no termo de referência e anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO 
DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 
E PROPOSTA: até às 09h45min do dia 06 de dezembro de 2021. DATA E HORÁRIO DA 
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Pontualmente às 10h00min do dia 
06 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 121/2021 - Pregão Eletrônico nº 044/2021

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 
fornecimento e instalação de placas de sinalização turística e urbana, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. O recebimento 
das propostas será a partir do dia 16 de novembro de 2021 às 08:00h e o encerramento do 
recebimento será dia 26 de novembro de 2021 às 08:30h. A abertura da disputa será às 09:00h 
do dia 26 de novembro 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.

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

17 / Novembro 2021 - Quarta 9:30h. 
 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO  TERRENO EM SÃO CARLOS - SP
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 16/11 - 2ª Praça: 18/11 - 15h. 

TERRENO COM 5.000,00M² TIBAIA DE SÃO FERNANDO

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

VENDA DIRETA DE PATINETES ELÉTRICOS
4ª ETAPA: APROX. 150 PATINETES

Termino: 18 / Novembro 2021 - Quinta 17h. 
LEILÃO ONLINE

VENDA DIRETA DE PATINETES ELÉTRICOSVENDA DIRETA DE PATINETES ELÉTRICOS

Termino: 18 / Novembro 2021 - Quinta 17h. 

www.milanleiloes.com.br

LEILÃO DE VEÍCULOS FORD

19 / Novembro 2021 - Sexta 9:30h. 

ORIGINÁRIOS DA FROTA, MARKETING E RECOMPRA

PRESENCIAL E ONLINE

www.milanleiloes.com.br

LEILÃO AUTOMÁTICO
MATERIAIS DIVERSOS - SEM TRANSMISSÃO 

19 / Novembro 2021 - Sexta 10h. 
LEILÃO ONLINE

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010237-61.2021.8.26.0001. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson
Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LÍVIA TEIXEIRA DE SOUZA, CPF 491.178.581-00, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor 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$ 53.328,85 (06/2021),
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. São Paulo, 09 de setembro de 2021.

CAMPINAS - 2ª VARA CÍVEL - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 0018729-28.2020.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. GABRIEL BALDI DE CARVALHO, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a JORGE MORAIS DE LIMA FILHO, brasileiro, CPF
400.100.918-82, com endereço à  Avenida Cardeal Motta, 900, City America,
CEP 05101-210, São Paulo - SP e FERNANDO GOMES DA SILVA, brasileiro, CPF
400.108.038-90, com endereço à Rua 19, 745, Consolacao, CEP 13503-300, Rio
Claro - SP, que lhe foi proposta uma ação de INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO
de PERSONALIDADE JURIDICA por par te de PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA. alegando em síntese: “confusão patrimonial entre os bens dos
sócios com os bens da empresa executada BRASI GLASS PRODUTOS PARA
CERÂMICA LTDA, CNJP nº 04.207.785/0001-29. Encontrando-se o réu em lugar
incer to 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 contes-
tada 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 10 de agosto de 2021.

6ª VARA CÍVEL  DE CAMPINAS  - Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300
- Bloco C - salas 5 e 6 - Jd. Santana - CEP 13088-901 - Fone: (19) 2101-3327 -
E-mail: campinas6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias -
Processo nº 0019807-23.2021.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. FRANCISCO JOSE BLANCO
MAGDALENA , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GUSTAVO PADOVAN DE
OLIVEIRA, advogado, RG 22.583.494-7, CPF217.229.888-35, que por este Juízo,
tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por FANNY DE
CASSIA CHELMINSKI BARRETO. 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$48.942,19,
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 Proces-
so 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 09 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025576-13.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) STONEX COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA EPP, CNPJ 10.924.426/0001-95 na pessoa de seu 
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ASSOCIAÇÃO CULTURA 
FRANCISCANA, objetivando a procedência da ação para o fim de COMPELIR a Ré que emita as notas fiscais correspondentes aos 
pagamentos realizados em 19/07/2013, 08/08/13, 08/09/2013, de R$9.300,00, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como para 
CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela ré, como 
verdadeiros, os fatos articulados pela autora, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 6º 
andar - salas nº 615/617, Centro - CEP 01501-900, Fone: 2171-6076. São Paulo-SP - E-mail: sp3cv@tjsp.jus.br. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049461-20.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KLIN 
LOGÍSTICA EIRELI, CNPJ/MF nº 08.989.198/0002-70, na pessoa de seu representante legal que OSCAR FLUES INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA ajuizou ação de Regresso pelo procedimento comum, objetivando a procedência da ação para condenar a ré ao 
pagamento da quantia de R$7.500,00 (Outubro/2020). Acrescido das demais cominações legais. Estando a ré em local ignorado, expediu-
se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, 
sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando 
advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021519-73.2020.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDA YAMAKADO NARA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ON LINE INTERMEDIAÇÕES E COMERCIO LTDA – 123 IMPORTADOS, CNPJ 35912902000189, com endereço à Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 2369, 11° andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de WANDERLEY JOSÉ FARIA DE SOUZA, alegando em síntese: foi ajuizada ação de Indenização por Danos 
Materiais e Morais pelo procedimento Comum, objetivando a procedência da ação para condenar as rés na quantia de R$ 4.399,60 
(Setembro/2020) tendo em vista que o requerente comprou junto a ré duas TV’s, sendo uma de 55” e outra de 50 sob a promessa de 
entrega de 30 a 45 dias úteis, sendo que até o momento não recebeu a mercadoria ou seu dinheiro de volta. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 26 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002727-05.2019.8.26.0565. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dra. Érika Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRIENDS CAR EIRELI ME, 
CNPJ 18.177.566/0001-59, que lhe foi proposta uma ação de Reparação de danos pelo Procedimento Comum Cível por parte de BRUNA 
BORBA SERRA, objetivando a restituição dos valores pagos para aquisição do veículo PRISMA MAXX, ano 2009/20140, placa EDR 7661, 
e condenação solidária das requeridas ao pagamento de danos morais. Valor da causa R$42.370,14 (Abril/2019). 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 Caetano do Sul, aos 18 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1107073-44.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NEWSTAR 
COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME, CNPJ 50.644.178/0001-43, na pessoa de seu representante legal, 
que por parte de INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA foi ajuizada Ação Monitoria p/ cobrança de R$17.799,24 
(Outubro/2019), referente a débitos relativos ao contrato de prestação de serviços educacionais anexado ao autos. Estando a parte ré em 
local ignorado, expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito devidamente atualizado, isento de 
custas desde que efetue também o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena 
de se constituir de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do 
CPC, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002514-30.2016.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). Frederico dos Santos Messias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos sócios da Empresa 
LA MOZZARELLA BELLA LATÍCÍNIOS LTDA, CNPJ 13.277.295/0001-90, o sr. Antonio Guarnaccia e a sra. Gaetana Cippone que a 
credora KUEHNE + NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA. ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da 
devedora, com o objetivo de incluir no polo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver 
satisfeito o seu credito no valor de R$ 51.910,92 (03/05/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, 
honorários advocatícios de 10%. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do edital, os sócios supracitados se manifestem nos autos. 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 21 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1030499-10.2018.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Max Deyllon Silva 
Cardoso, CPF 337.067.488-27, Marlon de Oliveira Barbosa Demarco, CPF 104.478.317-63, Nelson Toth Gasque, CPF 226.751.068-52, 
Anna Paula Aparecida Moraes Gasque, CPF 224.946.548-74, Ana Maria Toth Gasque, CPF 166.669.108-93 no qual o autor é Peony 
Administração e Participação Eireli, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de PEONY 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, para cobrança de valores confessados através de Instrumento Particular de Transação e 
Confissão de Dívida. 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 
embargos à execução. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 17 de 
agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004334-73.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a empresa 
GUIA E LISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ n° 06.152.394/0001-80, que por este Juízo tramita Ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por ASSOCIAÇÃO EDUCADORA BENEFICENTE. Encontrando-se a Executada em local 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$ 3.419,63 (três mil e quatrocentos e dezenove reais e sessenta e três 
centavos), acrescida de custas, se houver, sob pena do montante devido sofrer acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e, também, 
honorários de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. 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 São Paulo, aos 26 de outubro 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 as NOTIFICAÇÕES de ESPÓLIO DE RODRIGO AZEVEDO e 
CRISTINA ARAÚJO AZEVEDO;- ESPÓLIO FRANCISCO AZEVEDO e EPOMINA DA VEIGA AZE-
VEDO;- MANOEL AZEVEDO NORANHA, FRANCIS AZEVEDO NORONHA, DANIEL AZEVEDO 
NORONHA, ADRIANA AZEVEDO NORONHA, JOÃO CARLOS AZEVEDO NORONHA, ARIADNA 
AZEVEDO NORONHA HERDEIROS DE MARIA APARECIDA AZEVEDO NORANHA e LESLIE 
CLIFFORD NORANHA; ESPÓLIO DE BERNARDO AZEVEDO NORONHA, todos na qualidade de ti-
tulares de domínio do imóvel usucapiendo, com origem na transcrição nº 21.231 do 7ºRI; MARCELO 
GIRO, HENRIQUETA GIRO; ESPÓLIO JACKSON FANTONI e MARIA DE FÁTIMA SOKACHESKI 
FANTONI; GUILHERME SKACHESKI FANTONI, GERALDA BASTOS PEREIRA FANTONI, todos 
na qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o 
pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM PREDIO e seu 
terreno situado à Rua Catuquina, nº 396, parte do lote 191, quadra 297, Vila Mafra, TATUAPÉ, 
distante 37,23m até a esquina mais próxima Rua Guaxupé, com a Rua Edson Carrer Bastos. Tem 
início no ponto 1, seguindo em linha reta por uma distância de 8,00m, até o ponto 2; Daí deflete a 
direita, formando um ângulo interno de 100º11’45’’, seguindo uma distância de 24,52m, confrontando 
com o imóvel nº 408, matriculado sob nº 26.097 do 9º RI, de titularidade dominial de Luis Antonio de 
Sousa Palmeira e outro, até o ponto 3; Daí deflete a direita, formando um ângulo interno de 79º58’28’’, 
seguindo uma distância de 16,82m, confrontando com os seguintes prédios da Rua Ortiz de Camar-
go:- nº 255,259,265, matriculado sob nº 4.468 do 9º RI, de titularidade dominial de Heitor Gambim e 
outros; - nº 249, matriculado sob nº 81.017 do 9ºRI de titularidade dominial Pedro Joaquim de Pau-
la; - nº 245, matriculado sob nº 266.468, de titularidade dominial de Cecília Maria de Alencar David 
e outros; até o ponto 4; Daí deflete a direita, formando um ângulo interno de 79º39’15’’, seguindo 
uma distância de 24,57m, confrontando com o imóvel nº 388, da Rua Catuquina, matriculado sob nº 
237.337 do 9ºRI, de titularidade dominial de Rosa Scarpa Cantadori e outros, até o ponto 1, início des-
ta descrição, formando com o segmento inicial o ângulo interno de 100º10’32”; e encerrando a área 
de 299,47,00m², cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 22 de setembro de 2020, pre-
notado sob nº 649.877, em 22 de setembro de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 27 
de agosto de 2020, no Livro 4102, fls. 363, pelo 26º Tabelionato de Notas de São Paulo/SP, e demais 
documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através 
do qual LUIZ SANTANA DA SILVA, RG nº 4.474.777-9-SSP/SP, CPF/MF nº 295.753.468-15, viúvo 
de Cirlene Fantoni Santana da Silva; - ROGERIO SANTANA DA SILVA, RG nº 22.669.580-3-X-SSP/
SP, CPF/MF nº 186.077.678-79, casado com ADRIANA VASSER LOPES SANTANA DA SILVA, RG 
Nº 25.504.588-8-SSP/SP, CPF/MF Nº 180.459.058-40, residentes e domiciliados nesta Capital, à 
Rua Ovídio Lopes nº 341, Parque Boturussu; - ANA MARIA SANTANA DE ALCANTARA, RG Nº 
22669581-SSP/SP, CPF/MF Nº 265.907.238-85, casada com MARCOS RUSSI DE ALCANTARA, 
RG Nº 25018261-SSP/SP, CPF/MF Nº 264.172.218-65, residentes e domiciliados na Rua Lourenço 
Silva Araújo e Amazonas, nº 99, Parque Santo Eduardo, solicitam o Reconhecimento da Usucapião 
Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercerem posse 
mansa, pacífica, e com intenção de ser dono, por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) anos, sobre 
o referido imóvel. Considerando a certificação de que os notificandos se encontram 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 Es-
tado, 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.

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 deno-
minado “Cidade de Deus”, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, INTIMA a devedora fiduciante: TAMARA DOS 
SANTOS CANTAMESSA, brasileira, maior, autônoma, solteira, RG N° 39.134.643-X-SSP/SP, CPF/
MF Nº 356.778.548-67, 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$20.765,30, 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 proprieda-
de do imóvel matriculado sob nº 239.661 deste Oficio, em favor do credor fiduciário. São Paulo, 10 de 
novembro de 2021. (Protocolo 681.702)



                 




                    



 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO No 1022259-49.2021.8.26.0482 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5a Vara Cível, do Foro de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sérgio Elorza Barbosa de Moraes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MS RODRIGUES 
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, CNPJ 57403776000170, com endereço 
desconhecido, que por este Juízo, tramita de umaação de Cumprimento de sentença, movida por Fru-
tini Fruticultura Aliprandini 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$ 
72.264,48, devidamente atualizada e acrescida de custas se houver, 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 Presidente Prudente, aos 29 de setembro de 2021.
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ERRATA DE  LEILÃO
Na agenda de leilões de novembro/21 
publicada no jornal Diário da Região 
de Osasco na edição do dia 04-11-

2021, deixamos de publicar o leilão de 
11.11.2021 realizado por mim no 

Copart Pátio Itaquaquecetuba-SP. 
Porém faço saber a quem possa 
interessar que eu Wendell Félix 
REALIZEI o leilão Copart Pátio 

Itaquaquecetuba de 11.11.2021 às 
14h30. Fica desde já publicado com 
efeito de correção da minha agenda, 
inclusive, para todos os fins e efeitos.

Wendell Félix - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 759.
www.copar t . com.br

ERRATA DE  LEILÃO
No edital de chamada e no edital 
pormenorizado de leilões ambos 

publicados no jornal Diário da Região 
de Osasco na edição do dia 11-11-

2021, publicamos que o Leiloeiro José 
Carlos Chagas iria realizar o leilão 

Copart Pátio Itaquaquecetuba-SP. 
Porém faço saber a quem possa 
interessar que eu Wendell Félix 
REALIZEI o leilão Copart Pátio 

Itaquaquecetuba de 11.11.2021 às 
14h30. Fica desde já publicado com 

efeito de correção inclusive, para todos 
os fins e efeitos.

Wendell Félix - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 759.

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 454/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª 
VARA CÍVEL DO FORO DACOMARCA DE GUARUJÁ,nos autos da ação de execução Processonº 
0009886-63.2005.8.26.0223, partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHA DO GOVERNADOR contra 
GEORGES AOUN JUNIOR e RICHARD GEORGES AOUN, leva a público leilão o BEM IMÓVEL: 
O apartamento nº 84, localizado no 8º andar ou 11º pavimento do Edifício Ilha do Governador, situado 
à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nº 1.050, nesta cidade, município e comarca de Guarujá, 
confronta para quem do apartamento olha para a Rua Petrópolis, pela frente com a mesma; pelo 
lado esquerdo com o apartamento nº 83, área de uso comum e apartamento nº 85, pelo lado direito 
com a área de insolação lateral e pelos fundos com a área de uso comum, com o apartamento nº 5 e 
com a área de insolação; tendo a área total de 115,91ms2, e a área útil de 97,53ms², a área comum 
de 18,38ms², correspondendo-lhe a fração ideal de 1,283419% no terreno e demais coisas de uso 
comum do condomínio, cabendo à este apartamento, uma vaga de garagem do edifício, com frente 
para a área coberta de manobras, que tem entrada pela Rua Petrópolis, possuindo a área total de 
32,08ms², e a área útil de 27,00ms² e a área comum de 5,08ms², correspondendo-lhe a fração ideal 
de 0,355209% no terreno e demais coisas de uso comum do condomínio. Cadastro na Prefeitura do 
Município do Guarujá sob o contribuinte n° 0-0014-001-048. Matrícula do Imóvel nº 55.143, do Car-
tório de Registro de Imóveis de Guarujá. AVALIAÇÃO: R$ 490.635,03 (quatrocentos e noventa 
mil e seiscentos e trinta e cinco reais e três centavos) – válido para setembro/2021 – DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 16 de novembro de 2021, às 12h30, e com término 
no dia 19 de novembro de 2021, às 12h30 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 490.635,03 (100% do 
valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do pracea-
mento) – 2ª Praça com início no dia 19 de novembro de 2021, às 12h30, e com término no dia 
30 de novembro de 2021, às 12h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 294.381,02 (60% do valor de 
avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). 
Ficam, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHA DO GOVERNADOR, GEORGES AOUN JUNIOR – CPF nº 
852.668.848-00, representado por sua procuradora GISELE NICOLOSI – CPF nº 332.465.758-00, 
ESPÓLIO DE RICHARD GEORGES AOUN, representado por seu inventariante GEORGES AOUN 
JUNIOR – CPF nº 852.668.848-00, POSSÍVEIS OCUPANTES DO IMÓVEL, SECRETARIA DE PA-
TRIMÔNIO DA UNIÃO – SPU, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, 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 455/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª 
VARA CÍVEL DO FORO DACOMARCA DE GUARUJÁ,nos autos Carta Precatória nº 0002067-
16.2021.8.26.0223, partes RODINEI BERTOZZI DE CARVALHO contra CYRO RAMOS NOGUEIRA 
e IRENE DULCE GUIMARÃES NOGUEIRA, leva a público leilão o BEM IMÓVEL: Lote de terreno 
nº 23 da quadra 21, do loteamento denominado “J. B. Julião”, situado nesta cidade e comarca de 
Guarujá, Praia das Tartarugas, medindo 10,00m de frente para a Rua Iracema, por 25,00m da frente 
aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente encerrando a área 
de 250,00m², dividindo de um lado direito de quem da rua olha o terreno, com o lote nº 08; do lado 
esquerdo com os lotes nºs 10 e11, e nos fundos com o lote nº 13, terreno esse localizado no lado par 
da Rua Iracema e distante 32,00m da esquina dessa Rua com a rua Santo Amaro. Cadastrado pela 
Prefeitura do Município do Guarujá sob o contribuinte n° 3-0460-019-000. Matrícula do Imóvel nº 
1.261, do Registro de Imóveis de Guarujá. AVALIAÇÃO: R$ 541.022,99 (quinhentos e quarenta 
e um mil, vinte e dois reais e noventa e nove centavos) – válido para setembro/2021 – DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 16 de novembro de 2.021, às 14h, e com término no 
dia 19 de novembro de 2021, às 14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 541.022,99 (100% do valor 
da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamen-
to) – 2ª Praça com início no dia 19 de novembro de 2021, às 14h, e com término no dia 13 de 
dezembro de 2021, às 14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 324.613,79 (60% do valor de avaliação 
que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, 
CYRO RAMOS NOGUEIRA – CPF n° 618.212.418-00, IRENE DULCE GUIMARÃES NOGUEIRA – 
CPF nº 044.725.888-54, REINALDO FRANCISCO DA SILVA – CPF nº 232.795.678-15, MANOEL 
MOREIRA DA SILVA – CPF nº 001.657.981- 06, bem como EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL 
e a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, 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

COMUNICADO
Em virtude do feriado 

de 15 de novembro (Proclamação da República),
informamos às agências e anunciantes

que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

13 a 16/11

O departamento comercial receberá
os materiais para publicação até o

dia 12/11 (sexta-feira) às 18 horas.

EDIÇÃO

Edital de Leilão Público Judicial On-line e Presencial, nos termos da Legislação em Vigor - 17ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO. Processo nº 1116467-12.2018.8.26.0100. Partes: Exequente(s): CONDOMÍ-
NIO EDIFÍCIO BARÃO DE OURO BRANCO e executado(a)(s) ESPÓLIO DE EMILIO JALDIN CALDERON E RODRIGO 
GIBIN JALDIN. 1º LEILÃO: 12/11/21 às 11h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da 
avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 01/12/21 às 11h30, não sendo ad-
mitidos lanços inferiores a 70% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: 
R$ 237.359,20 e 2ª data Lance Inicial: R$ 166.151,44, valores sujeitos a atualizações.  LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: 
SALA Nº. 1.411, 14º ANDAR DO COND. EDIFÍCIO BARÃO DE OURO BRANCO, NA AV. PAULISTA Nº. 575, BELA VISTA, 
SÃO PAULO/SP. Edifício Localizado na quadra formada pelas seguintes vias: Rua Brigadeiro Luiz Antônio, Rua Manoel 
da Nóbrega, Alameda Santos e a referida Avenida Paulista, sala com área útil de 24,16 m². TRANSCRIÇÃO Nº: 82.157 
do Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. Local do leilão Presencial: Rua Laura, 138, Centro, 
Santo André/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comis-
são devida à leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial - Obs: Gravames e 
demais ônus vide Edital. 

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 22/11/2021 às 09h20/2º Público Leilão: 24/11/2021 às 14h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial - mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIARIO, CNPJ n° 25.235.009/0001-
02, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos da escritura de venda e compra com 
alienação fiduciária em garantia e outros pactos, datado em 23/10/2019, o seguinte imóvel em lote único: 
A unidade autônoma designada sala nº 1203, localizado no 12º pavimento do Edifício Helbor Offices São 
Caetano, situado na Rua Manoel Coelho, nº 676 e Avenida Goiás, nº 397, nesta cidade e comarca de São 
Caetano do Sul, composta de sala e dois WC, com a área privativa de 38,420m², a área de uso comum de 
14,606m², a área real total de 53,026m² e o coeficiente de proporcionalidade de 0,002754, confrontando, 
no sentido de quem da Rua Manoel Coelho olha para o empreendimento, pela frente com a sala de final 4, 
pelo lado direito com a parede divisória lateral direita do edifício, pelo lado esquerdo com o corredor de 
circulação, e pelos fundos com a sala de final 2. Matrícula: 42.299 do 2º Cartório de Oficio de Registro de 
Imóveis de São Caetano do Sul/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 02.032.0895. 1º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$ 353.211,49 (Trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e onze reais e quarenta e nove 
centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 300.194,75 (Trezentos mil, cento e noventa e quatro reais e 
setenta e cinco centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do 
leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e 
com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado 
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Fica a Fiduciante Emanuella de Alencar Lima, RG nº 43.287.480-X-SSP/SP e CPF 
nº 352.883.548-63, intimada das datas dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através dos sites www.superbid.net e 
www.sold.superbid.net.

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 22/11/2021 às 09h15/2º Público Leilão: 07/12/2021 às 15h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro 
Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RC8 ADMINISTRAÇÃO SPE LTDA, CNPJ/MF sob nº 
24.774.458/0001-66, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, através da Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), nos termos do artigo 27 da 
Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e 
Outras Avenças o seguinte imóvel em lote único: UM TERRENO situado na Rua 7, correspondente ao 
lote 22 da quadra I do loteamento denominado FLORATTA NAÇÕES RESIDENCIAL, na cidade de Bauru-SP, 
com área de 324,40 m², melhor descrito na matrícula nº 125.521 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de 
Bauru/SP. Recai sobre o imóvel o Processo n° 1023186-84.2021.8.26.0071 - 4ª Vara Cível - Foro de Bauru 
- Comarca de SP e Processo n° 1027638-40.2021.8.26.0071 - 4ª Vara Cível - Foro de Bauru - Comarca de SP. 
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 4/3727/22. 1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 212.711,16. 2º PÚBLICO LEILÃO 
VALOR: R$ 188.900,38. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel 
no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas 
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Imóvel Ocupado, 
desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: GIÉDRE 
SUÉLLEN PEREIRA BERTOLDO FURUSHIMA, RG nº 35.276.698-0-SSP/SP, CPF/MF nº 409.443.378-30 e 
THIAGO FURUSHIMA FREITAS, RG nº 48.840.672-0-SSP/SP, CPF/MF nº 408.558.318-20, intimados da data 
dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do 
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da 
realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) os imóveis entregues em 
garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, 
pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD 
LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 118/2021 - Tomada de Preços nº 013/2021

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 TOMADA, na forma PRESENCIAL, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para reforma e 
adequação para acessibilidade na escola municipal “Marcilio Bondesan”, localizado à Rua José 
Silveira, nº 376 – Bento Quirino – São Simão/SP, conforme condições e exigências estabelecidas 
no termo de referência e anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO 
DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 
E PROPOSTA: até às 09h45min do dia 06 de dezembro de 2021. DATA E HORÁRIO DA 
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Pontualmente às 10h00min do dia 
06 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 121/2021 - Pregão Eletrônico nº 044/2021

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 
fornecimento e instalação de placas de sinalização turística e urbana, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. O recebimento 
das propostas será a partir do dia 16 de novembro de 2021 às 08:00h e o encerramento do 
recebimento será dia 26 de novembro de 2021 às 08:30h. A abertura da disputa será às 09:00h 
do dia 26 de novembro 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.

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

17 / Novembro 2021 - Quarta 9:30h. 
 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO  TERRENO EM SÃO CARLOS - SP
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 16/11 - 2ª Praça: 18/11 - 15h. 

TERRENO COM 5.000,00M² TIBAIA DE SÃO FERNANDO

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

VENDA DIRETA DE PATINETES ELÉTRICOS
4ª ETAPA: APROX. 150 PATINETES

Termino: 18 / Novembro 2021 - Quinta 17h. 
LEILÃO ONLINE

VENDA DIRETA DE PATINETES ELÉTRICOSVENDA DIRETA DE PATINETES ELÉTRICOS

Termino: 18 / Novembro 2021 - Quinta 17h. 

www.milanleiloes.com.br

LEILÃO DE VEÍCULOS FORD

19 / Novembro 2021 - Sexta 9:30h. 

ORIGINÁRIOS DA FROTA, MARKETING E RECOMPRA

PRESENCIAL E ONLINE

www.milanleiloes.com.br

LEILÃO AUTOMÁTICO
MATERIAIS DIVERSOS - SEM TRANSMISSÃO 

19 / Novembro 2021 - Sexta 10h. 
LEILÃO ONLINE

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010237-61.2021.8.26.0001. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson
Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LÍVIA TEIXEIRA DE SOUZA, CPF 491.178.581-00, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor 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$ 53.328,85 (06/2021),
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. São Paulo, 09 de setembro de 2021.

CAMPINAS - 2ª VARA CÍVEL - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 0018729-28.2020.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. GABRIEL BALDI DE CARVALHO, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a JORGE MORAIS DE LIMA FILHO, brasileiro, CPF
400.100.918-82, com endereço à  Avenida Cardeal Motta, 900, City America,
CEP 05101-210, São Paulo - SP e FERNANDO GOMES DA SILVA, brasileiro, CPF
400.108.038-90, com endereço à Rua 19, 745, Consolacao, CEP 13503-300, Rio
Claro - SP, que lhe foi proposta uma ação de INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO
de PERSONALIDADE JURIDICA por par te de PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA. alegando em síntese: “confusão patrimonial entre os bens dos
sócios com os bens da empresa executada BRASI GLASS PRODUTOS PARA
CERÂMICA LTDA, CNJP nº 04.207.785/0001-29. Encontrando-se o réu em lugar
incer to 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 contes-
tada 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 10 de agosto de 2021.

6ª VARA CÍVEL  DE CAMPINAS  - Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300
- Bloco C - salas 5 e 6 - Jd. Santana - CEP 13088-901 - Fone: (19) 2101-3327 -
E-mail: campinas6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias -
Processo nº 0019807-23.2021.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. FRANCISCO JOSE BLANCO
MAGDALENA , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GUSTAVO PADOVAN DE
OLIVEIRA, advogado, RG 22.583.494-7, CPF217.229.888-35, que por este Juízo,
tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por FANNY DE
CASSIA CHELMINSKI BARRETO. 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$48.942,19,
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 Proces-
so 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 09 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025576-13.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) STONEX COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA EPP, CNPJ 10.924.426/0001-95 na pessoa de seu 
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ASSOCIAÇÃO CULTURA 
FRANCISCANA, objetivando a procedência da ação para o fim de COMPELIR a Ré que emita as notas fiscais correspondentes aos 
pagamentos realizados em 19/07/2013, 08/08/13, 08/09/2013, de R$9.300,00, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como para 
CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela ré, como 
verdadeiros, os fatos articulados pela autora, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 6º 
andar - salas nº 615/617, Centro - CEP 01501-900, Fone: 2171-6076. São Paulo-SP - E-mail: sp3cv@tjsp.jus.br. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049461-20.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KLIN 
LOGÍSTICA EIRELI, CNPJ/MF nº 08.989.198/0002-70, na pessoa de seu representante legal que OSCAR FLUES INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA ajuizou ação de Regresso pelo procedimento comum, objetivando a procedência da ação para condenar a ré ao 
pagamento da quantia de R$7.500,00 (Outubro/2020). Acrescido das demais cominações legais. Estando a ré em local ignorado, expediu-
se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, 
sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando 
advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021519-73.2020.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDA YAMAKADO NARA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ON LINE INTERMEDIAÇÕES E COMERCIO LTDA – 123 IMPORTADOS, CNPJ 35912902000189, com endereço à Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 2369, 11° andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de WANDERLEY JOSÉ FARIA DE SOUZA, alegando em síntese: foi ajuizada ação de Indenização por Danos 
Materiais e Morais pelo procedimento Comum, objetivando a procedência da ação para condenar as rés na quantia de R$ 4.399,60 
(Setembro/2020) tendo em vista que o requerente comprou junto a ré duas TV’s, sendo uma de 55” e outra de 50 sob a promessa de 
entrega de 30 a 45 dias úteis, sendo que até o momento não recebeu a mercadoria ou seu dinheiro de volta. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 26 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002727-05.2019.8.26.0565. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dra. Érika Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRIENDS CAR EIRELI ME, 
CNPJ 18.177.566/0001-59, que lhe foi proposta uma ação de Reparação de danos pelo Procedimento Comum Cível por parte de BRUNA 
BORBA SERRA, objetivando a restituição dos valores pagos para aquisição do veículo PRISMA MAXX, ano 2009/20140, placa EDR 7661, 
e condenação solidária das requeridas ao pagamento de danos morais. Valor da causa R$42.370,14 (Abril/2019). 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 Caetano do Sul, aos 18 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1107073-44.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NEWSTAR 
COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME, CNPJ 50.644.178/0001-43, na pessoa de seu representante legal, 
que por parte de INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA foi ajuizada Ação Monitoria p/ cobrança de R$17.799,24 
(Outubro/2019), referente a débitos relativos ao contrato de prestação de serviços educacionais anexado ao autos. Estando a parte ré em 
local ignorado, expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito devidamente atualizado, isento de 
custas desde que efetue também o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena 
de se constituir de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do 
CPC, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002514-30.2016.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). Frederico dos Santos Messias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos sócios da Empresa 
LA MOZZARELLA BELLA LATÍCÍNIOS LTDA, CNPJ 13.277.295/0001-90, o sr. Antonio Guarnaccia e a sra. Gaetana Cippone que a 
credora KUEHNE + NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA. ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da 
devedora, com o objetivo de incluir no polo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver 
satisfeito o seu credito no valor de R$ 51.910,92 (03/05/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, 
honorários advocatícios de 10%. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do edital, os sócios supracitados se manifestem nos autos. 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 21 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1030499-10.2018.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Max Deyllon Silva 
Cardoso, CPF 337.067.488-27, Marlon de Oliveira Barbosa Demarco, CPF 104.478.317-63, Nelson Toth Gasque, CPF 226.751.068-52, 
Anna Paula Aparecida Moraes Gasque, CPF 224.946.548-74, Ana Maria Toth Gasque, CPF 166.669.108-93 no qual o autor é Peony 
Administração e Participação Eireli, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de PEONY 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, para cobrança de valores confessados através de Instrumento Particular de Transação e 
Confissão de Dívida. 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 
embargos à execução. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 17 de 
agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004334-73.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a empresa 
GUIA E LISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ n° 06.152.394/0001-80, que por este Juízo tramita Ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por ASSOCIAÇÃO EDUCADORA BENEFICENTE. Encontrando-se a Executada em local 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$ 3.419,63 (três mil e quatrocentos e dezenove reais e sessenta e três 
centavos), acrescida de custas, se houver, sob pena do montante devido sofrer acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e, também, 
honorários de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. 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 São Paulo, aos 26 de outubro 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 as NOTIFICAÇÕES de ESPÓLIO DE RODRIGO AZEVEDO e 
CRISTINA ARAÚJO AZEVEDO;- ESPÓLIO FRANCISCO AZEVEDO e EPOMINA DA VEIGA AZE-
VEDO;- MANOEL AZEVEDO NORANHA, FRANCIS AZEVEDO NORONHA, DANIEL AZEVEDO 
NORONHA, ADRIANA AZEVEDO NORONHA, JOÃO CARLOS AZEVEDO NORONHA, ARIADNA 
AZEVEDO NORONHA HERDEIROS DE MARIA APARECIDA AZEVEDO NORANHA e LESLIE 
CLIFFORD NORANHA; ESPÓLIO DE BERNARDO AZEVEDO NORONHA, todos na qualidade de ti-
tulares de domínio do imóvel usucapiendo, com origem na transcrição nº 21.231 do 7ºRI; MARCELO 
GIRO, HENRIQUETA GIRO; ESPÓLIO JACKSON FANTONI e MARIA DE FÁTIMA SOKACHESKI 
FANTONI; GUILHERME SKACHESKI FANTONI, GERALDA BASTOS PEREIRA FANTONI, todos 
na qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o 
pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM PREDIO e seu 
terreno situado à Rua Catuquina, nº 396, parte do lote 191, quadra 297, Vila Mafra, TATUAPÉ, 
distante 37,23m até a esquina mais próxima Rua Guaxupé, com a Rua Edson Carrer Bastos. Tem 
início no ponto 1, seguindo em linha reta por uma distância de 8,00m, até o ponto 2; Daí deflete a 
direita, formando um ângulo interno de 100º11’45’’, seguindo uma distância de 24,52m, confrontando 
com o imóvel nº 408, matriculado sob nº 26.097 do 9º RI, de titularidade dominial de Luis Antonio de 
Sousa Palmeira e outro, até o ponto 3; Daí deflete a direita, formando um ângulo interno de 79º58’28’’, 
seguindo uma distância de 16,82m, confrontando com os seguintes prédios da Rua Ortiz de Camar-
go:- nº 255,259,265, matriculado sob nº 4.468 do 9º RI, de titularidade dominial de Heitor Gambim e 
outros; - nº 249, matriculado sob nº 81.017 do 9ºRI de titularidade dominial Pedro Joaquim de Pau-
la; - nº 245, matriculado sob nº 266.468, de titularidade dominial de Cecília Maria de Alencar David 
e outros; até o ponto 4; Daí deflete a direita, formando um ângulo interno de 79º39’15’’, seguindo 
uma distância de 24,57m, confrontando com o imóvel nº 388, da Rua Catuquina, matriculado sob nº 
237.337 do 9ºRI, de titularidade dominial de Rosa Scarpa Cantadori e outros, até o ponto 1, início des-
ta descrição, formando com o segmento inicial o ângulo interno de 100º10’32”; e encerrando a área 
de 299,47,00m², cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 22 de setembro de 2020, pre-
notado sob nº 649.877, em 22 de setembro de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 27 
de agosto de 2020, no Livro 4102, fls. 363, pelo 26º Tabelionato de Notas de São Paulo/SP, e demais 
documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através 
do qual LUIZ SANTANA DA SILVA, RG nº 4.474.777-9-SSP/SP, CPF/MF nº 295.753.468-15, viúvo 
de Cirlene Fantoni Santana da Silva; - ROGERIO SANTANA DA SILVA, RG nº 22.669.580-3-X-SSP/
SP, CPF/MF nº 186.077.678-79, casado com ADRIANA VASSER LOPES SANTANA DA SILVA, RG 
Nº 25.504.588-8-SSP/SP, CPF/MF Nº 180.459.058-40, residentes e domiciliados nesta Capital, à 
Rua Ovídio Lopes nº 341, Parque Boturussu; - ANA MARIA SANTANA DE ALCANTARA, RG Nº 
22669581-SSP/SP, CPF/MF Nº 265.907.238-85, casada com MARCOS RUSSI DE ALCANTARA, 
RG Nº 25018261-SSP/SP, CPF/MF Nº 264.172.218-65, residentes e domiciliados na Rua Lourenço 
Silva Araújo e Amazonas, nº 99, Parque Santo Eduardo, solicitam o Reconhecimento da Usucapião 
Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercerem posse 
mansa, pacífica, e com intenção de ser dono, por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) anos, sobre 
o referido imóvel. Considerando a certificação de que os notificandos se encontram 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 Es-
tado, 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.

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 deno-
minado “Cidade de Deus”, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, INTIMA a devedora fiduciante: TAMARA DOS 
SANTOS CANTAMESSA, brasileira, maior, autônoma, solteira, RG N° 39.134.643-X-SSP/SP, CPF/
MF Nº 356.778.548-67, 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$20.765,30, 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 proprieda-
de do imóvel matriculado sob nº 239.661 deste Oficio, em favor do credor fiduciário. São Paulo, 10 de 
novembro de 2021. (Protocolo 681.702)



                 




                    



 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO No 1022259-49.2021.8.26.0482 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5a Vara Cível, do Foro de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sérgio Elorza Barbosa de Moraes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MS RODRIGUES 
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, CNPJ 57403776000170, com endereço 
desconhecido, que por este Juízo, tramita de umaação de Cumprimento de sentença, movida por Fru-
tini Fruticultura Aliprandini 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$ 
72.264,48, devidamente atualizada e acrescida de custas se houver, 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 Presidente Prudente, aos 29 de setembro de 2021.

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

A9gazetasp.com.br
Sexta-feira, 12 De novembro De 2021 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002154-21.2020.8.26.0471 O MM. 
Juiz de Direito da 1ª Vara, do Foro de Porto Feliz, Estado de São Paulo, Dr. Ana Cristina Paz Neri 
Vignola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VILMA ALVES ARRUDA, RG 49.327.784-5, CPF 
38497312864, com endereço à Rua Valdemar Veroneze,, 240, São Marcos, CEP 18540-000, Porto 
Feliz - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Sociedade Educacional Frei 
Galvão Ltda - Me, alegando em síntese: O Requerente é credor da Requerida pela importância 
nominal de R$ 2.415,00 (dois mil, quatrocentos e quinze reais) oriundos de mensalidades escolares 
do segundo semestre de 2016, atualizado no valor de R$ 4.224,64 . Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
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 Porto Feliz, aos 04 de novembro 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 1.1296.638 em 
05 de fevereiro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Extraordinário – Arts. 1.238, 1.243 e 1.207 ambos do CC e Art. 216-A da Lei Federal 6.015/73), 
Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ODECIO GALO 
JUNIOR, policial militar, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77 com 
SUELI MARINHO DA COSTA GALO, auxiliar de escritório, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, 
na Alameda dos Coqueiros, nº 151, Recanto Campo Belo – Parelheiros – São Paulo-SP. os quais alegam deter 
a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 2.003, sido adquirido através por instrumento particular de 
cessão de direitos sobre compromisso de venda e compra datado de 07 de outubro de 2.003, correspondente ao 
IMÓVEL com área de superfície de 164,00m2, situado na Rua Gavanes, antiga Rua e Caminho A, corresponden-
te ao lote nº 03 da quadra nº 7-B do loteamento denominado Jardim dos Alamos, Distrito de Parelheiros, imóvel 
esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 274.033.0003-1. Imóvel esse que se 
acha registrado área maior transcrita sob o n° 58.502, em nome do Espólio de Gunter Karl Wilhelm Klusemann, 
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, Espólio de GUNTHER KARL WILHEM KLUSEMANN; Espólio de ANNA MARIA 
KLUSEMANN; VILMA KLUSEMANN PLAAS;  RODRIGO NISSIMURA DE LIMA; JOSEFA JOAQUINA DE FRAN-
ÇA, 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 05 de novembro de 2021. O Oficial.

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002853-69.2018.8.26.0022. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do 
Foro de Amparo, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Leonardi Campanella, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) executado(s) 
JOSÉ CARLOS BENEDETTI, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 053.432.028-70, portador do RG nº 9.294.571 e GLÓRIA MARIA 
FRISO BENEDETTI, brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº 254.640.958-10, portadora do RG nº 19.252.049, ambos com endereço 
constante nos autos na Rua Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, 484, apto. 31, Jardim Primavera, CEP 13026-480, Campinas – SP, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 
LTDA, e tendo os executados sido citados por ora certa, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, de que, por r. Decisão datada de 
29/06/2021, foi CONVERTIDO O ARRESTO realizado nos autos a fls. 244, em PENHORA, a qual recaiu sobre o imóvel matriculado sob nº 
23.611 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Amparo- SP, constituída por uma área de terras situada com frente 
para a Avenida Europa, nesta cidade, município e Comarca de Amparo, com área de 19.149,18 metros quadrados, conforme AV-05/23.611, 
cujo termo foi devidamente lavrado a fls. 433/434 dos autos, bem como, de que, por r. Decisão datada de 20/09/2021, foi deferido o 
REFORÇO DA PENHORA, que recaiu sobre os seguintes imóveis: um lote de terreno localizado na Rua 2, no Jardim Nova Amparo; e um 
prédio residencial e seu terreno e quintal, este localizado na Rua Maria Cecília Ribieri, nº 134, nesta cidade de Amparo, ambos matriculados 
sob nº 2.546 e 19.121, respectivamente, do Cartório de Registro de Imóveis de Amparo; Um apartamento sob nº 31; mais duas vagas de 
garagem sob números "9" e "10", do Edifício Praia de Itamambuca, localizado na Rua Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, 484, 
Campinas-SP, matriculados sob nº 88.030, 88.031 e 88.032, respectivamente, no Primeiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Campinas-SP,conforme termo acostado a fls. 467/468 dos autos. Fica(m) o(s) executado(s) INTIMADO(S) da PENHORA realizada 
(conversão do Arresto) e do REFORÇO DA PENHORA, bem como, de que não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem 
expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Amparo, aos 18 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005948-52.2019.8.26.0126. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JOSÉ BENEDITO LUIZ, Brasileiro, Comerciante, RG 14.410.396-5, CPF 026.039.918-33, com endereço à Rua Professor Lucio Jacinto dos 
Santos, 115, Casa 8 - Lot. Villagio Verde Mare, Massaguaçu, CEP 11677-015, Caraguatatuba - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de REZENDE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP, alegando em síntese: A Autora é empresa que atua no ramo 
do comércio varejista de tintas, madeiras, artefatos de madeira, material elétrico, ferragens e ferramentas, tudo nos termos de seu contrato 
social anexo (doc. 02). Nessa qualidade, a Autora comercializou com o Requerido diversos produtos especificados na nota fiscal de nº 
020677, no valor total de R$ 8.670,00 (oito mil, seiscentos e setenta reais), cuja mercadoria restou recebida pela Ré em 22/07/2017, 
conforme anexo (doc. 03 e 04). Assim, em virtude destas vendas, o pagamento do débito foi parcelado em 06 (seis) vezes, através de 
cheques pré-datados, conforme tabela abaixo, ficando em aberto seis parcelas: Neste ato, em cumprimento ao disposto no artigo 700, § 2º, 
inciso Diante de todo o exposto, em respeito ao princípio da celeridade processual, vem requer a Vossa Excelência: a) a citação da Ré por 
carta/via postal - para que proceda, no prazo de 15 dias, ao pagamento do valor de R$ 11.653,69 (onze mil, seiscentos e sessenta e três 
reais e sessenta e nove centavos), ou ofereça embargos monitórios, sob pena de ser constituído o título executivo judicial, convertendo-se o 
mandado inicial em mandado executivo; b) em caso negativo, requer desde já seja constituído em favor da Autora o título executivo judicial e, 
no caso de serem oferecidos embargos, aguarda sejam estes rejeitados, nos termos do § 8º, do art. 701, do Novo Código de Processo Civil, 
condenando-se a Ré no pagamento das custas e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência. Protesta provar o 
legado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente prova documental, testemunhal e depoimento pessoal. 
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 Caraguatatuba, aos 30 de abril de 2021. 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021160-32.2021.8.26.0001. O MMº Juíz Direito da 3ª 
Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Procedimento Comum Cível movida por EDUARDO HENRIQUE 
TEIXEIRA RG. 40.521.161-2 e CPF. 322.354.138-11 e FLÁVIA GONÇALVES SELMO TEIXEIRA, RG. 35.521.464-7 e CPF. 368.703.008-
36, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento para “SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS”. O 
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2021. 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1083742-
72.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) D'Abril Incorporadora Imobiliária Ltda pelo representante legal, Fabiola Ribeiro de 
Azambuja, Sibila Ribeiro de Azambuja, Vera Maria de Azambuja Mekhitariam, Espólio de Diniz 
Raphael de Azambuja, MARIA DE LOURDES CARVALHO DE AZAMBUJA, Espólio de Maria 
Thereza Carvalho de Azambuja, Beatriz Amaral de Azambuja, Mario Duarte de Oliveira Filho, 
Erivaldo Rodrigues de Oliveira, Espólio de Theophilo Manoel Carvalho de Azambuja, Edna M. 
Azambuja, ESPÓLIO DE THEOPHILO MARIO MECA DE AZAMBUJA, procurador Erivaldo 
Rodrigues de Oliveira, Espólio de Bireno Augusto Ferreira de Azambuja, Silvio Augusto Paula de 
Azambuja, Celia Amaral de Azambuja, Eulina Marques dos Santos, Jonas Felix dos Santos, 
Espólios de Thereza Carvalho de Azambuja, Theóphilo Cassiano de Azambuja, Vera Maria  de 
Azambuja Mekhitariam, Espólios de Maria Thereza Carvalho de Azambuja, Carlos Alberto de 
Camargo Ferreira, por Vera Maria de Azambuja Mekhitar, Espólio de Joaquim Monte Negro, por 
Vera Maria de Azambuja Mekhitariam, Espólio de Maria de Lourdes Carvalho de Azambuja, por 
Vera Maria de Azambuja Mekhitariam, Espólio de Theofilo Manoel Carvalho de Azambuja, Teófilo 
Manuel Carvalho de Azambuja, Dr. Erivaldo Rodrigues de O, Márcia Cristina Meca de Azambuja, 
Espólio de Edna Meca de Azambuja, pelo Dr. Erivaldo Rodrigues de Oliveira, Espólio de José 
Luiz de Azambuja, por Beatriz Amaral de Azambuja e Eulina Marques dos Santos, Jonas Félix dos 
Santos, por Marcelo Félix dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Kyoshi Kuriyama, Izabel Suzuki 
Kuriyama, Sandro Yoshio Kuriyana, Reinaldo Kiomi Kuriyama e Ruth Keiko Kuriyama 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua 
Dianora, 28, Jaraguá, São Paulo-SP-CEP 05182-150, 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. 

6ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL – SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ARLETTE HENRI-
QUE, REQUERIDO POR DARCIO HENRIQUE LORENÇO - PROCESSO Nº1009603-42.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Homero Maion, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
26/08/2021 15:25:11, foi decretada a INTERDIÇÃO de ARLETTE HENRIQUE, CPF 51975580834, declarando-o(a) abso-
lutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINI-
TIVO, o(a) Sr(a). Darcio Henrique Lorenço. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de outubro de 2021. 

COMARCA DE GUARULHOS   -   FORO DE GUARULHOS  -   6ª VARA CÍVEL
Rua dos Crisantemos, 29 - sala 1403 - 14° andar - Centro - CEP 07091-060 -
Fone: (11) 2845-9263 - Guarulhos-SP - E-mail:guarulhos6cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1043646-94.2016.8.26.0224. O
MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São
Paulo, Dr. MAURO CIVOLANI FORLIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEX
BATISTA DO NASCIMENTO, RG 27.261.535-3, CPF 254.474.638-66, com ende-
reço à Rua Verbo Divino, 1356, Chacara Santo Antonio, CEP 04719-915, São
Paulo/SP, e CLÁUDIA CRISTINA DE LIRA NASCIMENTO, CPF 196.170.268-13,
RG 24.521.232-2, Rua Verbo Divino, 1356, Chacara Santo Antonio, 04719-915 -
São Paulo/SP, que lhe foi proposta uma ação de INTERPELAÇÃO por parte de
JJO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., alegando em síntese: Requer
a - rescisão do Aditamento a Contrato de Promessa de Venda e Compra de
Unidade Autônoma e Fração Ideal de Terreno datado de 26 de junho de 2015 do
imóvel sito à Rua DonaTecla, nº 350, Bairro Picanço, Guarulhos/SP e condena-
ção dos requeridos ao pagamento no valor de R$ 62.115,72 referente as parce-
las do referido contrato. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação propos-
ta 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 Guarulhos, aos 22 de outubro de 2021.

EDITAL RESUMIDO
VENDEDOR: BANCO PINE S/A (CNPJ: 62.144.175/0001-20) e REALTY XXXVIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA (CNPJ 27.969.560/0001-05).
Data do Leilão: 27.01.2022, às 15h00
LEILOEIRO OFICIAL: FERNANDO CABEÇAS BARBOSA – JUCESP 833.
Leilão on-line: www.grupoarremateleiloes.com.br
Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP sob nº 833, devidamente autorizado pelos VENDEDOR levará a PÚBLICO LEILÃO 
os lotes abaixo descritos e caracterizados, os quais serão apresentados e vendidos sucessivamente, na modalidade 
“Maior Lance”, que se regerá pelas normas e disposições consignadas neste Edital.  
1.1. LOTE 1: FIGUEIRAS – CAMPINAS - Gleba Rural com Potencial de Loteamento, Campinas. Área Total: 1.412.910 
m². Composto pelas Matrículas n. º 3.655, 9.221, 3.910, 9.223, 3.654 do 4º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas. 
Preço mínimo R$ 84.774.600,00 (oitenta e quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais) mais 
5% de comissão.
1.2. LOTE 2: Apartamento no EDIFÍCIO LE PALAIS, situado na Rua Inajaroba, 43, Vila Nova Conceição, São Paulo. 
Objeto da matrícula nº 184.370 do 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. Preço mínimo R$ 11.000.000,00 
(onze milhões de reais) mais 5% de comissão. 1.3. LOTE 3: CUIABÁ - Imóvel Rural, localizado no eixo de crescimento 
da cidade, com potencial para desenvolvimento residencial. Área Total: 234.728,00 m². Objeto da matrícula nº 39.252 
do Segundo Serviço Notorial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá –MT. Preço mínimo R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais) mais 5% de comissão.
1.4. LOTE 4: JABOATÃO DOS GUARARAPES E CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE - Trata-se de propriedades loca-
lizadas na divisa de Jaboatão dos Guararapes com Cabo de Santo Agostinho com área total dos lotes de 227.745m². 
Objetos das matrículas nº 9.627, 12.517, 12.518, 12.519 do 1° Ofício de Cabo de Santo Agostinho e matrículas 64.018, 
64.019, 64.020, 64.021, 64.022, 64.023 e 64.025 de Jaboatão dos Guararapes-PE. Preço mínimo R$ 38.500.000,00 
(trinta e oito milhões e quinhentos mil reais) mais 5% de comissão.
1.5. LOTE 5: CASAS ALTO DO LAGO – CIDADE OCIDENTAL / GO - Casas no Condomínio Fechado Rossi Ideal – Alto 
do Lago, situado na Rua Eixo II, s/n – Centro – Cidade Ocidental – GO – CEP. 72880-000. Preço mínimo de cada lote 
R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) mais 5% de comissão. Composto por 10 unidades individualizadas, objetos 
das matrículas n. º 9.200, 9.098, 9.258, 9.264, 9.341, 9.342, 9.345, 9.349, 9.350 e 9.496 do Registro de Imóveis da 
Comarca de Cidade Ocidental – GO.
CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro e demais con-
dições no site www.grupoarremateleiloes.com.br. Maiores Informações pelo e-mail: contato@grupoarremateleiloes.com.br.

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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Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)
Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

RB Commercial Properties 30 Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ/MF nº 13.015.567/0001-83

Ativos 31.12.2019 31.12.2018
Ativo circulante 30.175 28.202
Caixa e equivalentes de caixa 1 11
Imóveis a comercializar 30.104 28.104
Impostos a recuperar - 50
Outros 70 37
Ativo não circulante 110.477 10.109
Certifi cado de Recebível Imobiliário (CRI) 100.000 -
Impostos a recuperar 10.477 10.109

Total do ativo 140.652 38.311

 31.12.2019 31.12.2018
Receita líquida 619 618
Lucro bruto 619 618
Despesas gerais e administrativas (1.945) (1.241)
Despesas tributárias (2.000) (162)
Outras receitas (despesas) operacionais (4) 210
Prejuízo operacional antes 
 do resultado fi nanceiro (3.330) (575)

 Capital Social AFAC Retenção de lucros Prejuízos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 36.667 - (6.135) - 30.532
Redução de Capital (700) - - - (700)
Aumento de capital - 304 - - 304
Integralização de Capital 304 (304) - - -
Prejuízo do período - - (383) - (383)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 36.271 - (6.518) - 29.753
Aumento de capital - 104.370 - - 104.370
Integralização de Capital 104.370 (104.370) - - -
Prejuízo do período - - (3.213) - (3.213)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 140.641 - (9.731) - 130.910

Passivos e Patrimônio Líquido 31.12.2019 31.12.2018
Passivo circulante 3.622 1.894
Fornecedores 13 14
Impostos, taxas e contribuições 1.367 1.238
Adiantamento de clientes 642 642
Outros 1.600 -
Passivo não circulante 6.120 6.664
Contas a pagar por aquisição de imóvel 2.109 2.012
Adiantamento de clientes 4.011 4.652
Patrimônio Líquido 130.910 29.753
Capital social 140.641 36.271
Prejuízos acumulados (9.731) (6.518)
Total do passivo e patrimônio líquido 140.652 38.311

 31.12.2019 31.12.2018
Prejuízo líquido do período (3.213) (383)
Total do resultado abrangente do período (3.213) (383)

 31.12. 31.12.
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (3.213) (383)
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício 
 com o caixa gerado pelas atividades de operacionais:
Tributos diferidos (23) (23)
Despesa com imposto de renda e contribuição social 142 174
Apropriação de encargos fi nanceiros sobre contas a pagar (97) (112)
Atualização impostos a recuperar (SELIC) (361) (393)
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Impostos a recuperar 43 190
Imoveis a comercializar (2.000) -
Outros (33) 76
(Redução) aumento nos passivos operacionais
Impostos, taxas e contribuições 10 (1.566)
Fornecedores (1) (20)
Contas a pagar 1.600 (284)
Contas a pagar por aquisição de imóvel 194 223
Adiantamento de clientes (641) (642)
Caixa (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais (4.380) (2.760)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais (4.380) (2.760)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aumento de capital 4.370 304
Redução de capital - (700)
Caixa líquido gerado 
 pelas atividades de fi nanciamento 104.370 (396)
(Redução) aumento do saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa (10) (3.156)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 11 3.167
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 1 11
(Redução) aumento do saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa (10) (3.156)

A DIRETORIA
Contadora: Karin Antunes Sikorski Fontan/CRC 1SP 327.693/O-7

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente acompanhadas das Notas 
Explicativas encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

 31.12.2019 31.12.2018
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 361 481
Despesas fi nanceiras (102) (115)
Prejuízo operacional antes do imposto 
 de renda e contribuição Social (3.071) (209)
Imposto de renda e contribuição social - corrente (142) (174)
Prejuízo líquido do período (3.213) (383)

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS
AMIGOS DA PORTA DO SOL

Rodovia Presidente Castelo Branco - km 63,5
Bairro Porta do Sol - Mairinque - S.P. - 18120-000 
CNPJ 50.813.708/0001-30 Inscr. Estadual: Isento

Assembleia Geral Extraordinária/Ordinária
Convocação

Em atendimento ao artigo 12 do Estatuto Social da APAPS, e seus parágrafos, ficam 
convocados os senhores associados a comparecerem à Assembleia Geral Extraor-
dinária/Ordinária da ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO 
SOL, a ser realizada nas dependências do Clube Recreativo, Esportivo e Social Wal-
ter Abrahão, à Rodovia Presidente Castelo Branco, Km 63,5 - Porta do Sol - Município 
de Mairinque - Estado de São Paulo. A Assembleia será realizada no próximo dia 28 
de novembro de 2021 (Domingo), às 8h30, em primeira chamada, com a presen-
ça mínima de metade mais um dos associados, ou às 09h, em segunda chamada 
com qualquer número de associados, com a seguinte ordem do dia: 

1. Abertura dos trabalhos;
2. Apresentação, discussão e deliberação sobre o relatório anual e as contas da dire-
toria executiva e da mesa do conselho deliberativo, referente ao ano de 2020:
• Apresentação das demonstrações financeiras;
• Leitura do parecer da Auditoria Independente;
• Leitura do parecer do Conselho Fiscal;
3. Apresentação, discussão e deliberação sobre o orçamento do exercício 2022; 
4. Apresentação, discussão e deliberação sobre Plano de Obras e Investimentos para 
o exercício 2022;
5. Ratificação pela Assembleia Geral sobre a decisão emergencial do Conselho re-
ferente:
a) Investimentos nos poços profundos; 
b) Melhoria na portaria II da Porta do Sol;
c) Readequação do Posto de Saúde e da Escola Felipe Lutfalla;
6. Assuntos gerais. 
NOTA: A APAPS adotará todos os protocolos recomendados pelas autoridades 
públicas, para reduzir os riscos de contaminação da COVID-19. 

Mairinque, 10 de novembro de 2021

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO SOL

Silvio Valdrighi
Presidente do Conselho Deliberativo

Os documentos relativos aos assuntos estão disponíveis no site www.portasol.com.br

Topaz Participações S.A.
CNPJ/ME nº 40.622.791/0001-06 - NIRE 35300563875

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/09/2021
Data, Hora e Local: 16/09/2021, às 10h, na sede social da Topaz Participações S.A., localizada em 
Indaiatuba/SP, na Avenida Visconde de Indaiatuba, n° 1.277, sala 01, Jardim América, CEP 13338-010 
(“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos §4º, do artigo 124 da 
Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”), em razão de estarem presentes acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia 
arquivado em sua sede social. Mesa: Jorge Omar Iglesias da Silva - Presidente; Luiz Carlos Marques de 
Aguiar - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) retificação de parte das 
deliberações tomadas na ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 5/04/2021, 
cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em sessão do dia 
18/08/2021, sob o nº 393.762/21-0, quais sejam, as deliberações constantes dos itens (vi) a (ix), de 
modo a alterar erro material de aprovação de aumento de capital integralizado com a contribuição de 
ações de diversas entidades, com a consequente retificação do capital social da Companhia e do artigo 
5° do Estatuto Social da Companhia; (ii) ratificação das demais deliberações tomadas por ocasião da 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 5/04/2021; (iii) encerramento das 
atividades da Companhia, a declaração e o respectivo procedimento de dissolução, liquidação e 
extinção da Companhia; (iv) nomeação do responsável por desempenhar a função de liquidante e a 
dispensa de instalação do Conselho Fiscal para o período de liquidação da Companhia; e (v) liquidação 
de haveres e sua respectiva partilha entre os acionistas, tendo em vista já estarem liquidados os 
passivos e realizados os ativos, através do cancelamento de suas respectivas ações e do reembolso 
relativo à participação de cada acionista no capital social. Deliberações: Aprovada a lavratura da ata 
sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. Após discussão e análise das 
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições ou reservas, aprovaram o quanto segue: (i) retificação de parte das deliberações 
tomadas na ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 5/04/2021, cuja ata foi 
arquivada na JUCESP em sessão do dia 18/08/2021, sob o nº 393.762/21-0, quais sejam, as 
deliberações constantes dos itens (vi) a (ix), de modo a corrigir erro material de aprovação de aumento 
de capital, no valor de R$64.569.319,00, com a emissão de 64.569.319 ações, que, por um lapso, foi 
incluído na ata protocolada perante a JUCESP. As deliberações mencionadas acima a serem retificadas 
tratam, respectivamente, (a) da ratificação da contratação da JVS Assessoria Empresarial Ltda. como 
sociedade especializada responsável pela preparação do laudo de avaliação dos bens que foram 
erroneamente contribuídos no aumento de capital social da Companhia (item vi), (b) do exame, 
discussão e aprovação do laudo de avaliação (item vii), (c) do aumento do capital social da Companhia 
(item viii), e (d) da autorização para a administração realizar todos e quaisquer atos necessários para 
formalizar o aumento de capital (item ix), conforme teor abaixo: “(vi) a ratificação da contratação da JVS 
Assessoria Empresarial Ltda., sociedade com sede em São Paulo/SP, na Rua Iguatemi nº 252, 2º 
andar, Conjuntos 21/22, CNPJ/ME nº 07.203.985/0001-00 e com registro no CRC/SP nº 2SP023475/)-5, 
(“Empresa de Avaliação”), como sociedade especializada responsável pela preparação do laudo de 
avaliação que consta como Anexo I à presente ata (“Laudo de Avaliação”), para avaliação dos bens a 
serem contribuídos no aumento de capital; (vii) o exame, a discussão e a aprovação do Laudo de 
Avaliação; (viii) aumento do capital social da Companhia; (ix) autorização para a administração realizar 
todos e quaisquer atos necessários para formalizar o aumento de capital; e (...)” Tendo em vista o acima, 
os acionistas decidem retificar o valor atual do capital social da Companhia, de R$64.569.719,00, divido 
em 64.569.719 ações, para R$400,00, dividido em 400, de forma que o caput artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social subscrito e 
integralizado é de R$400,00, dividido em 400 ações ordinárias nominativas, e sem valor nominal.” O 
Estatuto Social consolidado da Companhia se encontra anexo à presente ata, na forma do Anexo I. (ii) 
ratificação de todas as demais deliberações tomadas por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 5/04/2021; (iii) tendo em vista o desinteresse dos acionistas em manter as 
atividades da Companhia, os mesmo deliberaram pela aprovação da declaração, a partir desta data, da 
dissolução e conseguinte liquidação e extinção da Companhia, nos termos do inciso X do artigo 136 e 
no inciso I, alínea “c” do artigo 206 da Lei das S.A.; (iv) nos termos do artigo 208 da Lei das S.A., 
decidiram os acionistas aprovar (i) nomeação do Sr. Luiz Carlos Marques de Aguiar, brasileiro, 
divorciado, administrador de empresas, RG nº 13.160.859 SSP/SP, CPF/ME nº 041.058.398-70, 
residente e domiciliado na Rua Bernardo dos Santos, nº 10, apartamento 44D, Jardim Olímpia, São 
Paulo/SP, CEP 05542-000, para desempenhar a função de liquidante da Companhia (“Liquidante”), com 
poderes para dar curso à baixa das inscrições da Companhia nas repartições públicas competentes, 
ficando investido, ainda, de todos os demais poderes necessários para proceder à liquidação da 
Companhia, tendo assumido as obrigações legais correspondentes, previstas nos artigos 210 e 211 da 
Lei das S.A.; e (ii) dispensar a instalação do Conselho Fiscal durante do processo de liquidação. (v) 
tendo em vista já terem sido liquidados os passivos e realizados os ativos, foi deliberado o cancelamento 
das ações representativas do capital social, bem como o reembolso aos sócios do valor remanescente, 
através do pagamento a cada um dos acionistas de acordo com sua respectiva participação no capital 
social da Companhia. Quaisquer eventuais passivos supervenientes serão de responsabilidade conjunta 
dos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital social. O Liquidante 
apresentou o relatório de liquidação e suas contas finais, as quais foram aprovadas integralmente e sem 
quaisquer ressalvas, dando-se por encerrada a liquidação. Os acionistas da Companhia e a Companhia 
dão entre si plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamarem uns dos outros, 
seja a que título for, com fundamento no Estatuto Social da Companhia, declarando, ainda, extinta a 
Companhia, para todos os efeitos, com o arquivamento da presente ata perante a JUCESP. O Liquidante 
deverá promover a publicação e o registro deste ato e baixar todas as inscrições e cadastros da 
Companhia. Os documentos e livros sociais permanecerão em poder do Liquidante, o qual será 
responsável pela boa guarda e conservação dos mesmos, a partir da data de assinatura do presente 
instrumento, conforme previsto na legislação aplicável. Em decorrência do acima deliberado, ficam 
definitivamente encerradas as atividades sociais, sendo declarada a Companhia extinta, para todos os 
fins e efeitos legais. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata, cuja original foi lavrada no Livro de 
Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, lida e assinada por todos os acionistas 
presentes, ficando autorizada a sua publicação. Indaiatuba, 16/09/2021. Mesa: (a.a.) Jorge Omar 
Iglesias da Silva - Presidente; Luiz Carlos Marques de Aguiar - Secretário. Acionistas: (a.a.) Stefanini 
International Holdings Ltd. e Marco Antônio Silva Stefanini. Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada em livro próprio. Indaiatuba/SP, 16/09/2021. Mesa: Jorge Omar Iglesias da Silva - Presidente; 
Luiz Carlos Marques de Aguiar - Secretário. Anexo I - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, 
Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º. A Topaz Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por 
ações que se rege por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro em Indaiatuba/SP, na Avenida Visconde de Indaiatuba, nº 
1.277, sala 01, Jardim América, CEP 13338-010, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por 
deliberação da Diretoria. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social a participação em outras 
sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”), para consecução de atividades 
no segmento de análise e desenvolvimento de sistemas, licenciamento e cessão de uso de programas 
de computação, suporte técnico em informática, assessoria e consultoria em informática. Artigo 4º. A 
Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º. O capital social 
subscrito e integralizado é de R$400,00, dividido em 400 ações ordinárias nominativas, e sem valor 
nominal. §1º. Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. §2º. As ações provenientes 
de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela 
assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. §3º. Mediante aprovação de acionistas 
representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de 
cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente 
aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral 
- Artigo 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento 
do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. §1º. A 
Assembleia Geral será presidida por acionista ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores 
ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. §2º. As deliberações das Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste 
Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. 
Capítulo IV - Da Administração - Artigo Sétimo. A administração da Companhia será exercida por 
uma Diretoria, composta de 2 a 5 membros, todos com a designação de diretores, podendo ser 
acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. 
Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse de seus 
sucessores. §1º. Os diretores ficam dispensados de prestar caução e suas remunerações serão fixadas 
pela Assembleia Geral que os eleger, salvo se decidido de forma diversa pelos acionistas representando 
a maioria absoluta dos votos. §2º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. 
Artigo 8º. No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer 
outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a 
eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º. A Diretoria tem amplos poderes de 
administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar 
a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade 
pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de 
gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; 
abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, 
onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10. A representação da 
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono 
competem a qualquer 2 diretores, agindo em conjunto, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada 
nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de 2 
diretores, em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos 
mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 meses, exceto em relação às 
procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único. 
Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, 
fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11. Compete à Diretoria gerenciar o andamento 
dos negócios da Companhia, praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento. 
Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento 
não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único. Os membros do 
Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 ano, permitida a 
reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13. O exercício social da Companhia coincide com 
o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício 
social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas 
pela legislação aplicável. Artigo 14. Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a 
Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, 
quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas pela legislação aplicável. 
Artigo 15. Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia 
poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir 
lucros em períodos menores. Artigo 16. A sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada 
exercício social, o percentual mínimo de 1% previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. 
Artigo 17. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual 
determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18. 
Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, será proposta perante o foro da 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
- COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 
19 de novembro de 2021, às quinze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São Bento 
nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - PAUTA: 
- 1 - PROCESSO SEI 7610.2021/0002347-3 - RATIFICAÇÃO DE ANUÊNCIA QUANTO À 
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA RESSARCIR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS 
QUANDO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE DISTRATO DA ESCRITURA 
PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO ENTRE A COHAB-SP E A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA; 2 - DOAÇÃO PELA COHAB-SP À PREFEITURA DE 
CARAPICUÍBA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAMANTINA, S/N, LOTE 03 DA 
QUADRA 71, MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, COM ÁREA DE 14.920,00M², OBJETO DA 
MATRÍCULA 18.191 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAPICUÍBA.

São Paulo, 08 de novembro de 2021.
Gustavo Garcia Pires - Presidente do Conselho de Administração

Alexsandro Peixe Campos - Diretor Presidente da COHAB-SP

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS - COOTA - CNPJ. Nº 05.787.416/0001-15
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS - COOTA, no exercício dos poderes que lhe são 
conferidos pelo seu Estatuto Social, convoca os seus 60 (sessenta) cooperados em condições de participarem da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária Virtual, que será realizada no dia 29 de novembro de 2021, neste ano de forma virtual (pandemia COVID-19, assim nossos 
cooperados não precisam se deslocar de seus lugares de origem até a sede da COOTA), em primeira convocação, às 11:00h, com dois terços dos 
cooperados em condições de votar; ou em segunda convocação, às 12:00h, com metade mais um dos cooperados em condições de votar; ou 
em terceira convocação, às 13:00h, com a presença mínima de 12 (doze) cooperados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: I – Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o Relatório de 
Gestão, o Balanço e o Demonstrativo das Sobras ou das Perdas, relativos ao exercício de 2020; II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 
III – Eleição dos membros do Conselho Fiscal; IV - Análise do Plano de Atividades para o Ano de 2021/2022. A assembleia será realizada através 
da plataforma CURIA solicitamos que entre em contato com a cooperativa para atualizar os dados cadastrais até o dia 19 de novembro de 2021.

São Paulo, 11 de novembro de 2021. José Levi Pereira Montebelo – Presidente

Processo Físico nº: 0011020-44.2012.8.26.0009 Classe: 
Assunto: Procedimento Comum Cível - Planos de Saúde 
Requerente: Associação de Beneficência e Filantropia 
São Cristovão Requerido: Diego Limbeck FORO 
REGIONAL IX - VILA PRUDENTE 1ª Vara Cível - 1º Ofício 
Cível Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0011020-
44.2012.8.26.0009. A Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível Regional da Vila Prudente, FAZ 
SABER a Diego Limbeck, CPF/MF 220.239.708-65, que 
Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão 
lhe ajuizou ação de Procedimento Comum para cobrança 
de R$ 364,52,oriunda da prestação de serviços médico-
hospitalares em 03/03/2012. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 
15 dias úteis, após os 20 dias supra, conteste o feito, sob 
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e 
condenação nas cominações pedidas, sendo-lhe nomeado 
curador especial em caso de revelia. São Paulo, 13 de 
setembro de 2021.Fabiana Pereira Ragazzi Juíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020801-96.2021.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIZABETE
CRISTINA REIS SILVA, Brasileira, Casada, Comerciante, RG 16.129.924-9, CPF 136.210.198-
20, com endereço à Padre Claro, 45, Riviera Paulista, CEP 04923-120, São Paulo - SP que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por EDITORA CERED
CENTRO DE RECURSOS EDUCACIONAIS 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$ 4.331,20, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e pará -grafos, 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 São Paulo, aos 06 de outubro de
2021.


                  



              





                   
                   
 






                   

                 

         

                 


               
               



                   
 
       


 

 

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: 74022EE0-9909-4F4B-819F-57371890C1A5



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

A10gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de TIGOR GONDA, parte da transcrição no 
94.692 do 9º RI; - PAULO PEREIRA DE MATOS, MARILENE VIEIRA DE MATTOS MURAI, WIL-
SON SHIGUEYUKI MURAI, MARLI VIEIRA DE MATOS MITSUGUI, ADEMAR YOSHIO MITSUGUI, 
MARILDA VIEIRA DE MATOS, MARCIA VIEIRA DE MATOS, MARIA PAULA VIEIRA DE MATOS, 
JOÃO HENRIQUE ALVES REIS, MARIA APARECIDA VIEIRA DE MATOS OLIVEIRA, CÍCERA VAL-
TER DE OLIVEIRA, parte da matricula nº 127.743 do 9º RI; - JOSÉ VICTOR D’AMELIO, IRENE 
D’AMELIO, CLELIA D’AMELIO, JOSE GUILHERME D’AMELIO, MARCO ANTONIO D’AMELIO, 
MARIA VITORIA DO AMARAL GURGEL, parte da transcrição nº 5.081 do 3º RI, todos na qualida-
de de titulares de domínio do imóvel usucapiendo; - PEDRO FRANCISCO NETO, MARINA MARIA 
FRANCISCO, MÔNICA PIMENTEL SIMAS, ROGERIO PEDREIRO, na qualidade de cedentes do 
imóvel usucapiendo, de que se processa nesta Serventia  Imobiliária o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em, UM TERRENO, situado na Avenida Pires 
do Rio, 2892, na Vila Cristinópolis, no Distrito de ITAQUERA, cuja descrição tem início no ponto 1, 
distante 43.55m em curva até o ponto da esquina mais próxima; Do ponto 1, segue a distância de 
43,55m do alinhamento predial da Avenida Pires do Rio até o ponto 2; Daí deflete a direita, segue a 
distância de 32,30m, confrontando com o imóvel nº 2.932, contribuinte nº 140.271.0159-5, de titulari-
dade dominial de Tibor Gonda, até o ponto 3; Daí deflete a direita, com ângulo interno de 90º00’00”, 
segue a distância de 6,85m, confrontando a Rua Forno D’Água, até o ponto 4; Daí deflete a direi-
ta, com ângulo interno de 87º00’00”, segue a distância de 28,40m, confrontando com a Rua Forno 
D’Água, até o ponto 1, início desta descrição, encerrando uma área de 572,15m² de superfície, cujo 
pedido foi iniciado através do requerimento de 21 de janeiro de 2019, prenotado sob nº 604.721, 
em 21 de janeiro de 2019, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 11 de janeiro de 2019, no Livro 
1447, fls. 02/17, pelo 29º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo 
Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual IGNEZ MARIKO 
MEGURO SIMAS, RG Nº 6.334.320-4, CPF Nº 811.656.768-34, viúva de MARIO LUIZ SIMAS, resi-
dente e domiciliada na Avenida Conselheiro Carrão, 854, apto 92; - GUSTAVO MEGURO SIMA RG 
Nº 33.300.819-4,  CPF Nº 328.890.398-97, casado com ANDREA DANIELLE ALBA SIMAS, RG Nº 
34.701.151-1, CPF Nº 218.219.718-41, residentes e domiciliados na Praça General Costa Barreto, 
56, apto 13 ; - JULIANA MEGURO SIMAS, RG Nº 33.300.820-0, CPF Nº 276.426.848-35, casda com 
ADERSON WANDERLEY RODRIGUES, residente domiciliado na Av. Conselheiro Carrão, 854, apto 
92; - VANESSA MEGURO SIMAS, RG Nº 33.322.821, CPF Nº 360.887.958-75,residentes e domici-
liados nesta Capital na Rua Senador Vergueiro, 856, casa 1, solicita 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 30 (trinta) anos, 
sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de que os notificandos se encontravam 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-LOS a compare-
cer 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 (quin-
ze) 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.




   












  

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CAMPINAS - EDITAL para
CONHECIMENTO de TERCEIROS expedido nos autos de INTERDIÇÃO de GE-
RALDO APARECIDO LEME, requerido por ADRIANA APARECIDA LEME - Pro-
cesso nº 1044773-04.2019.8.26.0114. O MM Juiz de Direito da 1ª Vara de
Família e Sucessões do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ
ANTONIO ALVES TORRANO, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presen-
te edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por sentença proferida em
31/08/2021, foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de GERALDO APARECIDO LEME
(alcunha: G.A.L.)., CPF 427.694.508-91, declarando-o relativamente incapaz
de emprestar, transigir, dar quitação, alienar hipotecar, demandar ou ser de-
mandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração e
gestão de seu patrimonio, scilicet, notadamente no que tange aos atos relaci-
onados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, consoante o disposto
no art. 85 da Lei nº 13.146/2015, e nomeada como CURADORA em CARÁTER
DEFINITIVO, a Sra. ADRIANA APARECIDA LEME. O presente edital será publi-
cado por três vezes, com intervalo de dez dias e afixado na foma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 04 de outubro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 0005596-09.2021.8.26.0008. Ao MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
Regional do Tatuapé, do Estado de São Paulo, Dr. Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. Faz saber que Alan �ardec da 
Lomba vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado Carlos Antonio Machado Bezerra, 
CPF nº 003.762.518-75, para efetuar o pagamento no valor de R$ 1.402,32, fixado em Sentença no proc. 1005051-
29.2015.8.26.0008. 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. SP, 15.10.2021.    P-11e12/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005998-81.2021.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional �I 
- Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LAPA 40 GRAUS SINUCA E GAFIEIRA LTDA 
- ME, CNPJ08.960.741/0001-26, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de 
São Paulo S.A., para pagar o valor da execução de R$312.672,80, tendo em vista a ação número 1006441-49.2020.8.26.0011 ter sido julgada 
PROCEDENTE. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, no prazo de quinze dias (art. 523 
CPC), que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagar o valor da execução de R$ 312.672,80. Caso o pagamento seja feito no prazo acima,, 
não há incidência de custas processuais. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o valor da execução será acrescido de multa de 10% e, 
também, de honorários de advogado de 10%, na forma do art. 523, � 1º, do CPC. Ainda, haverá incidência das custas finais a serem recolhidas em guia 
própria (1% do valor da execução, observando-se o mínimo de 5 UFESPs). Fica a parte executada adver�da de que, transcorrido o prazo acima sem o 
pagamento voluntário, inicia-se na forma do art. 525 do CPC o prazo de quinze dias para que a parte executada possa apresentar nos autos a sua 
impugnação, independentemente de penhora ou nova in�mação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2021.    P-11e12/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030567-73.2021.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que Costa Cruzeiros Agência 
Marí�ma e Turismo Ltda., vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado HC 
Representações Turís�cas e Eventos Me, CNPJ nº 03.933.031/0001-93, para efetuar o pagamento fixado em Sentença no proc. 
1010341-35.2018.8.26.0100, no valor de R$ 244.696,72. 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 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.   P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041328-71.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER E DAR PUBLICIDADE ATODOS QUE O 
PRESENTE EDITAL VIREM QUE FICAM DEVIDAMENTE CITADOS LUIZ ANT�NIO DINIZ (CPF 055.180.988-47) E JOSÉ SIRINO DE ALMEIDA 
(CPF902.351.854-34), S�CIOS DADINIZ PREMIER CONSTRUÇÕES LTDA ME, UMA VEZQUE ESTÃO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 256, II, DO CPC. A CITAÇÃO POR EDITAL FOI DETERMINADA PELA DECISÃO DE FL. 273 DOSAUTOS� DECISÃO ESSA QUE 
DEFERIU CITAÇÃO DOS S�CIOS PARA MANIFESTAÇÃO: �TENDO EM VISTA O INFORT�NIO DAS TENTATIVAS DELOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA 
PARTE REQUERIDA, MESMO AP�S A E�PEDIÇÃODOS OF�CIOS DE PRA�E, DEFIRO O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL, COM FUNDAMENTO NO 
ARTIGO 256, INCISO II, DO C�DIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO�. ASSIM PARA QUE NÃO ALEGUEM 
IGNOR�NCIA, E�PEDIU-SE O PRESENTE EDITAL, FICANDO CITADOS, CONFORME O ACIMA E�POSTO. SER� O PRESENTE EDITAL, POR E�TRATO, 
AFI�ADO E PUBLICADO NA FORMA DA LEI. ADVERTÊNCIAS : O PRAZO PARA A DEVIDA APRESENTAÇÃO É DE 20 DIAS, DE ACORDO COM O ART. 257, 
III, DO CPC� NESTAS CONDIÇÕES FOI DEFERIDA A CITAÇÃO PELO PRESENTE EDITAL,PARA COMPARECEREM EM JU�ZO, PROMOVER SUA DEFESA E 
SEREM NOTIFICADOS DOSULTERIORES TERMOS DO PROCESSO, A QUE DEVERÃO COMPARECER, SOB PENADE REVELIA� CONSIDERAR-SE-ÃO 
CITADOS PARA OS ATOS E TERMOS DA AÇÃOPROPOSTA E PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, QUE FLUIR� AP�S O DECURSO DOPRAZO DO 
PRESENTE EDITAL, APRESENTEM RESPOSTA. NÃO SENDO CONTESTADA A AÇÃO,OS RÉUS SERÃO CONSIDERADOS REVÉIS. DESPACHO (FL: 273): 
ADVERTÊNCIA / PRAZO PARA DEFESA: Nos termos do ar�go 135 do Código de Processo Civil, o sócio ou a pessoa jurídica fica citado(a) para 
manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias úteis, �O EDITAL DE CITAÇÃO, COMPRAZO DE 20 (VINTE) DIAS (ARTIGO 257, 
III, DO CPC), DEVE SER PUBLICADOAPENAS NA IMPRENSA OFICIAL E EM UMA �NICA DATA.� Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2021.   P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000553-33.2015.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro Regional �V - Butantã, Estado de São Paulo, Dra M�nica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MARIA DO SOCORRO MATIAS DE SOUZA, CPF 116.820.618-92, que Escola Mundo Melhor S/C Ltda ajuizou Ação de 
Procedimento Comum Cível, obje�vando a condenação da ré no pagamento do valor de R$ 17.100,19 (Fev/15), decorrente dos 
serviços educacionais rela�vo ao ano le�vo de 2012 prestados na ins�tuição requerente, bem como material escolar de uso 
interno, e materiais complementares não adimplidos. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se EDITAL de CITAÇÃO, para que no 
prazo de 15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo adver�da do ar�go 344, sendo que 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor na pe�ção inicial, ficando adver�da que será nomeado curador especial 
em caso de revelia, nos termos do ar�go 257, IV do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. SP, 
03/11/2021.       P-11e12/11

3ª Vara EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 30 DIAS � PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 1000903-13.2015.8.26.0642 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara, do Foro de Ubatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogo Volpe Gonçalves Soares, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos eventuais terceiros interessados ausentes, incertos e desconhecidos, e seu(s) c�njuges e respec�vos 
herdeiros/sucessores, que CARLOS EDUARDO GIOSA ajuizou AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 246 e 
259 do CPC, visando a declaração de domínio sobre o terreno situado na Cidade de Ubatuba, no Bairro Perequê Açú, 
denominado como Sí�o da Pedreira, possuindo uma área total de 248,76m�. Alega a posse, pelo prazo legal autoriza�vo de 
prescrição posi�va de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo de 30 dias de exposição do edital, apresentem a defesa que �verem, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos ar�culados pelos autores, nos termos do ar�go 344 do Código de Processo Civil. Publicado e Afixado, na forma da lei. 
NADA MAIS. Ubatuba, 23 de setembro de 2021.      P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002503-21.2021.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MURICI VENTURA TRANSPORTES ME, CNPJ 08890922000123, com endereço à Rua Soldado Antonio Romano de Oliveira, 16, 
Parque Novo Mundo, CEP 02176-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Trucks Control - Serviços de Logis�cas Ltda, alegando em síntese que foi ajuizada Ação de Cobrança obje�vando a condenação da 
ré no pagamento no montante de R$ 4.554,95 (Mar/21), decorrente do inadimplemento do equipamento de rastreamento 
adquirido, bem como dos serviços de rastreamento prestados. 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 25 de outubro de 2021.     P-11e12/11

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1005087-52.2021.8.26.0011. O Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível 
do Foro Central Cível, na forma da lei, etc. Faz saber a Marcos Chae, CPF nº 218.941.688-44, que José Eugênio de Barros Mello 
ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança obje�vando a ex�nção da relação de locação do pavimento superior à Rua Cardeal 
Arcoverde, nº 93, Altos, Bairro Cerqueira Cezar, em São Paulo/SP, além da condenação o no pagamento dos aluguéis e encargos 
devidos referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2021 no valor de R$ 13.252,10. 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 ausência 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 edital, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2021.     P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006124-72.2021.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional �V - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cris�na Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
PASTORE DAVID ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOS IMOBILI�RIOS LTDA, CNPJ 53008132000126, , que Ana Lúcia Agudo de 
Moraes ajuizou Ação de ADJUDICAÇÃO COMPULS�RIA tendo como objeto a outorga defini�va da escritura, sendo a autora já 
legí�ma possuidora do Apartamento de nº 52, sito no 5º andar do Condomínio Edi�cio Morumbi First Class, situado na Av. Doutor 
Guilherme Dumont Villares, nº 2.001, em São Paulo/SP, com área ú�l de 110,11 m� e área total de 167,694m�, correspondendo-
lhe a fração ideal do terreno de 1,5614%, com direito a duas vagas determinadas na garagem (nº 29, sito ao 1º subsolo), matrícula 
nº 124.484 do 18º CRI da Capital. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas cabíveis 
no prazo de 15 dias úteis decorrido o prazo do presente edital, ausente a manifestação do réu presumir-se-ão como verdadeiros 
os fatos narrados pelo autor, conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�dos que será nomeado curador especial em 
caso de revelia. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2021.   P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1010425-93.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V 
- São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRICIA PERSICANO PIRES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REINALDO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 11.849.003/0001-10, por seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Polimix Concreto 
Ltda, obje�vando receber a quan�a de R$ 12.619,60 (Jun/2019) em face do réu, rela�va às notas fiscais de Prestação de Serviços de Concretagem 
vinculadas às duplicatas protestadas, conforme documentos anexos aos autos. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 
para os atos e termos da ação proposta, e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento da quan�a 
especificada na inicial devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do ar�go 701 do C.P.C.. ADVERTÊNCIAS: 1-O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. 2-Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2021.      P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1013466-40.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabre�, na forma da Lei, etc. Faz saber a Jennifer Soares da 
Silva, CPF n. 452.256.778-27, que Trade Invest Fomento Mercan�l ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 4.160,19 
(Mai/19), decorrente da não compensação dos cheques nº 0010, 0011 e 0012 dados em pagamento. Ainda, INTIMA-SE a 
executada, com as advertências e formalidades legais, que foi realizada restrição de PENHORA no veículo Honda/CG 150 FAN ESI, 
PLACA EOS1016. Estando a executada 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 do s honorários advoca�cios arbitrados 
em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao 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. SP, 
22.10.2021. 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-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015210-58.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEANDRO NOGUEIRA FORQUIM, 
Brasileiro, Solteiro, Empreiteiro, CPF03753862037, com endereço à Rua Sao Carlos de Jacui, 12, Vila Gertrudes, CEP 08460-050, São Paulo - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Big Andaimes e Máquinas Ltda. - Epp, alegando em síntese: "... ter 
celebrado por instrumento contratual, a locação de equipamento pelo período de sete dias. Após o decurso do prazo final, o requerido se 
mantém na posse dos equipamentos e o inadimplemento dos valores firmados em contrato, alcançando o total de R$10.140,00 ...". 
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 27 de outubro de 2021.   P-11e12/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015763-53.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)CARLA REGINA GOBBO VILAR, Brasileira, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CSB 
Confecções e Com. de Prod. Ortopédicos Radiológicos e Hospitalares Ltda, para que fica Vossa Senhoria INTIMADA da PENHORA 
que recaiu em 18/09/2017 sobre os imóveis matriculados sob nº 122.258 e 128.145 no 12º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo, sendo nomeado como depositário Oficina São Paulo Reparadora de Veículos Ltda, CNPJ: 00.519.503/0001-
78. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 14 de outubro de 2021.      P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021578-35.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MILTON APARECIDO GUIMARÃES, Brasileiro, Casado, Funcionário Público Civil, RG 2777523, CPF 587.900.206-34, ROGÉLIO DIAS 
MONTEIRO, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 7.598.631-5, CPF 504.215.656-91, e M�RCIA VIT�RIA GUIMARÃES MONTEIRO, 
Brasileira, Casada, Comerciante, RG 5.115.443, CPF 684.933.046-20, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Márcia Stella Salvatore, alegando em síntese ser credora do executado. Encontrando-se os execuados 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida (R$ 90.000,00), custas e despesas 
processuais, além de honorários advoca�cios, fixados no patamar de dez por cento. Não sendo apresentados embargos no prazo 
legal, 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 09 de setembro de 2021.  P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021971-93.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). MICHELLE FABIOLA DITTERT PUPULIM, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LUCIANA RONSINI ZANGARI LOSACCO, CPF n° 205.371.048-95, que Atria Empreendimentos e Incorporação Ltda. ajuizou 
Ação de Execução para recebimento de R$520.807,81 (abr/21) dívida esta decorrente do descumprimento das obrigações 
previstas no compromisso firmado em 15/06/2009, referente aos imóveis matriculados sob nº 181.217,1891.289 e 181.290 no 
14º R.I. Da Capital. Estando a executada em lugar incerto e não sabido, expede-se EDITAL para que em 03 dias, decorrido o prazo 
do presente edital, paguem o débito atualizado, acrescidos dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do 
CPC. Ao fluir após o prazo supra, 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 26 de outubro de 2021.      P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026964-72.2020.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara 
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO GORGA CAMPOS, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o)AMÉLIA LUZ VIEIRA, RG 11681132, e PAULINO ANTONIO VIEIRA, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 
223663, CPF 59761476820, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Tadeu Roberto 
Biston e outros, alegando em síntese: visando Usucapião do imóvel localizado na Estrada Cama Patente, 198 (atual 23), em 
decorrência da aquisição em 07/12/1993 do terreno com 1.477,55m2, exercendo à posse mansa, pacífica e ininterrupta 
desde então. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Bernardo do Campo, aos 28 de outubro de 2021.     P-11e12/11

Citação. Prazo 20 dias. Proc. Nº 1034170-11.2019.8.26.0100. Ao Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central Cível, Dr. 
Rodrigo Galvão Medina, na forma da lei, etc. Faz saber a Boris Epstein, CPF nº 001.922.528-87, Rebeca Becker, CPF nº 
641.132.218-04 e Adolpho Becker, CPF nº 030.034.348-53, que Sun Hongfa, ajuizou Ação de ADJUDICAÇÃO COMPULS�RIA 
tendo como objeto a outorga defini�va da escritura, sendo já legí�mo possuidor desde dez/2003, do imóvel sito à Rua Benta 
Dias, 31, no bairro da Mooca, Capital, SP, atualmente objeto da transcrição nº 28.219 do 7º CRI de São Paulo, cadastro 
municipal nº 027.069.0011-3. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas cabíveis 
no prazo de 15 dias úteis decorrido o prazo do presente edital, ausente a manifestação do réu presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos narrados pelo autor, conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�dos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 27 de outubro de 2021.     P-11e12/11

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1060224-51.2018.8.26.0002. À Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza de direito da 1º Vara Cível do Foro 
da Vila Prudente, na forma da lei. Faz saber a Metropolitana de Engenharia e Comércio Eireli, CNPJ nº 35.539.915/0001-54, que 
Penascal Engenharia e Construção Ltda ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ R$ 186.157,15 (Nov/18) ante o 
inadimplemento de 5 dos 9 boletos gerados para cumprimento da obrigação firmada pelo contrato de locação de máquinas e 
equipamentos sem operador. Estando a ré em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que, decorrido o prazo do 
edital, pague o débito atualizado em15 dias, bem como honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir 
após os 20 supra, poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC 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. SP, 
22.09.2021.        P-11e12/11

 

  

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1000487-59.2019.8.26.0495. O Dr. Raphael Ernane Neves, Juiz de Direito 
da 1ª Vara Cível da Comarca de Registro/SP, na forma da lei, etc... Faz a ZENAIDE BARBOSA LINO (RG nº. 
2813845 e do CPF nº. 598.205.605-78) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma 
ação de Busca e Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: Bem: “marca: GM – modelo: ASTRA SED.ADV.2.0 4P 
– Ano: 2008/2009 – Cor: PRATA – Placa: HJJ3937 - chassi: 9BGTR69W09B143095”.  Apreendido o bem, e 
estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do 
bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no 
prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada 
a ação, s ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e 
publicado nos termos da lei. 

 

 

  

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1009466-66.2020.8.26.0562. O Dr. Rodrigo Garcia Martinez, Juiz de Direito 
da 11ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, Faz Saber a ON TRADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (CNPJ/MF 
sob o nº 07.588.669/0001-95) na pessoa de seus representantes legais Gustavo Nogueira Sanches e Maurício da Fonseca 
Nogueira que CRAFT MULTIMODAL LTDA lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, objetivando que seja a presente Ação 
Julgada Procedente em todos os seus tópicos, a fim de condenar a Requerida no pedido principal de pagar a importância 
de USD 7.424,00 (sete mil quatrocentos e vinte e quatro dólares americanos) a ser convertido ao real na data do 
ajuizamento da demanda, referente as demurrages geradas pela devolução tardia do cofre, acrescido de juros legais e 
atualização monetária pelos índices do TJSP. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os 
atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Santos, 16/09/2021. 

 

 

  

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1022547-63.2019.8.26.0224. O Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, Juiz de Direito 
da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, etc... Faz a NAYANE CARVALHO ARAUJO (CPF/MF n° 
047.479.105-06 e RG nº 547213451 - SP) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação 
de Busca e Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: “ veículo marca HONDA, modelo CIVIC SEDAN EXS 1.8/, ano fab./ 
mod. 2009 / combustível GASOLINA, cor CINZA, chassi 93HFA66809Z123685, placa EBJ8511, RENAVAM 
000148940110”. Apreendido o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 
dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a 
posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, 
no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a 
ação, s ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos 
termos da lei. 

 

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0009265-72.2010.8.26.0229. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dra. Cinthia Elias de Almeida, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) José Valmir Dorneles Rodrigues Junior, Brasileiro, RG 4.532.386- SSP/SP, CPF 269.373.828-80, com 
endereço à Rua Tiradentes, 32, CEP 13990-000, Espirito Santo do Pinhal - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese: Execução de Título 
Extrajudicial. 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 Hortolândia, aos 15 de junho de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1028406-26.2020.8.26.0224. Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Extraor-
dinária. Requerente:Tereza Costa de Macedo Titular de Domínio(Passivo): Aristides Bertini e outros. Prioridade Idoso 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1028406-26.2020.8.26.0224O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos Terceiros Interessados, Ausentes, Incertos e Desconhecidos, Herdeiros e/ou Sucessores, que Tereza Costa de 
Macedo, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel da Rua 8 de Dezembro, 288, Vila Zamataro, Guarulhos/SP., com 
área total de 108m2, cadastrado na P. M. de Guarulhos sob nº 11.43.54.0498.00.000, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir após o prazo supra, não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 20 de setembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1004762-05.2016.8.26.0609. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão
da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Rachel de Castro Moreira e Silva, na forma da Lei. FAZ SABER a Manoel Ferreira Junior, a Maria Emilia Ferreira, a
Helena Ferreira Pinton, a Caetano Pinton e a Elisa Ferreira que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Adão Souza
de Almeida, a fim de que sejam intimados da penhora que recaiu sobre os direitos oriundos do compromisso de venda e compra (páginas 81/83), que os
executados possuem sobre o loteamento denominado “Parque São Joaquim”, situado no Bairro do Pirajussara, no Sitio Capão, Município de Taboão da Serra, com
área de 250,00 m², transcrito sob nº 6.549 no RI de Itapecerica da Serra/SP. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) em lugar incerto e nãosabido, foi determinada
a(s) sua(s) CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para, no prazo de 3 (três) dias a fluir após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias supra, efetuar(em)
o pagamento do valor apontado, devidamente corrigida. Fica(m) o(a)(s)executado(a)(s) advertido(a)(s) que nos termos do art. 827, § 1º do NCPC, em caso de
pagamento no prazo estipulado, o valor dos honorários será reduzido pela metade; faculta-se a oposição de embargos pelo(a)(s) executado(a)(s) no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contados após o prazo deste edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a)(s)exequente(s) 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 que lhe(s) seja(m) permitido(s)
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s)advertido(a)(s)
que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas poderão acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além
de outras penalidades previstas em lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos03 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO nº 0017364-20.2013.8.26.0037 - (Ordem nº 1.238/2013). O MM. Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, Dr. Mário Camargo Magano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial para LOPES E OLIVEIRA SORVETERIA LTDA. ME, CNPJ 13.761.293/
0001-71 e FABIANA DE OLIVEIRA RICARDO LOPES, CPF 264.921.508-99, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: é credor dos executados da quantia de R$ 15.000,00, referente à cédula de crédito
bancário (Conta Garantida Renovação Automática Aval - PJ) sob nº 003.341.314, emitida em 05/01/2012. E encontrando-se os executados em
lugar incerto e não sabido, é expedido presente edital de CITAÇÃO dos executados para, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, que é de 30 dias, efetuarem o pagamento do débito devidamente atualizado, acrescido dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado do débito, o qual será reduzido em caso de pagamento no prazo assinalado, ficando advertidos de que dispõem
do prazo de 15 dias, para embargarem a execução, independentemente da realização de penhora, e de nova intimação, no qual poderão, reconhecendo
o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, requererem o
pagamento parcelado do débito, nos termos do art. 916 do CPC, sob pena de realização da penhora em tantos bens quantos bastem para solvência
do débito. Decorrido o prazo sem pagamento ou oferecimento de embargos, 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 19 de outubro de 2021.

5ª Vara Cível do Foro de Araraquara/SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003591-86.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. 
FAZ SABER a(o) ZAIDA MARIA MARTINS CAL GONÇALEZ, CPF 937.739.787-15 e CUSTOM WATER COMUNICAÇÃO EIRELI, 
CNPJ 11.304.146/0001-47, que New Progress Factoring de Fomento Mercantil Ltda lhes ajuizou ação de Execução objetivando 
R$ 33.881,34, oriunda do Contrato de Fomento Mercantil nº 1511, de 09/10/2018 que restou inadimplido. Estando as executadas 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 em tantos de seus bens quantos 
bastem para garantia da execução, ou para que no prazo de 15 (quinze) dias a fluir dos 20 (vinte) dias do presente edital apresentem 
embargos a execução, ou ainda no mesmo prazo reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução 
mais custas e honorários advocatícios, poderão as executadas 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$ 
510,39 - fls. 314). Decorridos os prazos retro sem manifestação ser lhes ão nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de Novembro de 2021.

D E C I S Ã O – E D I T A L - Processo nº: 1016469-13.2014.8.26.0100 - Classe – Assunto: Procedimento Comum Cível - Rescisão 
Resolução Requerente: LEANDRO DANTAS SIMÕES - Requerido: BISCAYNE VEÍCULOS LTDA E OUTRO. Vistos. Tendo em vista 
que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. *, servindo a presente 
decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a SAMIR ASSAD FILHO, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida 
Ação indenizatória por LEANDRO DANTAS SIMÕES, alegando em síntese: a parte ré lhe causou danos. Encontrando-se a parte ré em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Intimem-se. São 
Paulo, 27 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO -  PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1000721-54.2018.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. MARIANA HORTA GREENHALGH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SEBASTIAO LUIZ 
PINTO, RG 9120477, CPF 672.596.008-10, 20 e NÉLIO BRUNO DE CARVALHO FILHO, RG 22.827.518-0, CPF 127.667.668-98, que 
lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese ser credor de 
quantia oriunda de contrato de empréstimo bancário havido em jan/17 com o primeiro devedor, tendo o segundo como garantidor, 
inadimplido na maioria das parcelas. Fora tentada a citação pessoal dos devedores, a qual restou infrutífera, razão pela qual foi expedido o 
presente edital para citação dos executados, para que no prazo de 03 (três) dias efetuem o pagamento do débito no valor de R$ 85.083,62 
(válido p/ jan/18), a ser corrigido monetariamente, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), além 
das custas judiciais e processuais, ficando advertidos de que se houver o pagamento no prazo mencionado, haverá redução de metade da 
verba honorária (art.652, 652.A e § único), e que, decorrido tal prazo sem o pagamento, poderá ser procedida a PENHORA de bens, tantos 
quantos necessários para a garantia da execução, os quais serão AVALIADOS; ficando ainda INTIMADOS de que o prazo para oposição 
de Embargos (independentemente de penhora, depósito ou caução) é de 15 (quinze) dias, contados do decurso de prazo deste edital, que é 
de vinte dias(art.736 e 738 do CPC, com base na Lei 11382/06 ), sendo certo que no prazo para embargos, poderão reconhecer o crédito do 
exequente e depositar 30% do valor e requerer o parcelamento do valor restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês (art.745-A e §1º e 2º do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 17 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000898-60.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ABRAÃO 
VIEIRA VALENTIN, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 270909746, CPF 256.821.848-74, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de ABA SUL COMERCIAL DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, alegando em síntese 
que em Outubro de 2007 vendeu o veículo FIAT/Marea SX, placa CVO-0933 para Avignon Comercial e Importadora Ltda. e que em 
09/2008 esta vendeu o veículo ao réu e após a aquisição, o réu não realizou a transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, 
gerando diversos débitos que foram arcados pela autora, e requer a autora a condenação do réu a reembolsar à autor os débitos do veículo 
que foram pagos por esta, bem como, a transferir o veículo para o nome do reú . 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 20 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 26 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009402-90.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JOSÉ LUIZ MARQUES FILHO (Brasileiro, CPF 274.814.128-80), ROBERTO KAZUHISA TESHIMA (Brasileiro, CPF 100.739.478-14) e 
VAREKAI & PARTNERS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I (CNPJ 18.645.525/0001-40), que lhe foi proposta uma ação de Dissolução 
Parcial de Sociedade por parte de DANIEL OLIVEIRA SIMOYAMA. 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 
Paulo, aos 31 de agosto de 2021. 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO Nº 0045085-05.2020.8.26.0100. O(A) MM Juiz(a) de Direito da 
28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MEBUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 07.527.659/0001-40, sócia da 
executada FRETTE & CARGO INTERMODAL LTDA, CNPJ 03.567.727/0001-43, que por parte de WILSON SONS 
COMÉRCIO INDÚSTRIA E AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO LTDA, foi proposto o INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA e, fica a sócia acima mencionada, CITADA acerca do pedido da autora, da 
desconsideração da personalidade jurídica, bem como do prazo de 15 dias, contados após o decurso do prazo deste 
edital, para manifestação, requerendo desde logo, as provas que julgarem pertinentes, sendo nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO

PROCESSO nº. 1478/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2021
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial nº. 38/2021, em conformidade com o Processo nº. 1478/2021, tipo 
menor preço, para a  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS DE-
PENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO, DE ACOR-
DO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 25/11/2021, às 9:00 horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebi-
dos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte 
Serrat, n. 133, centro, Itariri/SP.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também 
poderá ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro 
– Itariri (SP), telefax (13) 34187282 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO

PROCESSO nº. 1849/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2021
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial nº. 44/2021, em conformidade com o Processo nº. 1849/2021, tipo menor 
preço, para a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, POPULAR, ZERO KM, EM ATENDIMEN-
TO AP DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DECAS, DE 
ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 26/11/2021, às 9:00 horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebi-
dos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte 
Serrat, n. 133, centro, Itariri/SP.
O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também 
poderá ser obtido no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri 
(SP), telefax (13) 34187282.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU-SP. 
CONTRATADA: PERIN& CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
CONCERTOS DE FREZERES. VALOR TOTAL - R$ 3.884,68. CNPJ: 69.043.867/0001-
20.  DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 04.01.00.3.3.90.39.00.12361.2001.2016; 04.01.
00.3.3.90.39.00.12365.2001.2015; 04.01.00.3.3.90.39.00.12365.2001.2017. FORO 
CAJURU. ASSINATURA: 11/11/2021

Alex Moretini
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 92/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2021
PROCESSO Nº 14.107/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
92/2021 - PROCESSO Nº 14.107/2021 - OBJETO: Registro de Preço para 
eventual aquisição de Kits Maternidade para serem distribuídos às famílias em 
situação de vulnerabilidade social do Município de Ferraz de Vasconcelos-SP. 
MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 26 de novembro de 
2021, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ 
SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila 
Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 68/2021. 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 Departa-
mento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9 horas 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, 11 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 093/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021.
PROCESSO Nº 12846/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
093/2021 - PROCESSO Nº 12846/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA 
REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS, ESPECI-
FICAÇÕES E ESTIMATIVAS RELACIONADOS NO EDITAL, PARA ATENDI-
MENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCON-
CELOS.
. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 29 de novembro 
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 PRESENCIAL: 069/2021. 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 Departa-
mento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 8hs às 17 
horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM 
do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 
4674-7877.

Em, 11 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Despacho do Departamento de Licitações: Encontra-se aberta na Fundação Pró-Sangue 
– Hemocentro de São Paulo, o Pregão Presencial de Âmbito Internacional do tipo Menor 
Preço, número 3/2021 – Processo 343/2021
A presente licitação tem por objeto a aquisição de item único – 05 (cinco) unidades de freezers 
verticais -30°C para laboratório, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, 
que integra este Edital – Anexo I. A realização da sessão será em 26/11/2021 às 10:00 horas, 
na Rua: Drº Ovídio Pires de Campos, 225, 2º andar- sala de pregão bairro Cerqueira César – 
prédio da administração do hospital das clínicas. 
Indicar como Pregoeira a servidora Isabel Chaves. 
Indicar os seguintes servidores da Fundação Pro-Sangue como componentes da Equipe de 
Apoio Técnico da Pregoeira: Vanessa de Faria Pereira, Livio Luksys. 
Considerando as disposições do Decreto Estadual nº 51.469, de 2 de janeiro de 2007, artigo 2º, 
e da Resolução SF-15 de, 19 de março de 2007, artigos 1º e 3º, bem como a edição das minutas 
de edital elaboradas pelo Grupo de Trabalho constituído conforme Resolução PGE 30, de 17 
de abril de 2007, no sítio www.bec.sp.gov.br, em 5 de setembro de 2007, resta justificada a 
impossibilidade de utilização do Pregão, em sua forma eletrônica neste procedimento, que visa 
a aquisição de objeto destinado à área da saúde em licitação de âmbito internacional, em razão 
da inviabilidade de cadastramento das empresas estrangeiras, bem como o estabelecimento 
de critérios de equiparação de preços e de pagamento, para os quais o sistema desenvolvido 
para o pregão eletrônico, ambiente BEC, ainda não está adaptado. Destarte, a situação sob 
enfoque se reveste de característica suficiente para a excepcional opção pela forma presencial 
do pregão. Edital disponível no endereço acima até 25/11/2021

A Integra do Edital também está disponível (gratuitamente) no sítio 
http://www.e-negociospublicos.com.br, bem como demais informações, 

ou no Departamento de Suprimentos no endereço acima, 2º andar, 
das 8:00 às 16:00 horas, à partir de 16/11/2021.
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USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de TIGOR GONDA, parte da transcrição no 
94.692 do 9º RI; - PAULO PEREIRA DE MATOS, MARILENE VIEIRA DE MATTOS MURAI, WIL-
SON SHIGUEYUKI MURAI, MARLI VIEIRA DE MATOS MITSUGUI, ADEMAR YOSHIO MITSUGUI, 
MARILDA VIEIRA DE MATOS, MARCIA VIEIRA DE MATOS, MARIA PAULA VIEIRA DE MATOS, 
JOÃO HENRIQUE ALVES REIS, MARIA APARECIDA VIEIRA DE MATOS OLIVEIRA, CÍCERA VAL-
TER DE OLIVEIRA, parte da matricula nº 127.743 do 9º RI; - JOSÉ VICTOR D’AMELIO, IRENE 
D’AMELIO, CLELIA D’AMELIO, JOSE GUILHERME D’AMELIO, MARCO ANTONIO D’AMELIO, 
MARIA VITORIA DO AMARAL GURGEL, parte da transcrição nº 5.081 do 3º RI, todos na qualida-
de de titulares de domínio do imóvel usucapiendo; - PEDRO FRANCISCO NETO, MARINA MARIA 
FRANCISCO, MÔNICA PIMENTEL SIMAS, ROGERIO PEDREIRO, na qualidade de cedentes do 
imóvel usucapiendo, de que se processa nesta Serventia  Imobiliária o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em, UM TERRENO, situado na Avenida Pires 
do Rio, 2892, na Vila Cristinópolis, no Distrito de ITAQUERA, cuja descrição tem início no ponto 1, 
distante 43.55m em curva até o ponto da esquina mais próxima; Do ponto 1, segue a distância de 
43,55m do alinhamento predial da Avenida Pires do Rio até o ponto 2; Daí deflete a direita, segue a 
distância de 32,30m, confrontando com o imóvel nº 2.932, contribuinte nº 140.271.0159-5, de titulari-
dade dominial de Tibor Gonda, até o ponto 3; Daí deflete a direita, com ângulo interno de 90º00’00”, 
segue a distância de 6,85m, confrontando a Rua Forno D’Água, até o ponto 4; Daí deflete a direi-
ta, com ângulo interno de 87º00’00”, segue a distância de 28,40m, confrontando com a Rua Forno 
D’Água, até o ponto 1, início desta descrição, encerrando uma área de 572,15m² de superfície, cujo 
pedido foi iniciado através do requerimento de 21 de janeiro de 2019, prenotado sob nº 604.721, 
em 21 de janeiro de 2019, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 11 de janeiro de 2019, no Livro 
1447, fls. 02/17, pelo 29º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo 
Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual IGNEZ MARIKO 
MEGURO SIMAS, RG Nº 6.334.320-4, CPF Nº 811.656.768-34, viúva de MARIO LUIZ SIMAS, resi-
dente e domiciliada na Avenida Conselheiro Carrão, 854, apto 92; - GUSTAVO MEGURO SIMA RG 
Nº 33.300.819-4,  CPF Nº 328.890.398-97, casado com ANDREA DANIELLE ALBA SIMAS, RG Nº 
34.701.151-1, CPF Nº 218.219.718-41, residentes e domiciliados na Praça General Costa Barreto, 
56, apto 13 ; - JULIANA MEGURO SIMAS, RG Nº 33.300.820-0, CPF Nº 276.426.848-35, casda com 
ADERSON WANDERLEY RODRIGUES, residente domiciliado na Av. Conselheiro Carrão, 854, apto 
92; - VANESSA MEGURO SIMAS, RG Nº 33.322.821, CPF Nº 360.887.958-75,residentes e domici-
liados nesta Capital na Rua Senador Vergueiro, 856, casa 1, solicita 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 30 (trinta) anos, 
sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de que os notificandos se encontravam 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-LOS a compare-
cer 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 (quin-
ze) 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.




   












  

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CAMPINAS - EDITAL para
CONHECIMENTO de TERCEIROS expedido nos autos de INTERDIÇÃO de GE-
RALDO APARECIDO LEME, requerido por ADRIANA APARECIDA LEME - Pro-
cesso nº 1044773-04.2019.8.26.0114. O MM Juiz de Direito da 1ª Vara de
Família e Sucessões do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ
ANTONIO ALVES TORRANO, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presen-
te edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por sentença proferida em
31/08/2021, foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de GERALDO APARECIDO LEME
(alcunha: G.A.L.)., CPF 427.694.508-91, declarando-o relativamente incapaz
de emprestar, transigir, dar quitação, alienar hipotecar, demandar ou ser de-
mandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração e
gestão de seu patrimonio, scilicet, notadamente no que tange aos atos relaci-
onados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, consoante o disposto
no art. 85 da Lei nº 13.146/2015, e nomeada como CURADORA em CARÁTER
DEFINITIVO, a Sra. ADRIANA APARECIDA LEME. O presente edital será publi-
cado por três vezes, com intervalo de dez dias e afixado na foma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 04 de outubro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 0005596-09.2021.8.26.0008. Ao MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
Regional do Tatuapé, do Estado de São Paulo, Dr. Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. Faz saber que Alan �ardec da 
Lomba vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado Carlos Antonio Machado Bezerra, 
CPF nº 003.762.518-75, para efetuar o pagamento no valor de R$ 1.402,32, fixado em Sentença no proc. 1005051-
29.2015.8.26.0008. 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. SP, 15.10.2021.    P-11e12/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005998-81.2021.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional �I 
- Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LAPA 40 GRAUS SINUCA E GAFIEIRA LTDA 
- ME, CNPJ08.960.741/0001-26, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de 
São Paulo S.A., para pagar o valor da execução de R$312.672,80, tendo em vista a ação número 1006441-49.2020.8.26.0011 ter sido julgada 
PROCEDENTE. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, no prazo de quinze dias (art. 523 
CPC), que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagar o valor da execução de R$ 312.672,80. Caso o pagamento seja feito no prazo acima,, 
não há incidência de custas processuais. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o valor da execução será acrescido de multa de 10% e, 
também, de honorários de advogado de 10%, na forma do art. 523, � 1º, do CPC. Ainda, haverá incidência das custas finais a serem recolhidas em guia 
própria (1% do valor da execução, observando-se o mínimo de 5 UFESPs). Fica a parte executada adver�da de que, transcorrido o prazo acima sem o 
pagamento voluntário, inicia-se na forma do art. 525 do CPC o prazo de quinze dias para que a parte executada possa apresentar nos autos a sua 
impugnação, independentemente de penhora ou nova in�mação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2021.    P-11e12/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030567-73.2021.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que Costa Cruzeiros Agência 
Marí�ma e Turismo Ltda., vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado HC 
Representações Turís�cas e Eventos Me, CNPJ nº 03.933.031/0001-93, para efetuar o pagamento fixado em Sentença no proc. 
1010341-35.2018.8.26.0100, no valor de R$ 244.696,72. 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 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.   P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041328-71.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER E DAR PUBLICIDADE ATODOS QUE O 
PRESENTE EDITAL VIREM QUE FICAM DEVIDAMENTE CITADOS LUIZ ANT�NIO DINIZ (CPF 055.180.988-47) E JOSÉ SIRINO DE ALMEIDA 
(CPF902.351.854-34), S�CIOS DADINIZ PREMIER CONSTRUÇÕES LTDA ME, UMA VEZQUE ESTÃO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 256, II, DO CPC. A CITAÇÃO POR EDITAL FOI DETERMINADA PELA DECISÃO DE FL. 273 DOSAUTOS� DECISÃO ESSA QUE 
DEFERIU CITAÇÃO DOS S�CIOS PARA MANIFESTAÇÃO: �TENDO EM VISTA O INFORT�NIO DAS TENTATIVAS DELOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA 
PARTE REQUERIDA, MESMO AP�S A E�PEDIÇÃODOS OF�CIOS DE PRA�E, DEFIRO O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL, COM FUNDAMENTO NO 
ARTIGO 256, INCISO II, DO C�DIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO�. ASSIM PARA QUE NÃO ALEGUEM 
IGNOR�NCIA, E�PEDIU-SE O PRESENTE EDITAL, FICANDO CITADOS, CONFORME O ACIMA E�POSTO. SER� O PRESENTE EDITAL, POR E�TRATO, 
AFI�ADO E PUBLICADO NA FORMA DA LEI. ADVERTÊNCIAS : O PRAZO PARA A DEVIDA APRESENTAÇÃO É DE 20 DIAS, DE ACORDO COM O ART. 257, 
III, DO CPC� NESTAS CONDIÇÕES FOI DEFERIDA A CITAÇÃO PELO PRESENTE EDITAL,PARA COMPARECEREM EM JU�ZO, PROMOVER SUA DEFESA E 
SEREM NOTIFICADOS DOSULTERIORES TERMOS DO PROCESSO, A QUE DEVERÃO COMPARECER, SOB PENADE REVELIA� CONSIDERAR-SE-ÃO 
CITADOS PARA OS ATOS E TERMOS DA AÇÃOPROPOSTA E PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, QUE FLUIR� AP�S O DECURSO DOPRAZO DO 
PRESENTE EDITAL, APRESENTEM RESPOSTA. NÃO SENDO CONTESTADA A AÇÃO,OS RÉUS SERÃO CONSIDERADOS REVÉIS. DESPACHO (FL: 273): 
ADVERTÊNCIA / PRAZO PARA DEFESA: Nos termos do ar�go 135 do Código de Processo Civil, o sócio ou a pessoa jurídica fica citado(a) para 
manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias úteis, �O EDITAL DE CITAÇÃO, COMPRAZO DE 20 (VINTE) DIAS (ARTIGO 257, 
III, DO CPC), DEVE SER PUBLICADOAPENAS NA IMPRENSA OFICIAL E EM UMA �NICA DATA.� Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2021.   P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000553-33.2015.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro Regional �V - Butantã, Estado de São Paulo, Dra M�nica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MARIA DO SOCORRO MATIAS DE SOUZA, CPF 116.820.618-92, que Escola Mundo Melhor S/C Ltda ajuizou Ação de 
Procedimento Comum Cível, obje�vando a condenação da ré no pagamento do valor de R$ 17.100,19 (Fev/15), decorrente dos 
serviços educacionais rela�vo ao ano le�vo de 2012 prestados na ins�tuição requerente, bem como material escolar de uso 
interno, e materiais complementares não adimplidos. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se EDITAL de CITAÇÃO, para que no 
prazo de 15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo adver�da do ar�go 344, sendo que 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor na pe�ção inicial, ficando adver�da que será nomeado curador especial 
em caso de revelia, nos termos do ar�go 257, IV do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. SP, 
03/11/2021.       P-11e12/11

3ª Vara EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 30 DIAS � PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 1000903-13.2015.8.26.0642 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara, do Foro de Ubatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogo Volpe Gonçalves Soares, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos eventuais terceiros interessados ausentes, incertos e desconhecidos, e seu(s) c�njuges e respec�vos 
herdeiros/sucessores, que CARLOS EDUARDO GIOSA ajuizou AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 246 e 
259 do CPC, visando a declaração de domínio sobre o terreno situado na Cidade de Ubatuba, no Bairro Perequê Açú, 
denominado como Sí�o da Pedreira, possuindo uma área total de 248,76m�. Alega a posse, pelo prazo legal autoriza�vo de 
prescrição posi�va de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo de 30 dias de exposição do edital, apresentem a defesa que �verem, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos ar�culados pelos autores, nos termos do ar�go 344 do Código de Processo Civil. Publicado e Afixado, na forma da lei. 
NADA MAIS. Ubatuba, 23 de setembro de 2021.      P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002503-21.2021.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MURICI VENTURA TRANSPORTES ME, CNPJ 08890922000123, com endereço à Rua Soldado Antonio Romano de Oliveira, 16, 
Parque Novo Mundo, CEP 02176-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Trucks Control - Serviços de Logis�cas Ltda, alegando em síntese que foi ajuizada Ação de Cobrança obje�vando a condenação da 
ré no pagamento no montante de R$ 4.554,95 (Mar/21), decorrente do inadimplemento do equipamento de rastreamento 
adquirido, bem como dos serviços de rastreamento prestados. 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 25 de outubro de 2021.     P-11e12/11

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1005087-52.2021.8.26.0011. O Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível 
do Foro Central Cível, na forma da lei, etc. Faz saber a Marcos Chae, CPF nº 218.941.688-44, que José Eugênio de Barros Mello 
ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança obje�vando a ex�nção da relação de locação do pavimento superior à Rua Cardeal 
Arcoverde, nº 93, Altos, Bairro Cerqueira Cezar, em São Paulo/SP, além da condenação o no pagamento dos aluguéis e encargos 
devidos referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2021 no valor de R$ 13.252,10. 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 ausência 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 edital, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2021.     P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006124-72.2021.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional �V - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cris�na Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
PASTORE DAVID ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOS IMOBILI�RIOS LTDA, CNPJ 53008132000126, , que Ana Lúcia Agudo de 
Moraes ajuizou Ação de ADJUDICAÇÃO COMPULS�RIA tendo como objeto a outorga defini�va da escritura, sendo a autora já 
legí�ma possuidora do Apartamento de nº 52, sito no 5º andar do Condomínio Edi�cio Morumbi First Class, situado na Av. Doutor 
Guilherme Dumont Villares, nº 2.001, em São Paulo/SP, com área ú�l de 110,11 m� e área total de 167,694m�, correspondendo-
lhe a fração ideal do terreno de 1,5614%, com direito a duas vagas determinadas na garagem (nº 29, sito ao 1º subsolo), matrícula 
nº 124.484 do 18º CRI da Capital. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas cabíveis 
no prazo de 15 dias úteis decorrido o prazo do presente edital, ausente a manifestação do réu presumir-se-ão como verdadeiros 
os fatos narrados pelo autor, conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�dos que será nomeado curador especial em 
caso de revelia. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2021.   P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1010425-93.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V 
- São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRICIA PERSICANO PIRES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REINALDO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 11.849.003/0001-10, por seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Polimix Concreto 
Ltda, obje�vando receber a quan�a de R$ 12.619,60 (Jun/2019) em face do réu, rela�va às notas fiscais de Prestação de Serviços de Concretagem 
vinculadas às duplicatas protestadas, conforme documentos anexos aos autos. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 
para os atos e termos da ação proposta, e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento da quan�a 
especificada na inicial devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do ar�go 701 do C.P.C.. ADVERTÊNCIAS: 1-O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. 2-Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2021.      P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1013466-40.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabre�, na forma da Lei, etc. Faz saber a Jennifer Soares da 
Silva, CPF n. 452.256.778-27, que Trade Invest Fomento Mercan�l ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 4.160,19 
(Mai/19), decorrente da não compensação dos cheques nº 0010, 0011 e 0012 dados em pagamento. Ainda, INTIMA-SE a 
executada, com as advertências e formalidades legais, que foi realizada restrição de PENHORA no veículo Honda/CG 150 FAN ESI, 
PLACA EOS1016. Estando a executada 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 do s honorários advoca�cios arbitrados 
em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao 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. SP, 
22.10.2021. 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-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015210-58.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEANDRO NOGUEIRA FORQUIM, 
Brasileiro, Solteiro, Empreiteiro, CPF03753862037, com endereço à Rua Sao Carlos de Jacui, 12, Vila Gertrudes, CEP 08460-050, São Paulo - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Big Andaimes e Máquinas Ltda. - Epp, alegando em síntese: "... ter 
celebrado por instrumento contratual, a locação de equipamento pelo período de sete dias. Após o decurso do prazo final, o requerido se 
mantém na posse dos equipamentos e o inadimplemento dos valores firmados em contrato, alcançando o total de R$10.140,00 ...". 
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 27 de outubro de 2021.   P-11e12/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015763-53.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)CARLA REGINA GOBBO VILAR, Brasileira, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CSB 
Confecções e Com. de Prod. Ortopédicos Radiológicos e Hospitalares Ltda, para que fica Vossa Senhoria INTIMADA da PENHORA 
que recaiu em 18/09/2017 sobre os imóveis matriculados sob nº 122.258 e 128.145 no 12º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo, sendo nomeado como depositário Oficina São Paulo Reparadora de Veículos Ltda, CNPJ: 00.519.503/0001-
78. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 14 de outubro de 2021.      P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021578-35.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MILTON APARECIDO GUIMARÃES, Brasileiro, Casado, Funcionário Público Civil, RG 2777523, CPF 587.900.206-34, ROGÉLIO DIAS 
MONTEIRO, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 7.598.631-5, CPF 504.215.656-91, e M�RCIA VIT�RIA GUIMARÃES MONTEIRO, 
Brasileira, Casada, Comerciante, RG 5.115.443, CPF 684.933.046-20, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Márcia Stella Salvatore, alegando em síntese ser credora do executado. Encontrando-se os execuados 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida (R$ 90.000,00), custas e despesas 
processuais, além de honorários advoca�cios, fixados no patamar de dez por cento. Não sendo apresentados embargos no prazo 
legal, 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 09 de setembro de 2021.  P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021971-93.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). MICHELLE FABIOLA DITTERT PUPULIM, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LUCIANA RONSINI ZANGARI LOSACCO, CPF n° 205.371.048-95, que Atria Empreendimentos e Incorporação Ltda. ajuizou 
Ação de Execução para recebimento de R$520.807,81 (abr/21) dívida esta decorrente do descumprimento das obrigações 
previstas no compromisso firmado em 15/06/2009, referente aos imóveis matriculados sob nº 181.217,1891.289 e 181.290 no 
14º R.I. Da Capital. Estando a executada em lugar incerto e não sabido, expede-se EDITAL para que em 03 dias, decorrido o prazo 
do presente edital, paguem o débito atualizado, acrescidos dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do 
CPC. Ao fluir após o prazo supra, 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 26 de outubro de 2021.      P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026964-72.2020.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara 
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO GORGA CAMPOS, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o)AMÉLIA LUZ VIEIRA, RG 11681132, e PAULINO ANTONIO VIEIRA, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 
223663, CPF 59761476820, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Tadeu Roberto 
Biston e outros, alegando em síntese: visando Usucapião do imóvel localizado na Estrada Cama Patente, 198 (atual 23), em 
decorrência da aquisição em 07/12/1993 do terreno com 1.477,55m2, exercendo à posse mansa, pacífica e ininterrupta 
desde então. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Bernardo do Campo, aos 28 de outubro de 2021.     P-11e12/11

Citação. Prazo 20 dias. Proc. Nº 1034170-11.2019.8.26.0100. Ao Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central Cível, Dr. 
Rodrigo Galvão Medina, na forma da lei, etc. Faz saber a Boris Epstein, CPF nº 001.922.528-87, Rebeca Becker, CPF nº 
641.132.218-04 e Adolpho Becker, CPF nº 030.034.348-53, que Sun Hongfa, ajuizou Ação de ADJUDICAÇÃO COMPULS�RIA 
tendo como objeto a outorga defini�va da escritura, sendo já legí�mo possuidor desde dez/2003, do imóvel sito à Rua Benta 
Dias, 31, no bairro da Mooca, Capital, SP, atualmente objeto da transcrição nº 28.219 do 7º CRI de São Paulo, cadastro 
municipal nº 027.069.0011-3. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas cabíveis 
no prazo de 15 dias úteis decorrido o prazo do presente edital, ausente a manifestação do réu presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos narrados pelo autor, conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�dos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 27 de outubro de 2021.     P-11e12/11

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1060224-51.2018.8.26.0002. À Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza de direito da 1º Vara Cível do Foro 
da Vila Prudente, na forma da lei. Faz saber a Metropolitana de Engenharia e Comércio Eireli, CNPJ nº 35.539.915/0001-54, que 
Penascal Engenharia e Construção Ltda ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ R$ 186.157,15 (Nov/18) ante o 
inadimplemento de 5 dos 9 boletos gerados para cumprimento da obrigação firmada pelo contrato de locação de máquinas e 
equipamentos sem operador. Estando a ré em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que, decorrido o prazo do 
edital, pague o débito atualizado em15 dias, bem como honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir 
após os 20 supra, poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC 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. SP, 
22.09.2021.        P-11e12/11

 

  

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1000487-59.2019.8.26.0495. O Dr. Raphael Ernane Neves, Juiz de Direito 
da 1ª Vara Cível da Comarca de Registro/SP, na forma da lei, etc... Faz a ZENAIDE BARBOSA LINO (RG nº. 
2813845 e do CPF nº. 598.205.605-78) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma 
ação de Busca e Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: Bem: “marca: GM – modelo: ASTRA SED.ADV.2.0 4P 
– Ano: 2008/2009 – Cor: PRATA – Placa: HJJ3937 - chassi: 9BGTR69W09B143095”.  Apreendido o bem, e 
estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do 
bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no 
prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada 
a ação, s ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e 
publicado nos termos da lei. 

 

 

  

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1009466-66.2020.8.26.0562. O Dr. Rodrigo Garcia Martinez, Juiz de Direito 
da 11ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, Faz Saber a ON TRADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (CNPJ/MF 
sob o nº 07.588.669/0001-95) na pessoa de seus representantes legais Gustavo Nogueira Sanches e Maurício da Fonseca 
Nogueira que CRAFT MULTIMODAL LTDA lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, objetivando que seja a presente Ação 
Julgada Procedente em todos os seus tópicos, a fim de condenar a Requerida no pedido principal de pagar a importância 
de USD 7.424,00 (sete mil quatrocentos e vinte e quatro dólares americanos) a ser convertido ao real na data do 
ajuizamento da demanda, referente as demurrages geradas pela devolução tardia do cofre, acrescido de juros legais e 
atualização monetária pelos índices do TJSP. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os 
atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Santos, 16/09/2021. 

 

 

  

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1022547-63.2019.8.26.0224. O Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, Juiz de Direito 
da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, etc... Faz a NAYANE CARVALHO ARAUJO (CPF/MF n° 
047.479.105-06 e RG nº 547213451 - SP) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação 
de Busca e Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: “ veículo marca HONDA, modelo CIVIC SEDAN EXS 1.8/, ano fab./ 
mod. 2009 / combustível GASOLINA, cor CINZA, chassi 93HFA66809Z123685, placa EBJ8511, RENAVAM 
000148940110”. Apreendido o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 
dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a 
posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, 
no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a 
ação, s ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos 
termos da lei. 

 

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0009265-72.2010.8.26.0229. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dra. Cinthia Elias de Almeida, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) José Valmir Dorneles Rodrigues Junior, Brasileiro, RG 4.532.386- SSP/SP, CPF 269.373.828-80, com 
endereço à Rua Tiradentes, 32, CEP 13990-000, Espirito Santo do Pinhal - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese: Execução de Título 
Extrajudicial. 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 Hortolândia, aos 15 de junho de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1028406-26.2020.8.26.0224. Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Extraor-
dinária. Requerente:Tereza Costa de Macedo Titular de Domínio(Passivo): Aristides Bertini e outros. Prioridade Idoso 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1028406-26.2020.8.26.0224O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos Terceiros Interessados, Ausentes, Incertos e Desconhecidos, Herdeiros e/ou Sucessores, que Tereza Costa de 
Macedo, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel da Rua 8 de Dezembro, 288, Vila Zamataro, Guarulhos/SP., com 
área total de 108m2, cadastrado na P. M. de Guarulhos sob nº 11.43.54.0498.00.000, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir após o prazo supra, não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 20 de setembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1004762-05.2016.8.26.0609. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão
da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Rachel de Castro Moreira e Silva, na forma da Lei. FAZ SABER a Manoel Ferreira Junior, a Maria Emilia Ferreira, a
Helena Ferreira Pinton, a Caetano Pinton e a Elisa Ferreira que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Adão Souza
de Almeida, a fim de que sejam intimados da penhora que recaiu sobre os direitos oriundos do compromisso de venda e compra (páginas 81/83), que os
executados possuem sobre o loteamento denominado “Parque São Joaquim”, situado no Bairro do Pirajussara, no Sitio Capão, Município de Taboão da Serra, com
área de 250,00 m², transcrito sob nº 6.549 no RI de Itapecerica da Serra/SP. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) em lugar incerto e nãosabido, foi determinada
a(s) sua(s) CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para, no prazo de 3 (três) dias a fluir após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias supra, efetuar(em)
o pagamento do valor apontado, devidamente corrigida. Fica(m) o(a)(s)executado(a)(s) advertido(a)(s) que nos termos do art. 827, § 1º do NCPC, em caso de
pagamento no prazo estipulado, o valor dos honorários será reduzido pela metade; faculta-se a oposição de embargos pelo(a)(s) executado(a)(s) no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contados após o prazo deste edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a)(s)exequente(s) 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 que lhe(s) seja(m) permitido(s)
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s)advertido(a)(s)
que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas poderão acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além
de outras penalidades previstas em lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos03 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO nº 0017364-20.2013.8.26.0037 - (Ordem nº 1.238/2013). O MM. Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, Dr. Mário Camargo Magano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial para LOPES E OLIVEIRA SORVETERIA LTDA. ME, CNPJ 13.761.293/
0001-71 e FABIANA DE OLIVEIRA RICARDO LOPES, CPF 264.921.508-99, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: é credor dos executados da quantia de R$ 15.000,00, referente à cédula de crédito
bancário (Conta Garantida Renovação Automática Aval - PJ) sob nº 003.341.314, emitida em 05/01/2012. E encontrando-se os executados em
lugar incerto e não sabido, é expedido presente edital de CITAÇÃO dos executados para, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, que é de 30 dias, efetuarem o pagamento do débito devidamente atualizado, acrescido dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado do débito, o qual será reduzido em caso de pagamento no prazo assinalado, ficando advertidos de que dispõem
do prazo de 15 dias, para embargarem a execução, independentemente da realização de penhora, e de nova intimação, no qual poderão, reconhecendo
o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, requererem o
pagamento parcelado do débito, nos termos do art. 916 do CPC, sob pena de realização da penhora em tantos bens quantos bastem para solvência
do débito. Decorrido o prazo sem pagamento ou oferecimento de embargos, 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 19 de outubro de 2021.

5ª Vara Cível do Foro de Araraquara/SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003591-86.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. 
FAZ SABER a(o) ZAIDA MARIA MARTINS CAL GONÇALEZ, CPF 937.739.787-15 e CUSTOM WATER COMUNICAÇÃO EIRELI, 
CNPJ 11.304.146/0001-47, que New Progress Factoring de Fomento Mercantil Ltda lhes ajuizou ação de Execução objetivando 
R$ 33.881,34, oriunda do Contrato de Fomento Mercantil nº 1511, de 09/10/2018 que restou inadimplido. Estando as executadas 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 em tantos de seus bens quantos 
bastem para garantia da execução, ou para que no prazo de 15 (quinze) dias a fluir dos 20 (vinte) dias do presente edital apresentem 
embargos a execução, ou ainda no mesmo prazo reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução 
mais custas e honorários advocatícios, poderão as executadas 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$ 
510,39 - fls. 314). Decorridos os prazos retro sem manifestação ser lhes ão nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de Novembro de 2021.

D E C I S Ã O – E D I T A L - Processo nº: 1016469-13.2014.8.26.0100 - Classe – Assunto: Procedimento Comum Cível - Rescisão 
Resolução Requerente: LEANDRO DANTAS SIMÕES - Requerido: BISCAYNE VEÍCULOS LTDA E OUTRO. Vistos. Tendo em vista 
que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. *, servindo a presente 
decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a SAMIR ASSAD FILHO, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida 
Ação indenizatória por LEANDRO DANTAS SIMÕES, alegando em síntese: a parte ré lhe causou danos. Encontrando-se a parte ré em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Intimem-se. São 
Paulo, 27 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO -  PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1000721-54.2018.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. MARIANA HORTA GREENHALGH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SEBASTIAO LUIZ 
PINTO, RG 9120477, CPF 672.596.008-10, 20 e NÉLIO BRUNO DE CARVALHO FILHO, RG 22.827.518-0, CPF 127.667.668-98, que 
lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese ser credor de 
quantia oriunda de contrato de empréstimo bancário havido em jan/17 com o primeiro devedor, tendo o segundo como garantidor, 
inadimplido na maioria das parcelas. Fora tentada a citação pessoal dos devedores, a qual restou infrutífera, razão pela qual foi expedido o 
presente edital para citação dos executados, para que no prazo de 03 (três) dias efetuem o pagamento do débito no valor de R$ 85.083,62 
(válido p/ jan/18), a ser corrigido monetariamente, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), além 
das custas judiciais e processuais, ficando advertidos de que se houver o pagamento no prazo mencionado, haverá redução de metade da 
verba honorária (art.652, 652.A e § único), e que, decorrido tal prazo sem o pagamento, poderá ser procedida a PENHORA de bens, tantos 
quantos necessários para a garantia da execução, os quais serão AVALIADOS; ficando ainda INTIMADOS de que o prazo para oposição 
de Embargos (independentemente de penhora, depósito ou caução) é de 15 (quinze) dias, contados do decurso de prazo deste edital, que é 
de vinte dias(art.736 e 738 do CPC, com base na Lei 11382/06 ), sendo certo que no prazo para embargos, poderão reconhecer o crédito do 
exequente e depositar 30% do valor e requerer o parcelamento do valor restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês (art.745-A e §1º e 2º do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 17 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000898-60.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ABRAÃO 
VIEIRA VALENTIN, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 270909746, CPF 256.821.848-74, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de ABA SUL COMERCIAL DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, alegando em síntese 
que em Outubro de 2007 vendeu o veículo FIAT/Marea SX, placa CVO-0933 para Avignon Comercial e Importadora Ltda. e que em 
09/2008 esta vendeu o veículo ao réu e após a aquisição, o réu não realizou a transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, 
gerando diversos débitos que foram arcados pela autora, e requer a autora a condenação do réu a reembolsar à autor os débitos do veículo 
que foram pagos por esta, bem como, a transferir o veículo para o nome do reú . 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 20 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 26 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009402-90.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JOSÉ LUIZ MARQUES FILHO (Brasileiro, CPF 274.814.128-80), ROBERTO KAZUHISA TESHIMA (Brasileiro, CPF 100.739.478-14) e 
VAREKAI & PARTNERS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I (CNPJ 18.645.525/0001-40), que lhe foi proposta uma ação de Dissolução 
Parcial de Sociedade por parte de DANIEL OLIVEIRA SIMOYAMA. 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 
Paulo, aos 31 de agosto de 2021. 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO Nº 0045085-05.2020.8.26.0100. O(A) MM Juiz(a) de Direito da 
28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MEBUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 07.527.659/0001-40, sócia da 
executada FRETTE & CARGO INTERMODAL LTDA, CNPJ 03.567.727/0001-43, que por parte de WILSON SONS 
COMÉRCIO INDÚSTRIA E AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO LTDA, foi proposto o INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA e, fica a sócia acima mencionada, CITADA acerca do pedido da autora, da 
desconsideração da personalidade jurídica, bem como do prazo de 15 dias, contados após o decurso do prazo deste 
edital, para manifestação, requerendo desde logo, as provas que julgarem pertinentes, sendo nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO

PROCESSO nº. 1478/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2021
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial nº. 38/2021, em conformidade com o Processo nº. 1478/2021, tipo 
menor preço, para a  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS DE-
PENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO, DE ACOR-
DO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 25/11/2021, às 9:00 horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebi-
dos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte 
Serrat, n. 133, centro, Itariri/SP.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também 
poderá ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro 
– Itariri (SP), telefax (13) 34187282 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO

PROCESSO nº. 1849/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2021
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial nº. 44/2021, em conformidade com o Processo nº. 1849/2021, tipo menor 
preço, para a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, POPULAR, ZERO KM, EM ATENDIMEN-
TO AP DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DECAS, DE 
ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 26/11/2021, às 9:00 horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebi-
dos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte 
Serrat, n. 133, centro, Itariri/SP.
O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também 
poderá ser obtido no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri 
(SP), telefax (13) 34187282.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU-SP. 
CONTRATADA: PERIN& CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
CONCERTOS DE FREZERES. VALOR TOTAL - R$ 3.884,68. CNPJ: 69.043.867/0001-
20.  DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 04.01.00.3.3.90.39.00.12361.2001.2016; 04.01.
00.3.3.90.39.00.12365.2001.2015; 04.01.00.3.3.90.39.00.12365.2001.2017. FORO 
CAJURU. ASSINATURA: 11/11/2021

Alex Moretini
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 92/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2021
PROCESSO Nº 14.107/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
92/2021 - PROCESSO Nº 14.107/2021 - OBJETO: Registro de Preço para 
eventual aquisição de Kits Maternidade para serem distribuídos às famílias em 
situação de vulnerabilidade social do Município de Ferraz de Vasconcelos-SP. 
MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 26 de novembro de 
2021, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ 
SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila 
Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 68/2021. 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 Departa-
mento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9 horas 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, 11 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 093/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021.
PROCESSO Nº 12846/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
093/2021 - PROCESSO Nº 12846/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA 
REDE MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS, ESPECI-
FICAÇÕES E ESTIMATIVAS RELACIONADOS NO EDITAL, PARA ATENDI-
MENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCON-
CELOS.
. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 29 de novembro 
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 PRESENCIAL: 069/2021. 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 Departa-
mento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 8hs às 17 
horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM 
do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 
4674-7877.

Em, 11 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Despacho do Departamento de Licitações: Encontra-se aberta na Fundação Pró-Sangue 
– Hemocentro de São Paulo, o Pregão Presencial de Âmbito Internacional do tipo Menor 
Preço, número 3/2021 – Processo 343/2021
A presente licitação tem por objeto a aquisição de item único – 05 (cinco) unidades de freezers 
verticais -30°C para laboratório, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, 
que integra este Edital – Anexo I. A realização da sessão será em 26/11/2021 às 10:00 horas, 
na Rua: Drº Ovídio Pires de Campos, 225, 2º andar- sala de pregão bairro Cerqueira César – 
prédio da administração do hospital das clínicas. 
Indicar como Pregoeira a servidora Isabel Chaves. 
Indicar os seguintes servidores da Fundação Pro-Sangue como componentes da Equipe de 
Apoio Técnico da Pregoeira: Vanessa de Faria Pereira, Livio Luksys. 
Considerando as disposições do Decreto Estadual nº 51.469, de 2 de janeiro de 2007, artigo 2º, 
e da Resolução SF-15 de, 19 de março de 2007, artigos 1º e 3º, bem como a edição das minutas 
de edital elaboradas pelo Grupo de Trabalho constituído conforme Resolução PGE 30, de 17 
de abril de 2007, no sítio www.bec.sp.gov.br, em 5 de setembro de 2007, resta justificada a 
impossibilidade de utilização do Pregão, em sua forma eletrônica neste procedimento, que visa 
a aquisição de objeto destinado à área da saúde em licitação de âmbito internacional, em razão 
da inviabilidade de cadastramento das empresas estrangeiras, bem como o estabelecimento 
de critérios de equiparação de preços e de pagamento, para os quais o sistema desenvolvido 
para o pregão eletrônico, ambiente BEC, ainda não está adaptado. Destarte, a situação sob 
enfoque se reveste de característica suficiente para a excepcional opção pela forma presencial 
do pregão. Edital disponível no endereço acima até 25/11/2021

A Integra do Edital também está disponível (gratuitamente) no sítio 
http://www.e-negociospublicos.com.br, bem como demais informações, 

ou no Departamento de Suprimentos no endereço acima, 2º andar, 
das 8:00 às 16:00 horas, à partir de 16/11/2021.
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Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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P
or aqui, muitas ve-
zes já foram critica-
dos certos exage-
ros, que, vez por 
outra, são cometi-

dos em determinados pro-
gramas ou telejornais. Mas 
algumas atitudes, no senti-
do inverso, também devem 
ser merecidamente reconhe-
cidas e destacadas, como foi 
o gesto da jornalista Lilian 
Ribeiro, no “GloboNews em 
Pauta”, da GloboNews. Em 
atenção ao seu telespectador, 
ela comunicou estar passan-
do por um tratamento de 
câncer. Até certa insistência, 
alguns floreiam ou forçam 
na informalidade. Lilian, da 
parte dela, foi direta, simples 
e respeitosa. Posturas como 
esta aproximam o jornalis-
ta do espectador na medi-
da certa. E se ela, a Lilian, 
em tantas outras ocasiões, 
chamou atenção para sua 

Postura verdadeira da jornalista competência, agora colocou 
todos ao seu lado, torcendo 
pelo mais breve retorno.

TV Tudo
Formas diferentes. Sobre 
o interesse da Netflix em se 
aproximar do SBT e até alu-
gar alguns dos seus estúdios, 
vale colocar que essas em-
presas têm maneiras diferen-
tes de proceder. A começar 
pelos exames de saúde, que 
são exigidos diariamente.

Por outra. A Netflix tem por 
norma trabalhar sempre de 
uma forma bem indepen-
dente. Camarins e refeitórios, 
por exemplo, só dela. Não sei 
se isso o SBT poderá oferecer.

Números 1. O site cupomva-
lido reuniu dados da Statista 
e JustWatch sobre os serviços 
de streaming no Brasil e di-
vulgou informações interes-
santes. O Brasil é o segundo 
país que mais consome fil-
mes e séries online no mun-
do, perdendo apenas para os 

Estados Unidos. Em terceiro, 
está o Reino Unido.

Números 2. No ranking das 
cinco plataformas mais usa-
das no Brasil estão, respecti-
vamente: Netflix (31%), Ama-
zon Prime (24%), Disney+ 
(12%), Globoplay (8%) e HBO 
Max (7%). E os três gêneros 
mais consumidos no país 
são Drama (47,8%), Ação/
Aventura (18,3%) e Comédia 
(16%). 

Flagra. Homero Salles, 
nome conhecido da TV, pas-
sou a circular com certa fre-
quência pelos corredores da 
Jovem Pan. Isso desde a se-
mana passada. Ninguém ain-
da fala qual é a dele. E nem 
ele. Mas que tem coisa, certe-
za que tem. 

Na laje. “Festa na Laje” é o 
tema da festa desta semana, 
ou da noite de hoje, em “A 
Fazenda 13”, na Record. A live 
musical será com o grupo 
“Menos é Mais”.

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Mas é preciso focar 
nas tarefas primeiro, 

por isso, siga seu sexto sentido 
se tiver que tomar decisões 
importantes na vida profi ssional. 
Na vida pessoal, há a chance de 
descobrir um segredo.

TOURO. 
Você pode se aborrecer 
com a rotina do dia a dia, 
mas tente superar isso se 

envolvendo em alguns projetos mais 
ousados. As amizades contam com 
excelentes energias e podem fazer 
muitos planos para o fi m de semana.

GÊMEOS. 
É hora de fazer 
grandes planos para 
a carreira e deixar 

tudo em ordem antes de curtir 
o fi nal de semana prolongado. 
Se deixou os exercícios físicos de 
lado nos últimos tempos.

CÂNCER. 
Seu lado mais aventu-
reiro e você pode fazer 
grandes planos para cur-

tir o fi nal de semana prolongado. 
Bom momento astral para investir 
em conhecimento. Há boas chan-
ces de embarcar em uma viagem.

LEÃO. 
A boa notícia é que 
vai sobrar disposição 

para se concentrar no serviço e 
correr atrás dos seus interesses. 
Pode ser um bom momento para 
fazer ajustes ou até mudanças 
maiores em sua vida.

VIRGEM. 
Os astros colocam par-
ceria ou sociedade em 
destaque, e tudo o que 

puder ser feito em colaboração têm 
mais chance de dar certo. E é claro 
que investir em uma parceria ajuda 
a dar conta das tarefas diárias.

LIBRA. 
Você começa o dia com 
um foco de raio laser no 
trabalho. As fi nanças 

também estão protegidas e há 
chance real ofi cial de descolar uma 
grana extra. Tá a fi m de alguém? 
Tente uma aproximação.

ESCORPIÃO. 
O dia promete correr 
melhor do que você 
poderia sonhar. Essas vi-

bes maravilhosas vão ressaltar sua 
criatividade e melhorar o convívio 
com os outros. Pode ir se preparan-
do para brilhar por onde passar.

SAGITÁRIO. 
Se tiver que ajudar 
alguém de casa, você 

não pensará duas vezes para 
dar uma mãozinha, e a família 
também estará ao seu lado para 
o que precisar. No trabalho, ser 
prático é a melhor escolha.

CAPRICÓRNIO. 
Os astros prometem 
destacar sua capacida-
de de comunicação hoje, 

e você poderá usar isso a seu favor 
no trabalho ampliando a interação 
com colegas. Aproveite para botar o 
papo em dia com os amigos. 

AQUÁRIO. 
O seu esforço dos 
últimos tempos pode 
render uma grana extra, 

mas também há chance de rece-
ber um dinheiro que não estava 
esperando. No amor, não pressione 
demais a pôr tudo a perder.

PEIXES. 
Tanta coisa ao mesmo 
tempo pode ser 
cansativo, mas você é 

mais do que capaz de lidar com 
qualquer desafi o hoje.  como nin-
guém é de ferro, vai contar com a 
bênção das estrelas para viajar.

CRUZADAS

A jornalista Lilian Ribeiro, no “GloboNews em Pauta”; Lilian enfrenta um tratamento contra um câncer
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Curtas

OSTENTANDO. O can-
tor Luan Santana(30) 
gastou mais de R$ 1 
milhão de reais em 
uma lancha do modelo 
NX360, fabricado pela 
empresa NX Boat. A in-
formação foi divulga-
da portal O Globo nesta 
quarta-feira (10). O veí-
culo conta com um de-
sign interior impecável 
e duas camas. A com-
pra foi efetuada por 
Amarildo Aparecido de 
Santana, pai do cantor.

MAU HÁLITO. No se-
gundo episódio de San-
dy+Chef, programa 
culinário que estreia 
nesta quinta (11) na HBO 
Max, a cantora revela 
uma experiência ruim 
que viveu como atriz. 
“Uma vez contracenei 
com um ator que comia 
sashimi que não era de 
muita qualidade e o há-
lito não era muito bom. 
Depois, ele vinha me 
beijar”, diz.A artista, que 
já fez filmes, participa-
ções em séries e prota-
gonizou uma novela. 

ENCANTO. O ator Mar-
celo Adnet encantou 
seguidores ao compar-
tilhar um clique com a 
filha Alice, de onze me-
ses, nesta quarta-feira 
(10). A criança é fruto 
do seu casamento com 
a atriz Patrícia Cardo-
so. Na imagem, o pai e 
a bebê posaram cola-
dinhos e abriram um 
sorrisão para a câme-
ra. “Bom dia”, desejou o 
humorista na legenda.

“Nasci para ser 
vários eus e ter 
minhas várias 
fases.”
Vitor Kley sobre carreira e 
volta ao palco. 

A  
jornalista Cris-
tiana Lôbo mor-
reu ontem em 
São Paulo aos 63 
anos. A informa-

ção foi divulgada pela Glo-
boNews, que interrompeu a 
programação para homena-
geá-la. A causa da morte foi 
um tipo de câncer chama-
do mieloma múltiplo, que a 
jornalista vinha tratando há 
alguns anos. O mieloma múl-
tiplo é um câncer nas células 
da medula óssea responsá-
veis pela produção dos anti-
corpos que combatem vírus 
e bactérias. No último final 
de semana, Cristiana Lôbo foi 
internada no hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, com 
pneumonia. Ao longo do dia, 
apresentadores se emociona-
ram ao falar de Lobo.

LUTO NO JORNALISMO
Morre Cristiana Lôbo
Jornalista da 
GloboNews tratava 
de câncer e estava 
afastada da 
programação; Ela 
tinha 63 anos

‘Me sentia sujo’
“Posso te fazer uma pergunta rápida? Rapidamente, assim 
de pingue-pongue, o que você sentiu pelo Luca?”, pergunta 
Rodrigo Santoro ao repórter durante entrevista exclusiva à 
reportagem para falar sobre o filme “7 Prisioneiros”, que es-
treia nesta quinta-feira (11) na Netflix. Porém, como ator, foi 
preciso evitar ao máximo fazer julgamentos, o que não foi 
algo exatamente fácil.  O filme mostra um Santoro muito di-
ferente do que o público está acostumado.

Processo
O ator Alec Baldwin, 63, está 
sendo processado por um 
chefe eletricista que traba-
lhava com ele no set do fil-
me “Rust” antes de o artis-
ta disparar acidentalmente 
uma arma e causar a mor-
te da diretora de fotografia 
Halyna Hutchins. O moti-
vo do processo no caso seria 
por negligência no manu-
seio de armas.

‘Pesadelo’
A cantora Maraisa fez um 
desabafo nesta quinta-fei-
ra sobre a morte da cantora 
Marília Mendonça. Ela era 
muito próxima à artista e 
tem mostrado aos seus se-
guidores como tem sofrido 
com sua partida. “Mais uma 
noite que eu vou dormir pe-
dindo para acordar e tudo 
ser apenas um pesadelo, não 
aguento mais esse looping”.

Da depressão à satisfação
A apresentadora Dora Figueiredo chamou a atenção dos fãs em suas redes sociais ao abordar 
momentos depressivos que passou em sua vida. Dora conta como difícil, por exemplo, pas-
sar por distúrbios alimentares. Ao longo de seu desabafo, ela salientou que tudo isso já passou 
e, para alívio dos fãs, se sente bem neste momento. Após comentar sua superação, a apresen-
tadora complementou seu discurso dizendo que se sente cansada, mas satisfeita pelo que faz. 
“Sinto fisicamente o cansaço, e emocionalmente uma satisfação e alegria enorme”.
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Curtas

OSTENTANDO. O can-
tor Luan Santana(30) 
gastou mais de R$ 1 
milhão de reais em 
uma lancha do modelo 
NX360, fabricado pela 
empresa NX Boat. A in-
formação foi divulga-
da portal O Globo nesta 
quarta-feira (10). O veí-
culo conta com um de-
sign interior impecável 
e duas camas. A com-
pra foi efetuada por 
Amarildo Aparecido de 
Santana, pai do cantor.

MAU HÁLITO. No se-
gundo episódio de San-
dy+Chef, programa 
culinário que estreia 
nesta quinta (11) na HBO 
Max, a cantora revela 
uma experiência ruim 
que viveu como atriz. 
“Uma vez contracenei 
com um ator que comia 
sashimi que não era de 
muita qualidade e o há-
lito não era muito bom. 
Depois, ele vinha me 
beijar”, diz.A artista, que 
já fez filmes, participa-
ções em séries e prota-
gonizou uma novela. 

ENCANTO. O ator Mar-
celo Adnet encantou 
seguidores ao compar-
tilhar um clique com a 
filha Alice, de onze me-
ses, nesta quarta-feira 
(10). A criança é fruto 
do seu casamento com 
a atriz Patrícia Cardo-
so. Na imagem, o pai e 
a bebê posaram cola-
dinhos e abriram um 
sorrisão para a câme-
ra. “Bom dia”, desejou o 
humorista na legenda.

“Nasci para ser 
vários eus e ter 
minhas várias 
fases.”
Vitor Kley sobre carreira e 
volta ao palco. 

A  
jornalista Cris-
tiana Lôbo mor-
reu ontem em 
São Paulo aos 63 
anos. A informa-

ção foi divulgada pela Glo-
boNews, que interrompeu a 
programação para homena-
geá-la. A causa da morte foi 
um tipo de câncer chama-
do mieloma múltiplo, que a 
jornalista vinha tratando há 
alguns anos. O mieloma múl-
tiplo é um câncer nas células 
da medula óssea responsá-
veis pela produção dos anti-
corpos que combatem vírus 
e bactérias. No último final 
de semana, Cristiana Lôbo foi 
internada no hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, com 
pneumonia. Ao longo do dia, 
apresentadores se emociona-
ram ao falar de Lobo.

LUTO NO JORNALISMO
Morre Cristiana Lôbo
Jornalista da 
GloboNews tratava 
de câncer e estava 
afastada da 
programação; Ela 
tinha 63 anos

‘Me sentia sujo’
“Posso te fazer uma pergunta rápida? Rapidamente, assim 
de pingue-pongue, o que você sentiu pelo Luca?”, pergunta 
Rodrigo Santoro ao repórter durante entrevista exclusiva à 
reportagem para falar sobre o filme “7 Prisioneiros”, que es-
treia nesta quinta-feira (11) na Netflix. Porém, como ator, foi 
preciso evitar ao máximo fazer julgamentos, o que não foi 
algo exatamente fácil.  O filme mostra um Santoro muito di-
ferente do que o público está acostumado.

Processo
O ator Alec Baldwin, 63, está 
sendo processado por um 
chefe eletricista que traba-
lhava com ele no set do fil-
me “Rust” antes de o artis-
ta disparar acidentalmente 
uma arma e causar a mor-
te da diretora de fotografia 
Halyna Hutchins. O moti-
vo do processo no caso seria 
por negligência no manu-
seio de armas.

‘Pesadelo’
A cantora Maraisa fez um 
desabafo nesta quinta-fei-
ra sobre a morte da cantora 
Marília Mendonça. Ela era 
muito próxima à artista e 
tem mostrado aos seus se-
guidores como tem sofrido 
com sua partida. “Mais uma 
noite que eu vou dormir pe-
dindo para acordar e tudo 
ser apenas um pesadelo, não 
aguento mais esse looping”.

Da depressão à satisfação
A apresentadora Dora Figueiredo chamou a atenção dos fãs em suas redes sociais ao abordar 
momentos depressivos que passou em sua vida. Dora conta como difícil, por exemplo, pas-
sar por distúrbios alimentares. Ao longo de seu desabafo, ela salientou que tudo isso já passou 
e, para alívio dos fãs, se sente bem neste momento. Após comentar sua superação, a apresen-
tadora complementou seu discurso dizendo que se sente cansada, mas satisfeita pelo que faz. 
“Sinto fisicamente o cansaço, e emocionalmente uma satisfação e alegria enorme”.
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1ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados SPE EMPREENDIMENTO 
CAPITANIA VARAN LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.474.620/0001-77, DICALP 
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.596.591/0001-74. 

A Dra. Cláudia Thome Ton, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizada pelo 
ROBERTO AUBRY AMPRINO em face de SPE EMPREENDIMENTO CAPITANIA VARAN LTDA e outro - Proces-
so nº 0003783-69.2020.8.26.0011 - Controle nº 3800/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 
acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
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 do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/11/2021 às 11:00h e 
se encerrará dia 29/11/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 
29/11/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (ses-
senta por cento) do valor da avaliação. 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. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES 
- Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá 
pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras 
e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: LOTE ÚNICO: 01 microcompu-
tador Dell Inspiron 3647; 01 monitor 21,5”; 01 teclado e mouse Dell KMG 32 sem fi o. Valor da Avaliação (Conf. Fls. 29-
30): R$ 2.339,03 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e três centavos) para janeiro de 2021. O bem encontra-se 
à Av. São Luís, nº 50, A3; República, São Paulo/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 3.336,31 (10/2021). São Paulo, 24 
de outubro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dra. Cláudia Thome Ton - Juíza de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sorocaba/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado CESAR AUGUSTO PEREIRA 
MACIEL, inscrito no CPF/MF sob o nº 399.957.488-78. O Dr. Mário Gaiara Neto, MM. 
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sorocaba/SP, na forma da lei, FAZ 

SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizada pelo JOSÉ DA SILVA MOREIRA 
em face de CESAR AUGUSTO PEREIRA MACIEL - Processo nº 0014516-67.2020.8.26.0602 - Controle nº 505/2020, 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será 
vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será pu-
blicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 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 do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, 
o 1º Leilão terá início no dia 23/11/2021 às 10:00h e se encerrará dia 26/11/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 26/11/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 16/12/2021 às 10:00h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEI-
LÃO - 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. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o 
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será 
atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Por-
tal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os 
decorrentes de débitos fi scais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” 
e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor 
do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matri-
culado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor 
do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determina-
ção judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: 38 
folhas de porta de 2,10mts x 0,60mts de madeira macissa. Valor da Avaliação (Conf. Fls. 61): R$ 9.500,00 (nove mil e 
quinhentos reais) para julho de 2021. O bem encontra-se à Avenida Ipanema, 3211, Jardim Planalto, CEP 18070-631, 
Sorocaba - SP. Débitos desta ação no valor de R$ 9.257,77 (03/2021). São Paulo, 24 de outubro de 2021. Eu, diretor/
diretora, conferi. Dr. Mário Gaiara Neto - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado GRANUPET INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, inscrita no CPF/MF sob o nº 72.780.687/0001-36; e HELIO BERSANI 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 152.534.148-00; bem como do interessado 

GERALDO PEREIRA DA FONSECA. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível 
do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de 
Sentença ajuizado por BANCO ROYAL DE INVESTIMENTO S.A em face de GRANUPET INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA E OUTRO - Processo nº 0184482-65.2009.8.26.0100 (583.00.2009.184482) – Controle nº 1846/2009, e que foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será 
vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será pu-
blicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 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 do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização 
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 22/11/2021 às 10:30h e se encerrará dia 
25/11/2021 às 10:30, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2021 às 
10:31h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 10:30, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação. 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. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.
com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento 
do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDA-
DES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, 
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 
4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES 
PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está 
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita 
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PA-
GAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou 
será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.
br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo en-
dereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO 
DO BEM: LOTE Nº 01: um veículo marca Fiat, modelo Palio EDX, placa IIC-1483, ano 1998/1999, renavam 703972049, 
gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 
483,98 (10/2021). Consta as fl s. 464 dos autos que foi declarada a inefi cácia da transmissão de propriedade do veículo a 
GERALDO PEREIRA DA FONSECA. Avaliação do Lote nº 01: R$ 8.864,00 (oito mil, oitocentos e sessenta e quatro 
reais) para maio de 2019. LOTE Nº 02: um veículo marca Fiat, modelo UNO S, placa CLV-6770, ano 1991, renavam 
432237860, gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no 
valor total R$ 630,30 (10/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição administrativa: comunicação de venda. Avalia-
ção do Lote nº 02: R$ 5.323,00 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais) para maio de 2019. São Paulo, 13 de outubro 
de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho - Juiz de Direito
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1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jacareí/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executados STEADY OFFICE DO BRASIL 
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.039.962/0001-30; MAU-
RICIO MOREIRA CHERUBINI, inscrito no CPF/MF sob nº 150.219.368-08; e seu cônjuge 

se casado for; PAULO HISASHI TERAOKA, inscrito no CPF/MF sob nº 738.680.198-04; bem como sua mulher EUNI-
CE HITOMI YUDO TERAOKA, inscrita no CPF/MF sob nº 019.734.098-95. A Dra. Ana Paula de Queiroz Aranha, MM. 
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jacareí/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo proces-
sam-se os autos da Ação Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A em face 
de STEADY OFFICE DO BRASIL MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA e Outros - Processo nº 1001405-95.2016.8.26.0292 
– Controle nº 203/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interes-
sada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, 
em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apre-
goado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@
megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interes-
sados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/11/2021 às 10:00h e 
se encerrará dia 29/11/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 29/11/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 75% 
(setenta por cento) do valor da avaliação. 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. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do 
CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que 
a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar 
a livre concorrência. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos 
de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor 
do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão dispo-
níveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar 
por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos 
termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo da marca/modelo Ford Focus SE AT 2.0 H, placa FQV 
4018, ano/modelo 2014, cor preta, renavam 1008379724, Chassi 8AFSZZFHCEJ213328. Consta no site da Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo (20/10/2021). O bem encontra-se na Rua 
Ipanema, 696, Jardim Satelite, São José dos Campos/SP, sendo nomeado depositário PAULO HISASHI TERAOKA. Valor 
da Avaliação do bem: R$ 45.600,00 (Quarenta e cinco mil reais) para Maio de 2021. Débito desta ação no valor de R$ 
1.067.968,99 (Setembro/2021). Jacareí, 24 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Ana Paula de Queiroz 
Aranha - Juíza de Direito
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 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados GILMAR RODRIGUES JÚ-
NIOR, inscrita no CPF/MF sob o nº 279.533.998-65, BEATRIZ APARECIDA LIMA, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 277.150.318-28. O Dr. Jamil Ros Sabbag, MM. Juiz de Direito da 2ª 

Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 
do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Ação de Execução Fiscal  ajuizada por MUNICÍPIO DE GARÇA em face de GILMAR RODRIGUES JÚNIOR e outra - 
Processo nº 1003083-93.2017.8.26.0201 – con trole nº 1498/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Po rtal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 23/11/2021 
às 10:30h e se encerrará dia 26/11/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 26/11/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 16/12/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS - Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 
do bem móvel arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento da praça, através de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessa-
dos poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadim-
plemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do 
valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 
895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor corres-
pondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel. 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 des-
feita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento da praça, através 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. 
Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endere-
ço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO 
BEM: Um veículo da marca Volkswagen, modelo Gol 1000, placa HRD-2792, renavam 00625615050. Consta no site da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total de R$ 4.009,43 (15/10/2021). 
Valor da Avaliação: R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais) para outubro de 2020. O bem encontra-se na Rua 
Projetada II, 112, SÃO LUCAS, CEP 17400-000, Garça - SP. Débito desta ação no valor de R$ 3.030,76 (Agosto/2021). 
Garça, 23 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Jamil Ros Sabbag - Juiz de Direito
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1ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Regional do Ipiranga/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário P. R. V. M. A 
Dra. Janaina Rodrigues Egea Uribe, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e das 
Sucessões do Foro Regional do Ipiranga/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o pre-

sente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este juízo 
processam-se os autos da Ação de Execução de Alimentos ajuizada por R. de O. S. V. M representada por sua 
genitora K. R. DE OL. S em face de P. R. V. M - Processo nº 1003415-85.2016.8.26.0010, e que foi designada a venda 
do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir. DO BEM - O bem móvel será vendido no estado 
em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 
2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 24/11/2021 às 10:30h e se encerrará dia 29/11/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 29/11/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 10:30h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atua-
lizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta 
do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através 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. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 
889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca/modelo IMP/FORD ESCORT GL 16V H, gasolina, placa CKD 
9589, ano/modelo 1997/1998, renavam 0686784529. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 777,39 e no site do Detran/SP consta uma restrição fi nanceira: intenção 
de gravame (18/10/2021). Valor da Avaliação: R$ 6.749,00 (Seis mil e setecentos e quarenta e nove reais) para Abril 
de 2021. Débitos desta ação no valor de R$ 37.618,16 (Fevereiro/2021). São Paulo, 24 de outubro de 2021. Eu, diretor/
diretora, conferi. Dra. Janaina Rodrigues Egea Uribe - Juíza de Direito
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1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central-SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO da FALÊNCIA DE ATLÂNTICO SUL SEGURANÇA E VIGI-
LÂNCIA - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.164.958/0001-31, na pessoa do Admi-
nistrador Judicial PRÓ-BRASIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS EIRE-

LIN EPP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.324.876/0001-60, bem como do credor fi duciário BRADESCO ADMINISTRA-
DORA DE CONSÓRCIOS LTDA (lote 12), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 52.568.821/0001-22; 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. Leonardo Fernandes dos Santos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central-SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º, 
2º e 3º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
ajuizado pela empresa ATLÂNTICO SUL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - Processo Digital nº 1103135-
17.2014.8.26.0100 - e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
DOS BENS MÓVEIS - Os bens móveis serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus 
da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro ofi cial 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.b  r. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/11/2021 às 10:00h e 
se encerrará dia 01/12/2021 a partir das 10:00h, 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 01/12/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 08/12/2021 a partir das 10:00h, sucessi-
vamente 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 
08/12/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 15/12/2021 a partir das 10:00h, 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 Gon-
çalves 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, através do Portal www.mega-
leiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam débitos IPVA ou taxas 
(aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da socie-
dade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguí-
neo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a 
sucessão. Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remo-
ção, 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, 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PRO-
POSTA - 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 à 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 ofi cial não está incluída no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por deter-
minação 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 através 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 publica-
ção deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições 
obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do arti-
go 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE nº 01: Um veículo Suzuki/Jimny 4S 1.3 16V, gasolina, cor verde, ano 
2011/2012, chassi JSAFJB43VC4100610, Renavam 469584017, placa FAN 7635. Débitos: R$ 809,60 (22/10/2021). Va-
lor da Avaliação do Lote nº 01: R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais) para agosto de 2020. LOTE nº 02: 
Um veículo Chevrolet/Classic LS, Flex, cor preta, ano 2012, chassi 9BGSU19F0CB288908, placa FAJ-5147, Renavam 
465844561. Débitos: R$ 794,36 (22/10/2021). Consta sobre o referido bem Alienação Fiduciária junto ao BRADESCO 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Valor da Avaliação do Lote nº 02: R$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e 
dez reais) para agosto de 2020. LOTE nº 03: Um veículo Honda XLR 125 ES, cor azul, ano 2002, chassi 9C2J-
D17202R018456, Renavam 783371810, placa DEQ 8841, sendo que o mesmo se encontra sem placa. Débitos: R$ 
1.341,77 (22/10/2021).. Valor da Avaliação do Lote nº 03: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) para agosto de 
2020. LOTE nº 04: Uma motocicleta Honda/NXR 150 Bros ESD, cor azul, ano 2003, chassi 9C2KD02303R009815, Re-
navam 822333325, placa DKL 3292. Débitos: R$ 1384,58 (22/10/2021). Valor da Avaliação do Lote nº 04: R$ 680,00 
(seiscentos e oitenta reais) para agosto de 2020. LOTE nº 05: Um veículo GM/Chevrolet Classic LS 1.0 VHC, fl expo-
wer, cor preta, ano 2012/2013, chassi 9BGSU19F0DB113586, Renavam 476676835, placa FDH 9247. Débitos: R$ 
1.743,95 (22/10/2021). Valor da Avaliação do Lote nº 05: R$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e dez reais) para agosto 
de 2020. LOTE nº 07: Um veículo GM Celta Life/LS 1.0 MPFI, fl expower, cor prata, ano 2012/2013, chassi 9BGRG-
48F0DG106375, Renavam 481183515, placa FFE 8447. Débitos: R$ 1.561,30 (22/10/2021). Valor da Avaliação do Lote 
nº 07: R$ 2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais) para agosto de 2020. LOTE nº 08: Uma motocicleta Honda Biz 
125 ES, cor vermelha, ano 2010/2011, chassi 9C2JC4820BR002659, Renavam 286157110, placa EQS 3010. Débitos: R$ 
1.503,84 (22/10/2021). Valor da Avaliação do lote nº 08: R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) para agosto de 2020. 
Os Lote de nº 01 ao nº 08, encontram-se na Av. Jaguaré, nº 1347, Jaguaré - São Paulo/SP. LOTE nº 09: Um veículo GM/
Chevrolet Classic LS 1.0, fl expower, cor preta, ano 2012, chassi 9BGSU19F0CB290882, Renavam 471295604, placa 
FAO 7298. Débitos: R$ 6.033,16 (22/10/2020). Valor da Avaliação do Lote nº 09: R$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e 
dez reais) para agosto de 2020. LOTE nº 10: Um veículo GM/Chevrolet Classic LS 1.0 VHC, fl expower, cor prata, ano 
2012, chassi 9BGSU19F0CB310869, Renavam 472500368, placa FAN 7345. Débitos: R$ 4.543,82 (22/10/2021). Valor 
da Avaliação do Lote nº 10: R$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e dez reais) para agosto de 2020. Os Lotes de nº 09 
e nº 10 encontram-se na Rua Mergenthaler, nº 933 - São Paulo/SP. Valor Total da Avaliação dos Bens: R$ 21.260,00 
(vinte e um mil, duzentos e sessenta reais) para agosto de 2020. São Paulo, 26 outubro de 2021 Eu, diretora/escrivã, 
conferi e subscrevi. Dr. Leonardo Fernandes dos Santos - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – 
Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA 
SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por ITAOCA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS – SPE LTDA – CNPJ 08.086.864/0001-80, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – 
art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: A unidade autônoma designada 
apartamento nº 162, do Bloco I do “Condomínio The Address”, situado na Rua Justino Paixão nº 317, em São 
Caetano do Sul/SP, com a área real privativa de 172,14m², a área real comum de 83,47m² e a área real total de 
255,61m². Matrícula nº 37.416 – 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul/SP. A 
unidade autônoma designada vaga dupla nºs 395/396, localizada no 2º subsolo do “Condomínio The 
Address”, situado na Rua Justino Paixão nº 317, em São Caetano do Sul/SP, para dois automóveis de passeio 
de porte médio nacional, com a área real privativa de 19,80m², a área real comum de 4,80m² e a área real total 
de 24,60m². Matrícula nº 37.748 – 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul/SP. 
A unidade autônoma designada vaga dupla nºs 397/398, localizada no 2º subsolo do “Condomínio The 
Address”, situado na Rua Justino Paixão nº 317, em São Caetano do Sul/SP, para dois automóveis de passeio 
de porte médio nacional, com a área real privativa de 19,80m², a área real comum de 4,80m² e a área real total 
de 24,60m². Matrícula nº 37.749 – 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul/SP. 
1º LEILÃO 29/11/2021 às 16h00 - VALOR: R$ 1.648.450,08. 2º LEILÃO 30/11/2021 às 16h00 - VALOR: R$ 
1.835.884,89. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; 
emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas 
com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. 
Consolidação da Propriedade em 06/10/2021. O Fiduciante - ERIKA KIYOMI MASUNO CPF 434.400.118-44 – 
comunicado das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os 
interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - 
www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO do bem móvel abaixo des-
crito, para conhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO do acusado EDENILSON TOBIAS, além dos 
demais interessados, extraída dos autos do processo sob o nº 0000877-30.2018.8.26.0544 - Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos. O DR. MARCEL NAI KAI LEE, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Campo Limpo Paulista/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos de nº  0000877-30.2018.8.26.0544 - Procedimento 
Especial da Lei Antitóxicos. O leilão será realizado com fulcro no artigo 879 e seguintes do CPC, bem como no Prov. 
CSM 1625/2009 do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado 
à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, que levará a público, 
leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª LEILÃO que terá início em 24/01/2022 às 14:00 horas, 
encerrando-se no dia 31/01/2022  às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que cor-
responde a 100% do valor da tabela FIPE, e não havendo licitantes se iniciará o 2ª LEILÃO no dia 31/01/2022  às 14:01 
horas, encerrando-se no dia 10/02/2022  às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% 
do valor da tabela FIPE. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira, Thais Silva Moreira de Sousa, 
devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DOS BENS: LOTE 1 - 
QTD - 1 VEÍCULO. DESCRIÇÃO: CHEVROLET/CRUZE LT NB, 2011/2012, PLACA FBL 0850. RENAVAM: 00454767820. 
VALOR TABELA FIPE PARA NOVEMBRO DE 2021: R$ 49.642,00 (quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta e dois 
reais). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA TABELA FIPE: R$ 24.821,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e vinte e 
um mil reais). O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do 
interessado verificar suas condições antes das datas designadas para alienação judicial. ÔNUS: Constam aproximada-
mente  R$ 7.555,55 (sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) de débitos, consultados 
até novembro de 2021, referentes Dívida Ativa, IPVA, DPVAT, licenciamento e outros. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.tmleiloes.com.br  em conformidade com 
o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e descrições detalhadas do bem. LANCES 
ON-LINE: O leilão em questão terá início no dia 24/01/2022 às 14:00 horas, e se encerrará no dia 10/02/2022  às 14:00 
horas. Serão captados lances on-line através do site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados 
e habilitados na plataforma digital mencionada com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao início do leilão. Qualquer 
forma de proposta/lance apresentado será conduzido para apreciação da MM. Juiz. DO INCREMENTO: O incremento 
somente poderá ser alterado pela Leiloeira. Qualquer usuário que de alguma maneira altere os valores do incremento, ou 
utilize as ferramentas do site para tumultuar o pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar 
de outros leilões. DA DESISTÊNCIA: Em caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará auto-
maticamente ao 2º participante do leilão, tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do pagamento. 
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: 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. DA 
ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá assinar o auto de arrematação, conforme disposição do art. 903 do NCPC, 
(Qualquer que seja a modalidade do leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será 
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado 
ou a ação autônoma de que trata o § 4º, deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos). 
PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista, ou parcelado. O preço do 
bem arrematado deverá ser depositado em juízo, através de guia judicial do Banco do Brasil, no prazo de 24 horas da 
arrematação. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada 
ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. Caso não haja licitantes, o recebimento de 
propostas condicionais será levado para apreciação do MM. Juízo. Obs.: O não pagamento da arrematação acarretará 
ao pagamento de 10% (dez por cento) de multa sob o valor do lance, além do pagamento integral da comissão da 
leiloeira. COMISSÃO: A comissão devida à leiloeira será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, comis-
são essa não incluída no valor do lance vencedor, deverá ser paga diretamente a leiloeira (artigo 17 do Provimento CSM 
n. 1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será devolvida em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante, e deduzidas as despesas incorridas. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3237-
0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloeira situada na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 
14º andar – São Paulo/SP. Ficam os interessados, INTIMADOS das designações supra. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. DR. MARCEL NAI KAI LEE - Juiz de Direito

 

Mais Informações: (11) 3237-0069
www.thaismoreiraleiloes.com.br

2ª VARA CÍVEL DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

•ROLO COMPACTADOR TANDEM, MARCA BOMAG, MODELO BW161 2008/2008• ROLO
COMPACTADOR PATA, MARCA HAMM, MODELO 3520 P 2014/2014• ROLO COMPACTADOR
DE PNEUS, MARCA MULLER, MODELO AP26 1990/1990• "TRATOR DE LÂMINA NEW HOLLAND
D150; Marca: NEW HOLLAND; Modelo: D150 2012/2012•" PÁ CARREGADEIRA, MARCA CASE,
MODELO W20 E 2008/2006• "RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB902 4X2; Marca: NEW
HOLLAND; Modelo: LB90 4X2 2011/2011•" ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MARCA CATERPILLAR,
MODELO 336D 2010/2010• MOTONIVELADORA, MARCA JHON DEERE, MODELO 770 G 2014/
2014• ITALBUS NASCERE U 2019/2020• COMIL SVELTO U 2014/2015• BUSSCAR EL BUSS R
2007/2007• DUCATO MINIBUS 2014/2014• COMIL SVELTO U 2014/2015• LOGAN EXP 1016V
2011/2011• UNO VIVACE 1.0 2014/2014• MASTER EUROLAF P 2012/2013• GOL 1.0 2008/
2008• ASTRA GLS 1999/2000• 206 16 ALLURE FX 2007/2008• STILO 2005/2006• GOL 1.0
ECOMOTION GIV 2012/2013• LOGAN EXP 1016V 2011/2012• SIENA ESSENC 1.6 DL 2011/
2012• E320 2003/2003• UNO VIVACE 1.0 2014/2014• DUCATO MINIBUS 2013/2013• FOX
CONNECT MB 2019/2020• GOL 1.0 2008/2008• I/VW PASSAT 2.0T FSI 2008/2008• CROSSFOX
2008/2009• XC60 3.0T AWD 2009/2010•

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

LEVES E PESADOS 07/07/2021 . 10H (16) 4042-255013/11/2021 . 10h00

EDITAL nº 0612/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. 
TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação judicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, 
venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o 
IMÓVEL: Terreno constituído pelo lote nº 12 da quadra nº 06, do loteamento denominado Sítio Velloso, em 
Carapicuíba/SP, com uma área de 158,89m². Matrícula nº 4.821 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 29/11/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 152.631,00. 2º LEILÃO 30/11/2021 às 11h00 
- VALOR: R$ 338.733,94. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da 
leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e 
despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad 
corpus. Consolidação da Propriedade em 03/11/2021. O Fiduciante - DEBORA QUEREN COSTA NERIS CPF 
409.777.458-13 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da 
preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa 
Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL nº 0809/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 
75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA 
HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação judicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º Público 
Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno constituído pelo 
lote nº 09 da quadra nº 08, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, com uma área de 
165,02m². Matrícula nº 5.727 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 
29/11/2021 às 11h45 - VALOR: R$ 139.400,45. 2º LEILÃO 30/11/2021 às 11h45 - VALOR: R$ 384.409,84. 
Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de 
matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com 
escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. 
Consolidação da Propriedade em 03/11/2021. Os Fiduciantes - CLAUDEMIR CIRELLI CPF 050.275.628-45 E 
CLEOMAR GOMES ARAÚJO CIRELLI CPF 133.001.848-60 – comunicados das datas dos leilões, também pelo 
presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital 
completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
Comitentes/vendedores: Walisson Gomes Sarmento, RG 38.397.950 SSP/SP, CPF 345.406.948-39, casado no regime
da comunhão parcial de bens com Francilene Pereira Gomes, RG 40.095.683 SSP/SP, CPF 320.002.128-40, ambos

residentes e domiliados na Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo, 6.856, Santo André/SP. Leiloeira: Alethea Carvalho Lopes – inscrita na JUCESP sob
nº 899 – representante da plataforma www.vivaleiloes.com.br – com endereço na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 881, sala 306, Jardim Paulista,
São Paulo/SP, CEP 01403-001 – email: contato@vivaleiloes.com.br. Bem leiloado: Um terreno situado na Rua dos Beneditinos, no Jardim Santo André,
perímetro urbano desta Cidade, medindo 17,00 metros de frente para a referida via pública; da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua olha para
o terreno, mede 105,00 metros, confrontando com o prédio nº 207 da Rua dos Beneditinos; do lado esquerdo mede 98,10 metros, confrontando com parte
do mesmo lote; e, nos fundos, mede 20,00 metros, confinando com o lote nº 07, encerrando uma área de 1.816,49m². Matrícula 134.128 do 1º Cartório
de Imóveis de Santo André/SP. Cadastro municipal números 27.071.045 e 27.071.046 perante a Prefeitura de Santo André/SP. Datas e condições: Pregão
único - início em 24/11/2021 às 15h e encerramento em 08/02/2022 às 15h. Lance mínimo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Condições de pagamento
do lance vencedor pelo arrematante: à vista, no prazo de 05 (cinco) dias do término do leilão; caso não haja lances para pagamento à vista, serão então admitidas
propostas para arrematação mediante pagamento parcelado, com entrada não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) e o restante em até 12 (doze) parcelas
mensais, com correção mensal por meio do índice de tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; lances com pagamento à vista sempre
prevalecerão em relação a lances parcelados, por analogia ao disposto no artigo 895, inciso II, §7º do Código de Processo Civil. Observação: de acordo com
certidões da Prefeitura de Santo André/SP (datadas de 02/09/2021), constam os seguintes débitos (a serem integralmente assumidos pelo arrematante): - imóvel
cadastrado sob n. 27.071.046: R$ 6.223,46. - imóvel cadastrado sob n. 27.071.045: R$ 5.636,82. Leilão eletrônico: o leilão será efetuado no website
www.vivaleiloes.com.br para lances exclusivamente pela internet. Será considerado vencedor o arrematante que maior lanço oferecer diretamente no
portal www.vivaleiloes.com.br. Sobrevindo lance nos 03 minutos antecedentes ao termo final do leilão, o horário de fechamento do pregão será prorrogado
em 03 minutos, sucessivamente, para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. O bem será vendido no estado de
conservação em que se encontra (em caráter “ad corpus”), sem garantias, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes das datas designadas
para o leilão. Cadastramento e participação: os interessados em participar do leilão deverão se cadastrar e se habilitar previamente no website www.vivaleiloes.com.br
conforme regras dos termos de uso constantes do link www.vivaleiloes.com.br/termo-de-uso, somente sendo aceitos lances ofertados por pessoas físicas ou
jurídicas regularmente constituídas. Pagamento do lance vencedor: o arrematante deverá efetuar o pagamento do lance vencedor à vista e no valor integral,
no prazo de 05 (cinco) dias do encerramento do leilão, mediante depósito em favor do comitente Walisson Gomes Sarmento, CPF 345.406.948-39 – Banco
Santander – agência 0653 – conta-corrente 01022809-6. Comissão da leiloeira: 05% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo
arrematante diretamente à leiloeira à vista e no valor integral, no prazo de 05 (cinco) dias do encerramento do leilão, mediante depósito no Banco do Brasil,
agência 2923-8, conta corrente 123.212-6, titular/leiloeira oficial Alethea Carvalho Lopes, CPF 963.306.609-30 - PIX: chave/email: contato@vivaleiloes.com.br.
Inadimplemento: em caso de inadimplemento (parcial ou integral) do valor do lance, a venda será desfeita em relação ao arrematante inadimplente, podendo
os comitentes/vendedores, a seu exclusivo critério, oferecer o imóvel ao participante que ofertou o 2º (segundo) maior lance, o qual poderá adquirir o imóvel
pagando o preço ofertado, além da comissão devida à leiloeira. Em caso de inadimplemento (parcial ou integral) da comissão da leiloeira, aplicar-se-á, ao
arrematante inadimplente, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do lance ofertado, passível de cobrança/execução judicial por parte da leiloeira-
credora. Escritura: os comitentes/vendedores celebrarão, com o arrematante, escritura pública de compra e venda no prazo de até 30 (trinta) dias contados
da data do término do leilão, prazo esse que poderá eventualmente ser prorrogado caso haja pendências documentais. Demais obrigações do arrematante:
outorgada a escritura, o arrematante deverá apresentar, aos vendedores/comitentes, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da escritura, o instrumento
devidamente registrado na matrícula do imóvel junto ao respectivo Cartório de Imóveis, bem como deverá o arrematante promover  a substituição do contribuinte
nos órgãos competentes, como Prefeitura, concessionárias de serviços públicos de água, esgoto e energia elétrica e demais instituições existentes, para que
a cobrança de tributos, taxas, contribuições e demais encargos e responsabilidades sejam transferidas e emitidas em seu nome (arrematante), sob pena de multa
equivalente a 1% (um por cento) do valor da arrematação, devidamente atualizado de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde a data da escritura até a data do pagamento da multa, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis. Correrão por conta do arrematante
todas as despesas relativas à transferência do imóvel, tais como taxas, alvarás, certidões, escritura, emolumentos, registros etc.

Informações: contato@vivaleiloes.com.br – tel. 11-3957-7717

EDITAL nº 2401/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. 
TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação judicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, 
venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o 
IMÓVEL: Terreno constituído pelo lote nº 01 da quadra nº 24, do loteamento denominado Sítio Velloso, em 
Carapicuíba/SP, com área de 249,03m². Matrícula nº 6.135 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 29/11/2021 às 11h15 - VALOR: R$ 166.526,55. 2º LEILÃO 30/11/2021 às 11h15 - 
VALOR: R$ 318.235,24. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da 
leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e 
despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad 
corpus. Consolidação da Propriedade em 03/11/2021. O Fiduciante - JOSÉ AURELIANO ALVES JUNIOR CPF 
270.213.088-76 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da 
preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa 
Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL nº 1119/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. 
TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação judicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, 
venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o 
IMÓVEL: Terreno constituído pelo lote nº 19 da quadra nº 11, do loteamento denominado Sítio Velloso, em 
Carapicuíba/SP, com uma área de 140,03m². Matrícula nº 6.194 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 29/11/2021 às 11h30 - VALOR: R$ 139.320,54. 2º LEILÃO 30/11/2021 às 11h30 
- VALOR: R$ 385.834,17. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da 
leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e 
despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad 
corpus. Consolidação da Propriedade em 03/11/2021. O Fiduciante - VALQUIRIA RODRIGUES COSTA CPF 
176.039.078-02 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da 
preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa 
Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0002560-87.2014.8.26.0659 – Executados: Fabricio Cunha Rigitano 
(CPF nº 178.916.428-18) e Yara Sanchez Rigitano (CPF nº 212.680.498-40) – Exequente: Intropedi Pres-
tação de Serviços e Cobrança Ltda (CNPJ nº 08.992.514/0001-82). O 1º leilão terá início em 23 de no-
vembro de 2021 às 14h00min com encerramento em 26 de novembro de 2021 às 14h00min com lances a 
partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão 

que se encerrará em 15 de dezembro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da 
avaliação atualizada. BEM: Lote 1 - 50% (cinquenta por cento) de um terreno designado por Chácara 03 da Quadra M, 
do loteamento denominado Chácaras São Martinho, com a área de 6.8000,00m². Lote 1.1 - 50% (cinquenta por cento) 
de um terreno designado por Chácara 04 da Quadra M, do loteamento denominado Chácaras São Martinho com a 
área de 5.395,00m². Localização: Estrada Marginal a Rodovia Anhanguera, chácara 3, Chácaras São Martino, Campi-
nas/SP. LOTE 1 - Objeto da Matrícula nº 168.602 do Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP, VALOR DE 
AVALIAÇÃO: R$ 2.333.300,00 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil e trezentos reais), em abril de 2020. VALOR 
DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 2.592.427,75 (dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e 
vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), atualizado em setembro de 2021; LOTE 1.1 - Objeto da Matrícula 
nº 168.603 do Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP, VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 2.336.400,00 (dois 
milhões, trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos reais), em abril de 2020. VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: 
R$ 2.595.872,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais) atualizado 
em setembro de 2021.Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0003258-52.2012.8.26.0566 – Executado: Ednir Fernando Pelosi Me 
(CNPJ nº 55.395.008/0001-96) e Ednir Fernando Pelosi (CPF nº 020.242.528-26) – Exequente: Banco 
Bradesco S/A (CNPJ nº 60.746.948/0001-12) - Interessado: Sociedade Aires Vigo - Advogados (CNPJ 
nº 01.297.914/0001-29). O 1º leilão terá início em 01 de Novembro de 2021 às 15h30min com encerra-
mento em 04 de Novembro de 2021 às 15h30min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso 

não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 24 de Novembro de 2021 às 
15h30min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Parte ideal de 25% (vinte 
e cinco por cento) que a executada possui sobre um terreno sem benfeitorias, situado na cidade de São Carlos/SP, 
frente para a Avenida São Carlos, com uma área total de 400,00 metros quadrados. Observação: Consta no laudo de 
avaliação, sobre o terreno encontra-se construído um salão comercial que possui no térreo, vagas para estacionamen-
to de veículos, salão de atendimento/vendas, banheiro e depósito/ofi cina nos fundos. Há, ainda, um mezanino sobre 
a parte da frente do terreno, com acesso através de escada lateral e que possui salão e banheiro. O salão principal 
possui pé-direito suplo (6,85m). Objeto da Matrícula 152.464, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de São Carlos/SP, Contribuinte: 01.02.017.031.001. Valor de Avaliação: R$ 390.602,50 (trezentos e noventa mil, 
seiscentos e dois reais e cinquenta centavos), em Dezembro de 2020, referente a parte ideal de 25% (vinte e cinco 
por cento) que a executada possui sobre o imóvel. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 416.167,72 (quatrocentos e 
dezesseis mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), em Agosto de 2021.. Para consultar o edital 
na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0006607-98.2006.8.26.0590 – Executado: ESPÓLIO DE JORGE DE 
SOUZA representado por JORGE IRINEU DE SOUZA RAMOS Exequente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
NOVA ESPERANÇA (CNPJ/MF Nº 05.615.116/0001-59) - Interessados:  ROSA D ALESSANDRO MA-
GLIONE; NICOLA MAGLIONE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE. A 1ª PRAÇA ocorrerá a 
partir de 23 de Novembro de 2021 às 15h00min e se encerrará em 26 de Novembro de 2021 às 15h00min, 

com lances a partir do valor da avaliação judicial atualizada. Não havendo lance igual ao da avaliação atualizada ou 
superior nos três dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª PRAÇA seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 
26 de Novembro de 2021, às 15h01min, com encerramento em 15 de Novembro de 2021 às 15h00min, com lances 
a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Direitos possessórios que o executado possui 
sobre o apartamento n° 8, do andar térreo ou 1º pavimento do Condomínio Edifício Itatiba, situado no município de 
Praia Grande, desta comarca de São Vicente, que contém um quarto, cozinha, banheiro, hall de circulação e área de 
serviço com tanque. Objeto da matrícula n° 1.818 do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente/SP. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0007078-46.1998.8.26.0477 – Executado: MARIA CRISTINA LIVATINO 
(CPF nº 903.565.608-30) – Exequente: CONDOMINIO EDIFICIO JANAINA II (CNPJ nº 68.001.014/0001-
44) - Interessado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ Nº 00.360.305/0001-04); PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PRAIA GRANDE (CNPJ nº 46.177.531/0001-55); EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -EMGEA 
S/A (CNPJ nº 04.527.335/0001-13). O 1º leilão terá início em 23 de Novembro de 2021 às 15h30min com 

encerramento em 26 de Novembro de 2021 às 15h30min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso 
não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 15 de Dezembro de 2021 às 
15h30min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Um Apartamento nº 84, 
localizado no 8º andar ou 9º pavimento do Edifício Janaina II, situado na Rua Gonçalves dias, nº 630, Vila Alzira, Praia 
Grande, SP, com a área útil de 43,60m2 Objeto da Matrícula 51.638 do Cartório de Registro de Imóveis de Praia 
Grande - SP. Contribuinte nº 2.05.03.005.001.0084-0.. Valor de Avaliação: R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil 
reais) em janeiro de 2016 Valor de Avaliação Atualizado: R$ 158.901,45 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e 
um reais e quarenta e cinco centavos) até setembro de 2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, 
acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1001233-64.2018.8.26.0590 – Executado: Construtora Albu Ltda, 
(CNPJ nº 61.836.730/0001-11), na pessoa de Samuel Dias Ribeiro (CPF nº 301.449.558-14), Espólio 
de Janete Gomes Alvarez, Hayme Arruma Alvarez. – Exequente: Condominio Edifi cio Albu (CNPJ nº 
21.925.905/0001-42) - Interessado: Sophia Arruda Alvarez (CPF nº 335.178.498-80), e Prefeitura Mu-
nicipal de São Vicente (CNPJ nº 46.177.523/0001-09).. O 1º leilão terá início em 23 de Novembro de 

2021 às 15h30min com encerramento em 26 de Novembro de 2021 às 15h30min com lances a partir do valor de 
avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 15 de 
Dezembro de 2021 às 15h30min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: 
O apartamento nº 2, situado no pavimento térreo do Prédio nº 2.081 da Rua Frei Gaspar, no Parque São Vicente, na 
cidade e comarca de São Vicente, possui a área útil privativa de 78,61 m² e área de garagem de 11,52 m². É de uso 
exclusivo desta unidade e à mesma fi ca vinculada, a vaga de garagem sob nº 4, situada no subsolo. Observações: 
Conforme avaliações, 03 dormitórios, sendo um deles suíte, sala de estar, cozinha, banheiro social, banheiro de 
serviço, área de serviço e 01 vaga de garagem sob nº 04. Objeto da Matrícula nº 143.397 do Cartório de Registro 
de Imóveis de São Vicente/SP, Inscrição Municipal sob nº 36-00324-0046-02081-003.. Valor de Avaliação: R$ 
235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), em Abril de 2019, conforme R. Despacho de fl s. 423/424. Valor 
de Avaliação Atualizado: R$ 269.746,56 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e 
cinquenta e seis centavos), em Setembro de 2021.. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1033929-20.2018.8.26.0602 – Executado: ROSE MIRIAM SANTANA 
(CPF/MF Nº 039.081.209-93) E LUIZ ANTONIO DE MORAIS (CPF/MF Nº 255.810.738-05) – Exequente: 
VIVER MELHOR SOROCABA CONDOMÍNIO 02 – GLEBA B (CNPJ/MF Nº 26.242.210/0001-80) – Inte-
ressados: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA. O 1º leilão terá 

início em 23/11/2021 a partir das 14h00min com encerramento às 14h00min em 26/11/2021 com lances a partir do va-
lor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 
15/12/2021 a partir das 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: 
Direitos sobre o apartamento nº 203, localizada no 1º pavimento ou 2º andar do Bloco 04ª, integrante do condomínio 
denominado “Viver Melhor Sorocaba – Condomínio 2 – Gleba B” situado à Rua Decápole, nº 265, Jardim Betânia, 
Bairro da Terra Vermelha – Sorocaba/SP, com área total construída de 53,68 metros quadrados e direito a uma vaga de 
garagem. Objeto da Matrícula nº 187.391, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP. Para consultar 
o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br
EDITAL DE PRAÇA - Processo 1077456-10.2017.8.26.0100 – Executado: ALUBILLETS ALUMÍNIO S/A 
(CNPJ/MF Nº 61.005.328/0001-95) E EXALL ALUMÍNIO S/A (CNPJ/MF 74.685.173/0001-27) representa-
das por ANTONIO THOMAS DE DEUS (CPF/MF Nº 031.103.978-20). – Exequente: VALDERY MACHADO 
PORTELA (CPF/MF Nº 127.333.128-12).- Interessado: RODRIGO TUCHINSKI; DÉCIO ULYSSES MARA-
CINI (CPF/MF Nº 020.777.288-68); GUNTHER BANTEL (CPF/MF Nº 184.298.748-87); GERA CONSUL-

TING LTDA (CNPJ/MF Nº 03.316.217/0001-01); ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.701.190/0001-04); BANCO 
MERCANTIL DO BRASIL (CNPJ/MF Nº 17.184.037/0001-10); ROSE MARI MARACINI (CPF/MF º 306.938.868-
03); MARIA BANTEL FREITAS (CPF/MF Nº 308.149.818-01); MARILDA GONÇALVES DE DEUS (CPF/MF Nº 
031.434.498-53); SINDICATO DOS TRABALHADORES INDÚSTRIA METALÚRGICA MECÂNICAS E DE MATE-
RIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO SIDERÚRGICO OFICINAS (CNPJ/MF Nº 45.379.252/0-001-01); SECRETARIA DA 
FAZENDA (CNPJ/MF Nº46.377.222/0008-03) E PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS.. O 1º leilão terá início em 
23 de novembro de 2021 às 14:00min com encerramento em 26 de novembro de 2021 às 14:00min com lances a 
partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se 
encerrará em 15 de dezembro de 2021 às 14:00min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação 
atualizada. BEM: Lote de Terreno com a área superfi cial total de 15.510,00m², situado à Rua Krebsfer, lote 24, quadra 
B, loteamento Macuco, Valinhos – SP. LOCALIZAÇÃO: Rua Krebsfer, lote 24, quadra B, loteamento Macuco, Valinhos 
– SP Objeto da Matrícula 1.306, do Cartório de Registro de Imóveis de Valinhos/SP. Inscrição Municipal sob nº 
22864/00.. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 4006786-87.2013.8.26.0405 – Executados: ANTÔNIO DO AMARAL 
(CPF nº 923.781.968-49) – Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TENENTE NILO DARZZI- Interes-
sado: MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ nº 46.523.171/0001-04). A 1ª PRAÇA que ocorrerá a partir de 23 
de Novembro de 2021 às 15h30min e se encerrará em 26 de Novembro de 2021 às 15h30min. Não 
havendo lance igual ou superior ao valor de avaliação nos três dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 

2ª PRAÇA seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 26 de Novembro de 2021 às 15h31min e se encerrará em 
15 de Dezembro de 2021 às 15h30min, com lances a partir de 70% (setenta por cento) da avaliação atualizada. 
BEM: Uma casa e seu respectivo terreno, situados à Rua Marginal, nº 07, na Vila Minozzi, no 23º Subdistrito – Casa 
Verde, localizados à 35,07m da esquina da Viela Um, lado esquerdo de quem desta entra na citada Rua Marginal, 
medindo 5,00m de frente, por 25,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a medida de 
8,00m, encerrando a área de 162,50m2. Contribuinte n° 23223.13.11.0001.00.000.8 (CDC 0641500000). Objeto 
da matrícula 37.774 do 1° CRI da Comarca de Osasco/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, 
acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br
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 A Apesar de a Câmara ter 
aprovado a proposta que libe-
ra mais gastos públicos, inte-
grantes do governo já contam 
com um revés no Senado.

Na avaliação de interlocu-
tores do Palácio do Planalto, a 
Casa não deve conseguir apro-
var a PEC (proposta de emenda 
à Constituição) dos Precatórios 
no prazo para que o Auxílio 
Brasil de R$ 400 seja pago já 
em dezembro. Essa PEC é hoje a 
principal pauta de interesse do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) no Congresso.

Ela autoriza o governo a 
gastar mais e viabiliza promes-
sas do governo na área social 
que buscam dar impulso a Bol-
sonaro na campanha à reelei-
ção em 2022.

A avaliação de articuladores 
do governo é que, no cenário 
atual, o Senado não deve dar a 
celeridade necessária à propos-
ta, como afirma o presidente 
da Casa, Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG).

No final de outubro, o mi-
nistro João Roma (Cidadania) 
fez um apelo para que o Con-
gresso aprovasse a medida até 
a segunda semana de novem-
bro. Neste momento, Pacheco 
nem sequer está no Brasil -ele 
participa da COP26 em Glas-
gow.

Portanto, o governo deixará 
pronta uma MP (medida provi-
sória) que abre recursos para 
que o valor do Auxílio Brasil 
em dezembro alcance o pata-

mar mínimo de R$ 400 por 
família. Isso deve ficar fora do 
teto de gastos -regra que tra-
va o crescimento de despesas 
públicas.

A ideia é que o Auxílio Bra-
sil, que já está dentro do Orça-
mento, seja usado para pagar o 
benefício médio, que vai passar 
para cerca de R$ 210 por mês. A 
MP daria o valor complemen-
tar para se chegar aos R$ 400 
mensais.

Segundo relatos de sena-
dores à reportagem, o gover-
no também pretende usar essa 
MP como uma forma de pres-
sionar o plenário a aprovar a 
PEC o quanto antes.

A estratégia seria usada 
para convencer principalmen-
te a bancada refratária a flexibi-
lizações que afetem a respon-
sabilidade fiscal.

O argumento usado é que, 
se o governo tiver de recorrer a 
uma MP para bancar o Auxílio 
Brasil turbinado, o mercado fi-
nanceiro irá ficar mais volátil, 
podendo impactar negativa-
mente no câmbio e nos juros.

Nesta quarta (10), o minis-
tro da Cidadania disse, na saída 
do Planalto, que, se a análise da 
proposta atrasar no Senado, vai 
inviabilizar o pagamento do 
benefício em dezembro.

“Se essa tramitação [no Se-
nado] se estender até o próxi-
mo mês, isso irá inviabilizar 
que o benefício de R$ 400 che-
gue para os brasileiros em de-
zembro”, afirmou Roma. (FP)

Auxílio Brasil: MP 
está sendo preparada

 D Economistas entrevistados avaliam que a Black Friday de 2021 
deverá ser marcada pela compra de itens de primeira necessidade

DIVULGAÇÃO

Black Friday 
deverá ser 
forte em
mercados
NOVOS HÁBITOS. A situação dos 
consumidores  é bem  diferente do 
que ocorreu em anos anteriores

Saem os smartphones, en-
tram os supermercados. 
Diante da crise econômi-
ca que o Brasil atravessa, 
economistas avaliam que a 

Black Friday de 2021 deverá ser mar-
cada pela compra de itens de primei-
ra necessidade, como alimentos e 
produtos de limpeza e higiene pes-
soal.

A situação é diferente do que ocor-
reu em anos anteriores, quando os 
consumidores aproveitavam a data 
para comprar itens mais caros, espe-
cialmente os importados, como celu-
lares e eletrônicos em geral.

A economista Cristina Helena Pin-
to de Mello, professora da PUC-SP, 
explica que a inflação -que está em 
10,25% no acumulado de 12 meses- é 
um dos fatores que podem fazer com 
que a Black Friday deste ano seja me-
nos atrativa, já que reduz o poder de 
compra da população. A falta de pers-
pectiva de melhora da economia e a 
incerteza também devem provocar 
uma contração nos gastos, afirma.

“Esse cenário atual me faz pen-
sar que as pessoas tendem a comprar 

mais o essencial. Hoje vendem até 
detergente na Black Friday.” Na opi-
nião dela, essa busca pelos produtos 
de primeira necessidade pode ajudar 
a fazer com que o comércio tenha re-
sultados próximos aos registrados no 
ano passado.

“Não vai ser a Black Friday do smar-
tphone, como já vimos em outros 
anos. Mesmo que os comerciantes ti-
rem ou mesmo reduzam as margens 
de lucro, o custo do produto em si está 
muito alto”, avalia a economista Julia-
na Inhasz, professora do Insper. A alta 
do dólar é outro fator que deve fazer 
com que a procura por eletrônicos di-
minua.

Apesar do cenário ruim da econo-
mia brasileira neste ano, Juliana acre-
dita que as vendas do comércio na 
Black Friday de 2021 sejam um pouco 
melhores do que as de 2020. “A situa-
ção frente ao ano passado é melhor 
porque as pessoas estão precisando 
comprar mais coisas. Muita gente es-
tava em casa e não estava compran-
do”, opina.

Por outro lado, a professora do Ins-
per avalia que o desempenho do co-

mércio neste ano deverá ser um pou-
co inferior ao de 2019, quando o país 
ainda não vivia a pandemia e, portan-
to, não havia restrições no comércio.

Já o economista Josilmar Corde-
nonssi, professor de economia da Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, 
avalia uma tendência de que o setor 
de serviços tenha resultados melho-
res do que os do comércio na edição 
deste ano.

“Até o ano passado, quando as pes-
soas estavam mais fechadas em casa, 
quem tinha renda canalizou os gastos 
mais para produtos, fazendo compras 
no comércio eletrônico. Agora, com a 
reabertura, acho que vão começar a 
gastar mais com serviços, eventual-
mente com viagens e ida a restauran-
tes. Então, o gasto com produtos em si 
pode diminuir um pouco em relação 
a serviços”, diz Cordenonssi.

O assessor econômico da Feco-
mercioSP (Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo) Altamiro Carvalho ava-
lia que os números da Black Friday de 
2021 serão melhores do que os do ano 
passado. (FP)

Caro(a) Leitor(a), por muitas vezes ouvimos que 
a taxa Selic subiu ou que a taxa Selic foi redu-
zida. Mas afinal, o que é a taxa Selic e como ela 
influencia e age em nossa vida financeira?

Resumidamente, Taxa Selic é a taxa básica de 
juros da economia brasileira, ela norteia e influencia todas 
as demais taxas de juros do Brasil, como as taxas cobradas 
pelos bancos no cheque especial, rotativo do cartão de cré-
dito, empréstimos, financiamentos e também nas taxas 
pagas nas aplicações financeiras.

Pois bem, nesta semana, o Copom (Conselho de Políti-
ca Monetária), órgão responsável por acompanhar e tra-
çar a política monetária do país decidiu elevar a taxa Selic 
7,75% ao ano.

A decisão de elevar a taxa Selic é uma ferramenta de 
politica monetária que busca controlar e reduzir a infla-
ção, pois ao elevar o preço do dinheiro, os bancos passam 
a cobrar mais caro para realizar empréstimos, reduzindo o 
ritmo de consumo e consequentemente a inflação.

Em mão contrária, a redução da taxa Selic tem como 
objetivo estimular e aquecer a economia, pois os emprés-
timos e financiamentos ficam mais baratos e acessíveis, 
incentivando o consumo pessoal e das famílias.

Portanto, o IPCA (índice de inflação) e a Taxa Selic ca-
minham muito próximos no dia a dia da economia, pois 
as ações de elevar ou reduzir a Selic afetam o resultado da 
inflação (IPCA).

Assim como já citado, as movimentações da Selic tam-
bém impactam nas aplicações financeiras, pois muitos in-
vestimentos possuem suas rentabilidades atreladas à taxa 
Selic, servindo como referencia de rentabilidade, portanto, 
sempre que a taxa sobe, estes investimentos tendem a ter 
uma rentabilidade maior.

Agora você já sabe o que é a taxa Selic, qual sua função 
no controle inflacionário e qual seu impacto na vida finan-
ceira das pessoas e famílias.

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico.

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.

OS JUROS SUBIRAM
O que isso signifi ca?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma 
da Lei, etc. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP. Processo nº 1010131-
51.2016.8.26.0068. Requeridos: CFMC PARTICIPACOES LTDA. (CNPJ 11.418.471/0001-30), VPAR PARTICIPACOES - EIRELI (CNPJ 
11.397.424/0001-58), CLAVI AIR OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 12.621.143/0001-08). Credor(es) e/ou 
interessado(s): UNIÃO FEDERAL, do credor tributário MUNICÍPIO DE BARUERI, do credor EDIFÍCIO AIR OFFICES (CNPJ 28.240.475/0001-
74). 1ª Praça começa em 10/01/2022, às 10hs00min, e termina em 10/01/2022, às 18hs00min e; 2ª Praça começa em 10/01/2022, às 
18hs01min, e termina em 02/02/2022, às 14hs00min. Bens a serem leiloados: DOMÍNIO ÚTIL POR AFORAMENTO – LOTE 001. Escritório 
211 e; LOTE 002. Escritório 310; Ed. Air Offices, situado na Avenida Andrômeda, nº 723, Alphaville, Barueri/SP com descrição completa 
nas Matrículas nºs 197.969 e 197.984 do CRI da Comarca de Barueri/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo 
na 1ª Praça: LOTE 001. R$ 261.305,64* e LOTE 002. R$ 256.138,14* – Lance mínimo na 2ª Praça: LOTE 001. R$ 130.652,82* e LOTE 002. 
R$ 128.069,07* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. 
Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Ficam as requeridas CFMC PARTICIPACOES LTDA., VPAR PARTICIPACOES - EIRELI, 
CLAVI AIR OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., a proprietária do domínio direto e credora tributária UNIÃO FEDERAL, 
o credor tributário MUNICÍPIO DE BARUERI e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora 
realizada em data de 02/12/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O presente edital é publicado 
em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo e demais informações, acesse: 
www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 28 de outubro de 2021.

3135-5689 gaialeiloes.com.bracesse:(11)

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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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 
– 29/11/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 299.988,89 e 2º leilão público – 30/11/2021 às 09h00 - 

VALOR: R$ 140.901,17. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário 
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel 
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno designado por Lote 20 da Quadra “B”, do 
loteamento denominado Residencial Flávia, em Campinas/SP, com a área de 126,00m². MATRÍCULA: 181.792 
– 3º Registro de Imóveis de Campinas/SP. FIDUCIANTES: CLAUDIO FERREIRA BARBOSA CPF 068.581.588-98 
E MARIANA MODOLO BARBOSA CPF 102.104.628-09. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 04/10/2021. 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 – 26/11/2021 às 10h30 
- VALOR: R$ 80.571,20 e 2º leilão público – 29/11/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 93.919,63. 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 13 da quadra 
“O”, em São Joaquim da Barra/SP, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, com área de 200,00m². Av. 
8-21.608 – Alteração da denominação do logradouro. Em 29 de Setembro de 2021. Para constar que a Rua “109”, do 
loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua Antônio Coronado Marques”. 
MATRÍCULA: 21.608 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São Joaquim da Barra/SP. 
FIDUCIANTE: APARECIDA RODRIGUES BARBOSA CPF 121.505.026-74. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 
29/09/2021. 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 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 
– 26/11/2021 às 10h45 - VALOR: R$ 76.586,85 e 2º leilão público – 29/11/2021 às 10h45 - 

VALOR: R$ 53.937,41. 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 654, da quadra 22, com frente para a 
rua 10JP, denominado “Loteamento Jardim Primavera”, em Bebedouro/SP, com área de 200,00m². 
MATRÍCULA: 35.995 – Oficial de Registro de Imóveis de Bebedouro/SP. FIDUCIANTE: IGOR SANTOS 
OLIVEIRA CPF 357.583.728-70. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 18/10/2021. 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. TATIANA HISA 
SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por CONTRUTORA LORENZINI LTDA 

– CNPJ 60.518.123/0001-40, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 
9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: A unidade autônoma designada sala nº 31, localizada no 3º andar do 
“Edifício Comercial Medical Center”, situado na Rua Joaquim Nabuco nº 316, em São Caetano do Sul/SP, 
contendo 2 WC’s com antecâmaras e armário, com a área real privativa de 52,530m², a área real comum de 
divisão não proporcional de 24,890m², correspondente a uma vaga de garagem em local indeterminado na 
garagem coletiva dos 1º e 2º subsolos, a área real comum de divisão proporcional de 21,232m², a área real total 
construída de 98,652m². Matrícula 32.566 – 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do 
Sul/SP. 1º LEILÃO 25/11/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 230.958,88. 2º LEILÃO 09/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 
196.672,03. Há débitos pendentes de condomínio que ficarão a cargo do arrematante. Encargos do 
arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões 
(inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas 
a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 
25/10/2021. Os Fiduciantes - PIAZZA NAVONA INCORPORADORA LTDA CNPJ 04.816.901/0001-07, 
LUZINALDO SOUZA PEREIRA CPF 880.404.378-49 E BERENICE GARCIA PEREIRA CPF 936.352.818-91 – 
comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os 
interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões - 
www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

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. TATIANA HISA 
SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por CONTRUTORA LORENZINI LTDA 

– CNPJ 60.518.123/0001-40, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 
9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: A unidade autônoma designada sala nº 32, localizada no 3º andar do 
“Edifício Comercial Medical Center”, situado na Rua Joaquim Nabuco nº 316, em São Caetano do Sul/SP, 
contendo 2 WC’s com antecâmaras, com a área real privativa de 51,780m², a área real comum de divisão não 
proporcional de 24,890m², correspondente a uma vaga de garagem em local indeterminado na garagem 
coletiva dos 1º e 2º subsolos, a área real comum de divisão proporcional de 20,987m², a área real total 
construída de 97,657m². Matrícula 32.567 – 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do 
Sul/SP. 1º LEILÃO 25/11/2021 às 11h15 - VALOR: R$ 223.035,04. 2º LEILÃO 09/12/2021 às 11h15 - VALOR: R$ 
189.105,22. Há débitos pendentes de condomínio que ficarão a cargo do arrematante. Encargos do 
arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões 
(inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas 
a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 
25/10/2021. Os Fiduciantes - PIAZZA NAVONA INCORPORADORA LTDA CNPJ 04.816.901/0001-07, 
LUZINALDO SOUZA PEREIRA CPF 880.404.378-49 E BERENICE GARCIA PEREIRA CPF 936.352.818-91 – 
comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os 
interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões - 
www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

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. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 

817, autorizada por TRUE SECURITIZADORA S.A. – CNPJ: 12.130.744/0001-00, venderá em 1º 
e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o 
IMÓVEL: Um lote de terreno, urbano, sem benfeitorias, sob o nº 20 da quadra “F”, do loteamento 
“Jardim dos Coqueiros”, em Barretos/SP, com a área total de 312,62m². Constam em Av. 4 e Av. 5 
a indisponibilidade dos bens dos devedores fiduciantes, caberá ao arrematante o cancelamento 
das indisponibilidades. Matrícula nº 61.784 – Registro de Imóveis de Barretos/SP. 1º LEILÃO 
22/11/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 196.803,00. 2º LEILÃO 23/11/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 
306.834,22. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da 
leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da 
escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; 
desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 22/10/2021. Os 
Fiduciantes - FRANCISCO CARLOS PERASSI, brasileiro, pastor, portador do RG nº 12.809.740-1 
SSP/SP e do CPF nº 020.729.458-52, e sua mulher MARCIA MOREIRA DE SOUSA PERASSI, 
brasileira, pastora, portadora do RG nº 14.437.767-6 SSP/SP e do CPF nº 032.118.978-79 – 
comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. 
Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato 
Leilões - www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.
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 A Apesar de a Câmara ter 
aprovado a proposta que libe-
ra mais gastos públicos, inte-
grantes do governo já contam 
com um revés no Senado.

Na avaliação de interlocu-
tores do Palácio do Planalto, a 
Casa não deve conseguir apro-
var a PEC (proposta de emenda 
à Constituição) dos Precatórios 
no prazo para que o Auxílio 
Brasil de R$ 400 seja pago já 
em dezembro. Essa PEC é hoje a 
principal pauta de interesse do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) no Congresso.

Ela autoriza o governo a 
gastar mais e viabiliza promes-
sas do governo na área social 
que buscam dar impulso a Bol-
sonaro na campanha à reelei-
ção em 2022.

A avaliação de articuladores 
do governo é que, no cenário 
atual, o Senado não deve dar a 
celeridade necessária à propos-
ta, como afirma o presidente 
da Casa, Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG).

No final de outubro, o mi-
nistro João Roma (Cidadania) 
fez um apelo para que o Con-
gresso aprovasse a medida até 
a segunda semana de novem-
bro. Neste momento, Pacheco 
nem sequer está no Brasil -ele 
participa da COP26 em Glas-
gow.

Portanto, o governo deixará 
pronta uma MP (medida provi-
sória) que abre recursos para 
que o valor do Auxílio Brasil 
em dezembro alcance o pata-

mar mínimo de R$ 400 por 
família. Isso deve ficar fora do 
teto de gastos -regra que tra-
va o crescimento de despesas 
públicas.

A ideia é que o Auxílio Bra-
sil, que já está dentro do Orça-
mento, seja usado para pagar o 
benefício médio, que vai passar 
para cerca de R$ 210 por mês. A 
MP daria o valor complemen-
tar para se chegar aos R$ 400 
mensais.

Segundo relatos de sena-
dores à reportagem, o gover-
no também pretende usar essa 
MP como uma forma de pres-
sionar o plenário a aprovar a 
PEC o quanto antes.

A estratégia seria usada 
para convencer principalmen-
te a bancada refratária a flexibi-
lizações que afetem a respon-
sabilidade fiscal.

O argumento usado é que, 
se o governo tiver de recorrer a 
uma MP para bancar o Auxílio 
Brasil turbinado, o mercado fi-
nanceiro irá ficar mais volátil, 
podendo impactar negativa-
mente no câmbio e nos juros.

Nesta quarta (10), o minis-
tro da Cidadania disse, na saída 
do Planalto, que, se a análise da 
proposta atrasar no Senado, vai 
inviabilizar o pagamento do 
benefício em dezembro.

“Se essa tramitação [no Se-
nado] se estender até o próxi-
mo mês, isso irá inviabilizar 
que o benefício de R$ 400 che-
gue para os brasileiros em de-
zembro”, afirmou Roma. (FP)

Auxílio Brasil: MP 
está sendo preparada

 D Economistas entrevistados avaliam que a Black Friday de 2021 
deverá ser marcada pela compra de itens de primeira necessidade

DIVULGAÇÃO

Black Friday 
deverá ser 
forte em
mercados
NOVOS HÁBITOS. A situação dos 
consumidores  é bem  diferente do 
que ocorreu em anos anteriores

Saem os smartphones, en-
tram os supermercados. 
Diante da crise econômi-
ca que o Brasil atravessa, 
economistas avaliam que a 

Black Friday de 2021 deverá ser mar-
cada pela compra de itens de primei-
ra necessidade, como alimentos e 
produtos de limpeza e higiene pes-
soal.

A situação é diferente do que ocor-
reu em anos anteriores, quando os 
consumidores aproveitavam a data 
para comprar itens mais caros, espe-
cialmente os importados, como celu-
lares e eletrônicos em geral.

A economista Cristina Helena Pin-
to de Mello, professora da PUC-SP, 
explica que a inflação -que está em 
10,25% no acumulado de 12 meses- é 
um dos fatores que podem fazer com 
que a Black Friday deste ano seja me-
nos atrativa, já que reduz o poder de 
compra da população. A falta de pers-
pectiva de melhora da economia e a 
incerteza também devem provocar 
uma contração nos gastos, afirma.

“Esse cenário atual me faz pen-
sar que as pessoas tendem a comprar 

mais o essencial. Hoje vendem até 
detergente na Black Friday.” Na opi-
nião dela, essa busca pelos produtos 
de primeira necessidade pode ajudar 
a fazer com que o comércio tenha re-
sultados próximos aos registrados no 
ano passado.

“Não vai ser a Black Friday do smar-
tphone, como já vimos em outros 
anos. Mesmo que os comerciantes ti-
rem ou mesmo reduzam as margens 
de lucro, o custo do produto em si está 
muito alto”, avalia a economista Julia-
na Inhasz, professora do Insper. A alta 
do dólar é outro fator que deve fazer 
com que a procura por eletrônicos di-
minua.

Apesar do cenário ruim da econo-
mia brasileira neste ano, Juliana acre-
dita que as vendas do comércio na 
Black Friday de 2021 sejam um pouco 
melhores do que as de 2020. “A situa-
ção frente ao ano passado é melhor 
porque as pessoas estão precisando 
comprar mais coisas. Muita gente es-
tava em casa e não estava compran-
do”, opina.

Por outro lado, a professora do Ins-
per avalia que o desempenho do co-

mércio neste ano deverá ser um pou-
co inferior ao de 2019, quando o país 
ainda não vivia a pandemia e, portan-
to, não havia restrições no comércio.

Já o economista Josilmar Corde-
nonssi, professor de economia da Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, 
avalia uma tendência de que o setor 
de serviços tenha resultados melho-
res do que os do comércio na edição 
deste ano.

“Até o ano passado, quando as pes-
soas estavam mais fechadas em casa, 
quem tinha renda canalizou os gastos 
mais para produtos, fazendo compras 
no comércio eletrônico. Agora, com a 
reabertura, acho que vão começar a 
gastar mais com serviços, eventual-
mente com viagens e ida a restauran-
tes. Então, o gasto com produtos em si 
pode diminuir um pouco em relação 
a serviços”, diz Cordenonssi.

O assessor econômico da Feco-
mercioSP (Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo) Altamiro Carvalho ava-
lia que os números da Black Friday de 
2021 serão melhores do que os do ano 
passado. (FP)

Caro(a) Leitor(a), por muitas vezes ouvimos que 
a taxa Selic subiu ou que a taxa Selic foi redu-
zida. Mas afinal, o que é a taxa Selic e como ela 
influencia e age em nossa vida financeira?

Resumidamente, Taxa Selic é a taxa básica de 
juros da economia brasileira, ela norteia e influencia todas 
as demais taxas de juros do Brasil, como as taxas cobradas 
pelos bancos no cheque especial, rotativo do cartão de cré-
dito, empréstimos, financiamentos e também nas taxas 
pagas nas aplicações financeiras.

Pois bem, nesta semana, o Copom (Conselho de Políti-
ca Monetária), órgão responsável por acompanhar e tra-
çar a política monetária do país decidiu elevar a taxa Selic 
7,75% ao ano.

A decisão de elevar a taxa Selic é uma ferramenta de 
politica monetária que busca controlar e reduzir a infla-
ção, pois ao elevar o preço do dinheiro, os bancos passam 
a cobrar mais caro para realizar empréstimos, reduzindo o 
ritmo de consumo e consequentemente a inflação.

Em mão contrária, a redução da taxa Selic tem como 
objetivo estimular e aquecer a economia, pois os emprés-
timos e financiamentos ficam mais baratos e acessíveis, 
incentivando o consumo pessoal e das famílias.

Portanto, o IPCA (índice de inflação) e a Taxa Selic ca-
minham muito próximos no dia a dia da economia, pois 
as ações de elevar ou reduzir a Selic afetam o resultado da 
inflação (IPCA).

Assim como já citado, as movimentações da Selic tam-
bém impactam nas aplicações financeiras, pois muitos in-
vestimentos possuem suas rentabilidades atreladas à taxa 
Selic, servindo como referencia de rentabilidade, portanto, 
sempre que a taxa sobe, estes investimentos tendem a ter 
uma rentabilidade maior.

Agora você já sabe o que é a taxa Selic, qual sua função 
no controle inflacionário e qual seu impacto na vida finan-
ceira das pessoas e famílias.

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico.

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.

OS JUROS SUBIRAM
O que isso signifi ca?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma 
da Lei, etc. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP. Processo nº 1010131-
51.2016.8.26.0068. Requeridos: CFMC PARTICIPACOES LTDA. (CNPJ 11.418.471/0001-30), VPAR PARTICIPACOES - EIRELI (CNPJ 
11.397.424/0001-58), CLAVI AIR OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 12.621.143/0001-08). Credor(es) e/ou 
interessado(s): UNIÃO FEDERAL, do credor tributário MUNICÍPIO DE BARUERI, do credor EDIFÍCIO AIR OFFICES (CNPJ 28.240.475/0001-
74). 1ª Praça começa em 10/01/2022, às 10hs00min, e termina em 10/01/2022, às 18hs00min e; 2ª Praça começa em 10/01/2022, às 
18hs01min, e termina em 02/02/2022, às 14hs00min. Bens a serem leiloados: DOMÍNIO ÚTIL POR AFORAMENTO – LOTE 001. Escritório 
211 e; LOTE 002. Escritório 310; Ed. Air Offices, situado na Avenida Andrômeda, nº 723, Alphaville, Barueri/SP com descrição completa 
nas Matrículas nºs 197.969 e 197.984 do CRI da Comarca de Barueri/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo 
na 1ª Praça: LOTE 001. R$ 261.305,64* e LOTE 002. R$ 256.138,14* – Lance mínimo na 2ª Praça: LOTE 001. R$ 130.652,82* e LOTE 002. 
R$ 128.069,07* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. 
Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Ficam as requeridas CFMC PARTICIPACOES LTDA., VPAR PARTICIPACOES - EIRELI, 
CLAVI AIR OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., a proprietária do domínio direto e credora tributária UNIÃO FEDERAL, 
o credor tributário MUNICÍPIO DE BARUERI e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora 
realizada em data de 02/12/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O presente edital é publicado 
em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo e demais informações, acesse: 
www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 28 de outubro de 2021.

3135-5689 gaialeiloes.com.bracesse:(11)

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

12 e 13/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1062254-90.2017.
valor total: R$ 20,00
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4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008513-34.2014.
valor total: R$ 40,00
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12 e 13/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003979-60.2021.
valor total: R$ 20,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013712-33.2016.
valor total: R$ 20,00
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12 e 13/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005093-42.2015.
valor total:  R$ 30,00
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12 e 13/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0012362-02.2021.
valor total:  R$ 30,00
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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 
– 29/11/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 299.988,89 e 2º leilão público – 30/11/2021 às 09h00 - 

VALOR: R$ 140.901,17. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário 
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel 
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno designado por Lote 20 da Quadra “B”, do 
loteamento denominado Residencial Flávia, em Campinas/SP, com a área de 126,00m². MATRÍCULA: 181.792 
– 3º Registro de Imóveis de Campinas/SP. FIDUCIANTES: CLAUDIO FERREIRA BARBOSA CPF 068.581.588-98 
E MARIANA MODOLO BARBOSA CPF 102.104.628-09. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 04/10/2021. 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 – 26/11/2021 às 10h30 
- VALOR: R$ 80.571,20 e 2º leilão público – 29/11/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 93.919,63. 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 13 da quadra 
“O”, em São Joaquim da Barra/SP, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, com área de 200,00m². Av. 
8-21.608 – Alteração da denominação do logradouro. Em 29 de Setembro de 2021. Para constar que a Rua “109”, do 
loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua Antônio Coronado Marques”. 
MATRÍCULA: 21.608 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São Joaquim da Barra/SP. 
FIDUCIANTE: APARECIDA RODRIGUES BARBOSA CPF 121.505.026-74. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 
29/09/2021. 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 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 
– 26/11/2021 às 10h45 - VALOR: R$ 76.586,85 e 2º leilão público – 29/11/2021 às 10h45 - 

VALOR: R$ 53.937,41. 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 654, da quadra 22, com frente para a 
rua 10JP, denominado “Loteamento Jardim Primavera”, em Bebedouro/SP, com área de 200,00m². 
MATRÍCULA: 35.995 – Oficial de Registro de Imóveis de Bebedouro/SP. FIDUCIANTE: IGOR SANTOS 
OLIVEIRA CPF 357.583.728-70. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 18/10/2021. 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. TATIANA HISA 
SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por CONTRUTORA LORENZINI LTDA 

– CNPJ 60.518.123/0001-40, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 
9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: A unidade autônoma designada sala nº 31, localizada no 3º andar do 
“Edifício Comercial Medical Center”, situado na Rua Joaquim Nabuco nº 316, em São Caetano do Sul/SP, 
contendo 2 WC’s com antecâmaras e armário, com a área real privativa de 52,530m², a área real comum de 
divisão não proporcional de 24,890m², correspondente a uma vaga de garagem em local indeterminado na 
garagem coletiva dos 1º e 2º subsolos, a área real comum de divisão proporcional de 21,232m², a área real total 
construída de 98,652m². Matrícula 32.566 – 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do 
Sul/SP. 1º LEILÃO 25/11/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 230.958,88. 2º LEILÃO 09/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 
196.672,03. Há débitos pendentes de condomínio que ficarão a cargo do arrematante. Encargos do 
arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões 
(inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas 
a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 
25/10/2021. Os Fiduciantes - PIAZZA NAVONA INCORPORADORA LTDA CNPJ 04.816.901/0001-07, 
LUZINALDO SOUZA PEREIRA CPF 880.404.378-49 E BERENICE GARCIA PEREIRA CPF 936.352.818-91 – 
comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os 
interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões - 
www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

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. TATIANA HISA 
SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por CONTRUTORA LORENZINI LTDA 

– CNPJ 60.518.123/0001-40, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 
9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: A unidade autônoma designada sala nº 32, localizada no 3º andar do 
“Edifício Comercial Medical Center”, situado na Rua Joaquim Nabuco nº 316, em São Caetano do Sul/SP, 
contendo 2 WC’s com antecâmaras, com a área real privativa de 51,780m², a área real comum de divisão não 
proporcional de 24,890m², correspondente a uma vaga de garagem em local indeterminado na garagem 
coletiva dos 1º e 2º subsolos, a área real comum de divisão proporcional de 20,987m², a área real total 
construída de 97,657m². Matrícula 32.567 – 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do 
Sul/SP. 1º LEILÃO 25/11/2021 às 11h15 - VALOR: R$ 223.035,04. 2º LEILÃO 09/12/2021 às 11h15 - VALOR: R$ 
189.105,22. Há débitos pendentes de condomínio que ficarão a cargo do arrematante. Encargos do 
arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões 
(inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas 
a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 
25/10/2021. Os Fiduciantes - PIAZZA NAVONA INCORPORADORA LTDA CNPJ 04.816.901/0001-07, 
LUZINALDO SOUZA PEREIRA CPF 880.404.378-49 E BERENICE GARCIA PEREIRA CPF 936.352.818-91 – 
comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os 
interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões - 
www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

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. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 

817, autorizada por TRUE SECURITIZADORA S.A. – CNPJ: 12.130.744/0001-00, venderá em 1º 
e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o 
IMÓVEL: Um lote de terreno, urbano, sem benfeitorias, sob o nº 20 da quadra “F”, do loteamento 
“Jardim dos Coqueiros”, em Barretos/SP, com a área total de 312,62m². Constam em Av. 4 e Av. 5 
a indisponibilidade dos bens dos devedores fiduciantes, caberá ao arrematante o cancelamento 
das indisponibilidades. Matrícula nº 61.784 – Registro de Imóveis de Barretos/SP. 1º LEILÃO 
22/11/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 196.803,00. 2º LEILÃO 23/11/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 
306.834,22. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da 
leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da 
escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; 
desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 22/10/2021. Os 
Fiduciantes - FRANCISCO CARLOS PERASSI, brasileiro, pastor, portador do RG nº 12.809.740-1 
SSP/SP e do CPF nº 020.729.458-52, e sua mulher MARCIA MOREIRA DE SOUSA PERASSI, 
brasileira, pastora, portadora do RG nº 14.437.767-6 SSP/SP e do CPF nº 032.118.978-79 – 
comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. 
Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato 
Leilões - www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

B3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 12 De novembro De 2021 Economia

Químicos e Soluções Sustentáveis do Brasil S.A.
(em organização)

Ata de Assembleia Geral de Constituição da Realizada em 30/09/2021
1. Data, Hora e Local: No dia 30/09/2021, às 9h, na sede da Químicos e Soluções Sustentáveis do 
Brasil S.A. (“Companhia”), ora em constituição, São Paulo/SP, na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, 
Bloco B, 1º andar e Subsolo, Sala D, Jardim São Luís, CEP. 05805-000. 2. Presença: Presente a 
totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia, devidamente qualificados nos 
Boletins de Subscrição. 3. Convocação: Dispensada a convocação em face da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social, confonne assinaturas constantes no Livro de Presença 
dos Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Cristina Guedes Netto de Mello; Secretária: Erika 
Machado Corchs Bernardo. 5. Ordem do Dia e Deliberações: As seguintes deliberações foram 
tomadas, por unanimidade, pelos subscritores ora presentes, sem quaisquer ressalvas: 5.1. Autorizar a 
lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral na forma de sumário, nos termos do artigo 130, 
§1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei nº 6.404/76”). 5.2. Aprovar a constituição de uma sociedade por ações, de 
capital fechado, sob a denominação Químicos e Soluções Sustentáveis do Brasil S.A. (“Companhia”), 
que terá sua sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco B, 1º andar e subsolo, Sala D, Jardim 
São Luís, CEP: 05805-000, São Paulo/SP. 5.3. Aprovar o capital social inicial da Companhia no valor 
de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, as quais são 
totalmente subscritas e integralizadas, tendo sido constatada a integralização, em moeda corrente 
nacional, de R$ 1.000,00 depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., nos termos dos 
artigos 80, III e 81 da Lei nº 6.404/76, nos termos dos boletins de subscrição e recibos de depósito.  5.4. 
Aprovar, depois de examinado e discutido, sem qualquer emenda ou ressalva, o projeto de Estatuto 
Social da Companhia, cuja redação consolidada consta do Anexo III à ata a que se refere esta 
Assembleia Geral. 5.5. Estabelecer que a Diretoria da Companhia, para este primeiro mandato, será 
composta por 3 Diretoras, sendo urna delas a Diretora Presidente e as demais sem designação 
específica. 5.6. Eleger para os cargos de Diretoras da Companhia, com mandato unificado de 3 anos a 
contar da presente data: (i) Daniela Rattis Manique, brasileira, casada, engenheira química, RG nº 
23.333.499-3, SSP/SP e CPF/ME nº 107.474.418-71, residente e domiciliada na em São Paulo/SP, 
com endereço comercial na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco B, 1º andar e Subsolo, Sala D, 
Jardim São Luís, CEP 05805-000, para ocupar o cargo de Diretora Presidente da Companhia; (ii) 
Cristina Guedes Netto de Mello, brasileira, casada, advogada, RG nº 22.281.882, SSP/SP, e CPF/ME 
nº 164.891.218-40, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida 
Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco B, 1º andar e Subsolo, Sala D, Jardim São Luís, CEP 05805-000, para 
ocupar o cargo de Diretora da Companhia; e (iii) Renata Giraldes de Manreza Weigt, brasileira, 
casada, administradora, RG nº 20.870.924, SSP/SP, e CPF/ME nº 148.129.958-17, residente e 
domiciliada em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco B, 
1º andar e Subsolo, Sala D, Jardim São Luís, CEP 05805-000, para ocupar o cargo de Diretora da 
Companhia. 5.7. Os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a 
assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da 
Companhia, nos quais declararão, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos por lei especial e 
nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; 
(ii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e 
(iii) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, e 
não têm, nem representam interesses conflitantes com os da Companhia, na forma do artigo 147, §3º 
da Lei nº 6.404/76. 5.8. Consignar que os membros da Diretoria ora eleitos não receberão remuneração. 
5.9. Consignar que as publicações requeridas pela legislação aplicável serão efetuadas no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Diário do Comércio. 5.10. Em vista do disposto acima, 
declarar constituída, de pleno direito, a Companhia, que passa a ser regida pelo Estatuto Social. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, sendo 
assinada por todos os presentes. São Paulo, 30/09/2021. Mesa: Cristina Guedes Netto de Mello - 
Presidente; Erika Machado Corchs Bernardo - Secretária. Subscritores: Rhodia Brasil S.A. - Nome: 
Daniela Rattis Manique Cargo: Diretora Presidente, Nome: Cristina Guedes Netto de Mello Cargo: 
Diretora; Rhodia Poliamida Brasil Ltda. Nome: Daniela Rattis Manique Cargo: Diretora Presidente, 
Nome: Cristina Guedes Netto de Mello Cargo: Diretora. Visto de advogado: Erika Machado Corchs 
Bernardo  - OAB/SP nº 162.156. Anexo III  - Estatuto Social  - Capítulo 1  - Denominação, Sede, 
Prazo de Duração e Objeto Social - Artigo 1º. A Químicos e Soluções Sustentáveis do Brasil S.A. 
(“Companhia”) é uma companhia de capital fechado, que se rege por este Estatuto Social, pela Lei nº 
6.404, de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”) e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe 
forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social: (a) prestação de serviço de: 
monitoramento e controle de alarmes e sistema de prevenção contra incêndio; administrativos de 
escritório combinados para apoio, rotina e organização de atividades empresariais; de assessoria e 
orientação em gestão empresarial; de escritório de relacionamento de empresas associadas ou 
coligadas da Solvay com clientes; de levantamento de informação e resumo de notícias; estruturação 
de estoques; de consultório e clínica médica; (b) prestação de serviço de brigada e bombeiros civil; de 
depósito e guarda de mercadoria de terceiros; de fiscalização de obras em plantas industriais para 
terceiros; de laboratório de testes e análise técnicas; de laboratório de pesquisa e desenvolvimento de 
produtos (c) aluguei e administração de imóvel próprio; (d) a participação em outras sociedades, como 
sócia ou acionista; e (e) participar de quaisquer sociedades, como sócia ou acionista, obedecendo ao 
disposto neste Estatuto Social. Artigo 3º. A Companhia tem sede na Cidade e Estado de São Paulo, 
no endereço Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco B, 1º andar e subsolo, Sala D, Jardim São Luís, 
CEP. 05805-000. Parágrafo Único. Mediante deliberação da Diretoria será permitido, abrir e encerrar 
filiais, agências ou sucursais, escritórios de representação ou qualquer outro tipo de estabelecimentos, 
em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é 
indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito 
e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. §1º. Cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a um voto 
nas deliberações da Assembleia Geral. §2º. As ações são indivisíveis perante a Companhia. Capítulo 
III - Assembleia Geral - Artigo 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro 
primeiros meses após o encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas 
no artigo 132 da Lei nº 6.404/76, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigir. 
§1º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 123 da Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral 
será convocada por qualquer Diretor da Companhia. Independentemente das formalidades de 
convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. 
§2º. A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer Diretor da Companhia, a quem caberá 
a escolha do secretário da Mesa. §3º. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral 
por procuradores nomeados na forma do artigo 126, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Serão considerados 
presentes os acionistas que participarem da Assembleia Geral por qualquer meio de comunicação 
eletrônica, conferência telefônica, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a total 
comunicação entre os fisicamente presentes ou não, contanto que todos os presentes possam se ouvir 
 simultaneamente e que, posteriormente, sejam as atas assinadas por todos os acionistas presentes. 
Artigo 7º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste 
Estatuto Social, serão tomadas por acionistas representantes da maioria do capital votante da 
Companhia, não se computando os votos em branco. Capítulo IV  - Administração  - Artigo 8º. A 
Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social, composta por 
no mínimo 3 e no máximo 10 Diretores, sendo um Diretor Presidente, e os demais, sem designação 
específica, todos eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.  §1º. A 
investidura nos respectivos cargos far-se-á mediante assinatura, pelos respectivos Diretores, de termo 
de posse lavrado em livro próprio, dentro dos 30 dias subsequentes à sua eleição, dispensada qualquer 
garantia de gestão. §2º. Os membros da Diretoria serão eleitos para o mandato unificado de 3 anos, 
permitida a reeleição. §3º. Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos e no exercício de 
suas funções até a eleição e posse de seus substitutos, exceto se de outra forma deliberado pela 
Assembleia Geral. §4º. Em caso de vacância do cargo de qualquer Diretor, por ausência, incapacidade 
ou renúncia, a Assembleia Geral elegerá o substituto que exercerá o cargo pelo tempo remanescente 
do mandato do substituído. Artigo 9º. A Assembleia Geral em cada exercício fixará a remuneração 
global e anual dos Diretores, em montante global ou individual, anual ou mensal, podendo ser revista, 
a qualquer tempo. Artigo 10. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia assim o 
exigirem, em virtude de convocação de qualquer dos Diretores, e suas decisões serão tomadas por 
maioria simples de votos, instalando-se com a presença da maioria dos seus membros eleitos. §1º. Em 
caso de empate, a Diretoria deverá submeter a matéria à deliberação da Assembleia Geral. §2º. Serão 
considerados presentes os Diretores que participarem da Reunião de Diretoria por qualquer meio de 
comunicação eletrônica, conferência telefônica, videoconferência ou qualquer outro meio que permita 
a total comunicação entre os fisicamente presentes ou não, contanto que todos os presentes possam 
se ouvir simultaneamente e que, posteriormente, sejam as atas assinadas por todos os Diretores 
presentes. §3º. Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de 
atas de reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores que estiverem presentes. Artigo 11. Os 
Diretores são investidos de todos os poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo 
praticar todos os atos necessários à realização dos fins sociais da Companhia, competindo-lhes ainda: 
a) deliberar: a. l) sobre a abertura, alteração ou encerramento de estabelecimentos da Companhia em 
todo o País ou no exterior; a.2) a concessão de avais ou de prestação de fianças em obrigações 
contraídas pelas sociedades coligadas, controladas e interligadas pertencentes ao mesmo grupo 
econômico; em se tratando de aval ou fiança em favor de sociedades não coligadas ou não controladas, 
ou em favor de pessoa física, será necessária prévia autorização  dos acionistas por deliberação 
tomada por maioria de votos em reunião de acionistas; a.3) sobre a apresentação aos acionistas de 
proposta para fusão, cisão ou incorporação da Companhia; a.4) a participação da Companhia, como 
sócia ou acionista, em outras empresas; a.5) a apresentação aos acionistas de proposta para a 
aquisição e venda de ações da própria Companhia; b) aprovar: b.1) a linha de produtos de fabricação 
e de comercialização da Companhia; b.2) os orçamentos anuais e plurianuais de operações e 
investimentos; b.3) a aquisição, oneração ou alienação de bens do e/ou para o ativo fixo ou de 
quaisquer outros bens móveis; b.4) a aquisição, oneração ou alienação de bens imóveis; b.5) a 
constituição de garantia real de qualquer natureza e de alienação fiduciária; b.6) a celebração de 
quaisquer outros contratos; b.7) o investimento em projetos de exploração ou participação em 
exploração de central geradora de energia elétrica, seja na qualidade de consorciada ou autoprodução 
ou qualquer outra modalidade conveniente para os objetivos da Companhia. §1º. Os atos previstos nas 
alíneas “a.2”, “b.3”, “b.4”, “b.5” e “b.6”, exceto os Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos 
Creditórios e contratos relativos às operações de câmbio e às contratações de derivativos, quando 
envolverem valores superiores a R$ 40.000.000,00 dependerão da assinatura de 3 pessoas, Diretores 
ou procuradores, sendo os procuradores constituídos na forma prevista neste Estatuto Social. §2º. A 
aprovação dos atos relacionados no item “b” dependerá, para sua formalização, da assinatura dos 
respectivos instrumentos pelos Diretores e/ou procuradores, observado o disposto neste Estatuto 
Social, sendo dispensada a realização de Reunião de Diretoria. Artigo 12. Com as exceções previstas 
neste Estatuto Social, qualquer ato ou negócio jurídico que implique responsabilidade ou obrigação da 
Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: 
a) por 2 Diretores; b) por um Diretor e um procurador, constituído na forma prevista neste Estatuto 
Social; ou c) por 2 procuradores, constituídos na forma prevista neste Estatuto Social. §1º. A Companhia 
poderá ser representada, isoladamente, por qualquer Diretor ou por um procurador, nas seguintes 
hipóteses: a) junto a quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, entre as quais, 
exemplificativamente, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial, Ministério da Agricultura e Abastecimento, Secretarias e Delegacias da Receita Federal do 
Brasil, Autarquias em geral, EBCT  - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Inspetorias, 
Alfândegas, Secretarias e Delegacias da Fazenda, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
e Confederação Nacional das Indústrias, para fins administrativos, o que inclui, mas não se limita a 
prestação e solicitação de informações e assinatura de eventuais declarações a elas relacionadas; b) 
junto à Justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive para a matéria de admissão, suspensão e demissão 
de empregados e/ou acordos trabalhistas; c) junto as Associações, Câmaras e Comissões das quais a 
sociedade seja membro, incluindo ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção), 
ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química) CCFB (Câmara de Comércio França-Brasil), 
CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) entre outras; e) junto a quaisquer órgãos e 
instâncias do Poder Judiciário, por seus advogados ou prepostos; e f) na assinatura de documentos de 
qualquer espécie que importem em assunção de obrigação pela Companhia, em circunstâncias nas 
quais não seja possível a presença do segundo procurador e desde que autorizado pela maioria da 
Diretoria. §2º. A Companhia poderá, por quaisquer 2 Diretores ou, observado o disposto no §1º do 
Artigo 11º, por quaisquer 3 Diretores, constituir procuradores, especificando no instrumento a finalidade 
do mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade, que não excederá 1 ano, salvo quando a 
procuração for outorgada com poderes ad judicia, ou para a defesa de processos administrativos, caso 
em que sua vigência poderá ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 13. A 
Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 membros 
efetivos e igual número de suplentes, com as atribuições e competências previstas em lei. §1º. O 
Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral por solicitação de acionistas que atendam aos 
requisitos legais para tanto, encerrando-se seu mandato na Assembleia Geral Ordinária que se seguir 
à sua instalação, permitida a reeleição. §2º. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus 
cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem à 
sua eleição. Capítulo VI - Exercício Social e Lucros - Artigo 14. O exercício social coincidirá com o 
ano civil, com início no dia 1ºde janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando se 
procederá ao balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício, de acordo com os 
princípios gerais de contabilidade, que serão submetidas à Assembleia Geral, juntamente com a 
proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Artigo 15 O resultado apurado no exercício 
financeiro, se negativo, integrará a conta de prejuízos acumulados; e, se positivo, o lucro líquido 
apurado, após as amortizações definidas em Lei, terá a seguinte destinação: (i) 5% para o Fundo de 
Reserva Legal, até atingidos os limites estabelecidos em lei; (ii) 25% como dividendo mínimo obrigatório 
aos acionistas, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76; e (iii) o saldo remanescente terá 
a destinação aprovada pela Assembleia Geral. Artigo 16. A Companhia poderá levantar balanços 
semestrais, trimestrais ou em períodos menores, observadas as prescrições legais, e a Diretoria 
poderá deliberar dividendos intermediários com base em reservas de lucros ou lucro apurado nas 
demonstrações financeiras intercalares, inclusive como antecipação total ou parcial do dividendo 
obrigatório do exercício em curso. Artigo 17. A Diretoria poderá pagar ou creditar, em cada exercício 
social, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício, juros sobre capital próprio, nos termos da legislação do imposto de renda. 
Parágrafo único. A Assembleia Geral decidirá a respeito da imputação ao valor do dividendo obrigatório, 
do montante dos juros sobre o capital próprio pagos pela Companhia durante o exercício. Artigo 18. 
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; e, se não reclamados dentro de 
3 anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da 
Companhia. Capítulo VII  - Dissolução, Liquidação e Transformação  - Artigo 19. A Companhia 
entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação 
da Assembleia Geral, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o 
liquidante e os membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-
lhes os poderes e remuneração. Artigo 20. A Companhia poderá transformar seu tipo societário 
mediante deliberação da maioria dos votos na Assembleia Geral. Capítulo VIII - Disposições Gerais - 
Artigo 21. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados 
de acordo com o que preceitua as dis posições legais aplicáveis. Artigo 22. Fica eleito o foro da 
Comarca Central da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer litígios ou 
controvérsias decorrentes do presente Estatuto, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.” Autenticado pela mesa: Cristina Guedes Netto de Mello - Presidente; Erika Machado Corchs 
Bernardo - Secretária. Visto de advogado: Erika Machado Corchs Bernardo - OAB/SP nº 162.156.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° SES-PRC-2020/44028
OFERTA DE COMPRA N° 090167000012021OC00397
Acha-se aberta no Hospital Dr. Vivaldo Martins Simões, Osasco, a licitação na modalidade pregão ele-
trônico nº 296 /2021, referente ao processo objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEP-
ÇÃO sob o regime de empreitada por preço unitário. A realização do pregão será no dia 26/11/2021 
às  10:30 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível para 
consulta e retirada na homepage www.e-negociospublicos.com.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL “DR. VIVALDO MARTINS SIMÕES” - OSASCO

AVISO DE LICITAÇÃO - Edital nº 001/2021-SR/PF/SP/2021-SR/PF/SP Proces-
so nº 08500.026376/2021-58 - A União, por intermédio do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, representada pelo Superintendente Regional da Polícia 
Federal em São Paulo, torna público que será realizada licitação, na modalidade 

LEILÃO, do tipo maior lance, para a venda de veículos oficiais integrantes do patrimônio da Polícia 
Federal. A sessão pública será conduzida pelo Leiloeiro Oficial Daniel Elias Garcia, matrícula na JU-
CISDF nº 97 e JUCESP nº 1146. O leilão será realizado na modalidade on-line, no dia 30 de novembro 
de 2021, às 10:00 horas, por meio do site www.danielgarcialeiloes.com.br. RODRIGO BARTOLAMEI 
Delegado de Polícia Federal - Superintendente Regional em São Paulo

2ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: LUSOPAR S.A. (CNPJ/MF Nº 10.943.100/0001-
05), ESPÓLIO DE MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 005.926.098-04), na pessoa do inventariante e também executado MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO
(CPF/MF Nº 039.821.178-79) e seu cônjuge se casado for; LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 102.930.088-76) e seu cônjuge se casado for; LUCIANA SANTOS DE ALMEIDA
TREVIZAN (CPF/MF Nº 123.607.848-97) e seu cônjuge se casado for; e TATRE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 07.748.515/0001-13); bem como da arrendatária AGRÍCOLA
BELA VISTA LTDA (CNPJ/MF Nº 54.398.656/0001-33); dos interessados: AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA (CNPJ/MF Nº 44.836.856/0001-77), AGRICOLA ALMEIDA LTDA “EM RECUPERACAO
JUDICIAL” (CNPJ/MF Nº 51.482.461/0001-89), ENGENHO SÃO PEDRO AGRO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 57.308.918/0001-10), TAVARES DE ALMEIDA PARTICIPACOES S.A. (CNPJ/MF Nº
53.179.511/0001-89), POTENCIAL FLORESTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA (CNPJ/MF Nº 07.847.836/0001-75), MOTOCANA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (CNPJ N º
54.367.503/0001-29) e do interveniente: BANCO LUSO BRASILEIRO S/A (CNPJ nº 59.118.133/0001-00).
 O MM. Juiz de Direito Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, da 2ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por
este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (“FGC”) (CNPJ/MF Nº 00.954.288/0001-33) em face de LUSOPAR S.A. (CNPJ/MF
Nº 10.943.100/0001-05), ESPÓLIO DE MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 005.926.098-04), na pessoa do inventariante, MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO (CPF/
MF Nº 039.821.178-79), LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 102.930.088-76), LUCIANA SANTOS DE ALMEIDA TREVIZAN (CPF/MF Nº 123.607.848-97) e TATRE ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 07.748.515/0001-13), nos autos do Processo nº 1121362-16.2018.8.26.0100, e foi designada a venda dos bens descritos abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos
Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEIS - LOTE 01: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula (Av. 05): Sítio Saltinho, localizado na zona rural deste município de São Pedro, com área de 1.250.497,802m² ou 125,0498 há ou ainda 51,6735 alqueires da medida paulista, com as medidas e confrontações
descritas integralmente na Averbação nº 5 da Matrícula imobiliária.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5 (Av. 04)
SICAR nº 3550407000322 (Av. 03)
Matrícula Imobiliária n° 9.490 Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 01 25/06/1986 Doação de área (desapropriação de 900m²) Decreto Municipal nº 1.687/86 Prefeitura Municipal de São Pedro
Av. 05 10/02/201 Retificação da descrição do imóvel
R. 07 11/03/2014 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 08 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA.
OBS 02: A referida Gleba é formada: 47,7% de plantação de cana de açúcar, 9,7% de plantação de eucalipto, 2,8% de plantação cultivada, 1,8% pastagem nativa (campo), 3,2% de mata sem restrição ambiental, 34,8%
mata em APP e/ou reserva legal (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 3.482.082,96 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007). Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 3.778.565,50 (Ago/2021).
LOTE 02: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda
São Pedro, com a área de 470,3255 ha., designada como Gleba A, situada na zona rural deste município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.219 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP
Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o referido imóvel é arrendado pela Requerida para a empresa Agrícola Bela Vista Ltda. (Usina Bela Vista), que é quem cultiva a cana de açúcar no local.
Portanto, a plantação de cana de açúcar, além de se tratar de cultura temporária, pertence a terceiros. Além disso, conforme o Contrato de Compra e Venda de Madeira Cortada, firmado pela empresa Agrícola Bela Vista Ltda.
(vendedora) e pela empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira Ltda. (compradora), a plantação de eucalipto existente no Imóvel 02 já se encontra comercializada.
OBS 02: Ainda nos termos dos documentos de fls. 1687/1958, há 05 concentrações de benfeitorias no imóvel, sendo: galpão 01, com área de 669,87m²; casa de colono 01, com área de 200,00m²; coberturas auxiliares 01,
com área total de 61,00m²; casa de colono 02, com área de 107,72m²; coberturas auxiliares 02, com área total de 66,00m²; casa de colono 03, com área de 85,26m²; coberturas auxiliares 03, com área total de 47,29m²;
casa de colono 04, com área de 181,87m²; casa de colono 05, com área de 100,00m²; casa de colono 06, com área de 307,64m²; 01 depósito, com área de 27,00m²; cobertura de cocho 01, com área de 70,00m²; galpão
02, com área de 109,98m²; 01 mangueira, com área de 54,38m²; coberturas, com área de 124,85m²; cobertura cocho 02, com área de 14,00m²; cobertura cocho 03, com área de 14,00m²; 01 curral recém edificado, cercado
(40m x 20m) e cobertura (28m x 05m), com capacidade para 300 cabeças de gado; casa de colono 07, com área de 120,98m²; casa de colono 08, com área de 165,96m²; 01 casa sede, com área de 219,54m²; 01 despejo,
com área de 10,00m²; 01 cobertura/depósito, com área de 71,03m².
OBS 03: A porção de área de 7,58 hectares, bem como os bens mobiliários, maquinários e demais benfeitorias instaladas, relativos à atividade econômica do Parque Fabril (Usina IRB S/A) localizado no Lote 02 não são objeto
deste leilão, visto que pertencem à empresa Usina IRB S/A (fls. 2337/2339).
OBS 04: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 05: A referida Gleba é formada: 41,50% de plantação de cana, 2,8% de plantação de eucalipto, 13,1% de plantação cultivada, 3,4% de pastagem nativa (campo), 1,4% pastagem com presença de área alagadiça,
2,4% de área com benfeitorias, 10,1% de mata sem restrição ambiental e 25,3% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 15.565.002,90 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 16.890.288,00 (Ago/2021).
LOTE 03: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda
São Pedro, com a área de 14,2243 ha., designada como Gleba B, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro, com a seguinte descrição georreferenciada: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AKD-
M-1946, de coordenadas N 7.495.282,12m e E 195.482,97m; ponto este localizado na faixa de condomínio da Estrada Municipal SPR 165, com os seguintes azimutes e distâncias: 197°01’52’’ e 152,69m até o vértice AKD-
O-0826, de coordenadas N 7.495.136,13m e E 195.438,25m; 183°28’30’’ e 143,69m até o vértice AKD-O-0827, de coordenadas N 7.494.992,70m e E 195.429,54m; 171°33’49’’ e 255,33m até o vértice AKD-O-0828, de
coordenadas N 7.494.740,13m e E 195.467,00m; 186°25’52’’ e 27,14m até o vértice AKD-O-0829, de coordenadas N 7.494.713,16m e E 195.463,96m; 205°48’51’’ e 142,63 até o vértice AKD-O-0830, de coordenadas
N 7.494.584,76m e E 195.401,85m; 191°10’48’’ e 14,70m até o vértice AKD-M-1947, de coordenadas N 7.494.584,76m e E 195.401,85m; 191°10’48’’ e 14,70m, ponto este localizado na cerca do imóvel da transcrição
7.409; deste, segue confrontando com o imóvel da transcrição 7.409, com os seguintes azimutes e distâncias: 274°36’01’’ e 36,41m até o vértice AKD-M-1948, de coordenadas N 7.949.573,26m e E 195.362,71m; ponto
este localizado na cerca de divisa do imóvel da matrícula 30.224; deste segue confrontando com o imóvel da matrícula 30.224, com os seguintes azimutes e distâncias: 341°07’47’’ e 737,35m até o vértice AKD-M-1949, de
coordenadas N 7.495.270,98m e E 195.124,23m; 88°13’17’’ e 358,91m até o vértice AKD-M-1946, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.220 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar, sendo cultivada pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina Bela Vista). Além disso, tendo
em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA.
OBS 02: Conforme informações contidas no documento de fls. supracitada, a Gleba B da referida Fazenda é formada por: 86,8% de plantação de Cana de açúcar, 6,8% de mata sem restrição ambiental, 6,4% mata em APP e/ou reserva legal.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 552.123,60 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007). Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 599.134,25 (Ago/2021).
LOTE 04: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 461 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda
São Pedro, com a área de 419,6448 ha., designada como Gleba C, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.221 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. 1687/1958, há 02 concentrações de benfeitorias no imóvel, sendo: escritório 01, com área de 343,21m²; 01 cabine balança, com área de 10,00m²; escritório 02 (escritório geral), com área
de 93,22m²; tanque 01 (tanque de cachaça) 01, com área de 72,70m²; tanque 02 (tanque de cachaça), com área de 89,79m²; 01 oficina/serraria, com área de 659,04m²; 01 lavador de veículos composto por depósito do
lavador com área de 12,50m² e plataforma de lavagem de veículos com área de 50,00m²; 01 oficina, com área de 385,33m²; 01 refeitório, com área de 241,96m²; casa de colono 01, com 71,49m²; casa de colono 02,
composta por casa e área de lazer nos fundos, com área total de 102,72m²; 01 garagem, com 13,27m²; casa de colono 03, com área de 117,69m²; casa de colono 04, com área de 201,55m²; 01 cobertura, com área de
124,80m²; casa de colono 05, com área de 71,21m²; coberturas auxiliares 01 (varanda e garagem), com área total de 40,70m²; casa de colono 06, com área de 138,77m²; cobertura auxiliar 02 (varanda), com área de 31,38m²;
casa de colono 07, com área de 105,50m²; cobertura auxiliar 03 (varanda), com área de 5,56m²; casa de colono 08, com área de 147,13m²; cobertura auxiliar 04, (varandas e garagens), com área total de 61,07m².
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A Gleba C da referida Fazenda é formada: 60% de plantação de Cana de açúcar, 3,8 de plantação de eucalipto, 1,8% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 4,4% plantação cultivada, 13,7%
pastagem nativa (campo), 0,7% de área de benfeitorias, 4,0% de mata sem restrição ambiental e 11,6% de mata em APP e/ou reserva legal (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 14.971.174,36 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007). Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 16.245.897,00 (Ago/2021).
LOTE 05: Localização do Imóvel: Fazenda Samambaia – Estrada Vicinal Paiol de Telha, acesso por servidão (incidente na Fazenda São Pedro), derivada da Estrada Municipal SPR 461 (não pavimentada), que deriva da Estrada Municipal
SPR 165 (não pavimentada) – Vicinal, na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda Samambaia, com a área de 586,0942 ha., situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.222 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. 1687/1958, há 04 construções e 01 poço artesiano, assim descritos: casa de colono 01, com área de 133,08m²; casa de colono 02, com área de 57,69m²; casa de colono 03, com área de
112,05m²; 01 curral novo, composto por cercado (40mx20m) e cobertura (28mx05m), com capacidade para 300 cabeças de gado; 01 poço artesiano com bomba acionada com placas solares, com profundidade de 109m.
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A referida Fazenda Samambaia é formada: 75% de plantação de cana de açúcar, 0,4% de plantação de eucalipto, 1,8% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 6,85% de plantação cultivada, 3,4%
de pastagem nativa (campo), 0,15% de porto de areia, 1,8% de mata sem restrição ambiental, 10% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 17.562.517,61 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007). Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 19.057.880,00 (Ago/2021).
LOTE 06: Localização do Imóvel: Fazenda Bela Vista – Estrada Vicinal Paiol de Telha, acesso por servidão (incidente na Fazenda São Pedro), derivada da Estrada Municipal SPR 461 (não pavimentada), que deriva da Estrada
Municipal SPR 165 (não pavimentada na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda Bela Vista, com a área de 914,7232 ha., situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.223 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. 1687/1958, há 02 construções e 01 poço semiartesiano, assim descritos: cobertura cocho 01, com área de 50,00m²; cobertura cocho 02, com área de 50,00m²; 01 poço semiartesiano
acionado com cata-vento, com profundidade de 45m;
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A referida Fazenda Bela Vista é formada: 55,2% de plantação de cana de açúcar, 1,4% de plantação de eucalipto, 0,6% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 0,1% de porto de areia, 4,3% de
plantação cultivada, 3,2% de pastagem nativa (campo), 3,8% de mata sem restrição ambiental e 31,4% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 24.049.676,87 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 26.097.388,00 (Ago/2021).
LOTE 07: Localização do Imóvel: Fazenda São Sebastião – Gleba A - Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 - não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula: Fazenda São Sebastião, com a área de 730,4465 ha., designada como Gleba A, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.224 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Nos termos das fls. supracitadas, há 02 casas ocupadas por terceiros.
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A Gleba A é formada: 54% de plantação de cana de açúcar, 1,4% de plantação de eucalipto, 2,1% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 11,6% de pastagem nativa (campo), 11,4% de mata sem
restrição ambiental e 19,5% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 20.447.761,40 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007). Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 22.188.790,00 (Ago/2021).
LOTE 08: Localização do Imóvel: Fazenda São Sebastião – Gleba B – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 - não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula: Fazenda São Sebastião, com a área de 9,7410 ha., designada como Gleba B, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.225 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar, sendo cultivada pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina Bela Vista). Além disso, tendo
em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA.
OBS 02: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 03: A Gleba B é formada: 96,2% de plantação de cana de açúcar e 3,8% de caminho interno (acesso a usina) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 427.143,43 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007). Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 463.512,63 (Ago/2021).
LOTE 09: Localização do Imóvel: Fazenda São Sebastião – Gleba C – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 - não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula: Fazenda São Sebastião, com a área de 105,7050 ha., designada como Gleba C, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.226 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar, sendo cultivada pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina Bela Vista). Além disso, tendo
em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. supracitadas, há 01 galinheiro, com área de 79,04m².
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A Gleba C é formada: 81,8% de plantação de cana de açúcar, 2,6% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 8,2% de mata sem restrição ambiental, 7,4% de mata em APP e/ou reserva legal (definido
através do CAR) (fls. 1687/1958). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 3.365.531,63 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 3.652.090,50 (Ago/2021).
OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS LOTES: I. De acordo as informações contidas às fls. 1687/1958, os imóveis em questão têm sido utilizados predominantemente para a exploração agrícola, com propriedades voltadas
para o cultivo de cana de açúcar e criação de gado. Em relação ao relevo do local, o mesmo é predominantemente ondulado, com ocorrência acentuada de relevo suave ondulado e relevo forte ondulado. Também são
detectados pontos isolados de planície e de áreas montanhosas (Serra do Itaqueri). A superfície é predominantemente seca, com ocorrência de cursos naturais de pequeno a grande porte, destacam-se o Rio Piracicaba e o
Rio Tietê e seus afluentes. A região conta com grandes áreas de preservação permanente (mata nativa), em função da abundância de recursos hídricos existentes, bem como áreas de solo misto e/ou arenoso, utilizadas no geral
para pecuária e silvicultura, além disso, conta com energia elétrica, telefone, sistema viário e transporte escolar rural, sendo a água obtida de poço e o esgoto coletado através de fossas sépticas e sumidouros. O solo é composto
predominantemente com textura argilosa, o que confere a região áreas de terra fértil para agricultura, tanto que se observa uma maior ocorrência de grandes propriedades utilizadas exclusivamente para plantação de cana
de açúcar. Com emprego de trato do solo, as áreas de solo misto também podem ser adaptadas para o cultivo de cana de açúcar, que é o principal nicho da atividade econômica da região.
II. As 9 (nove) fazendas leiloadas poderão ser arrematadas tanto de forma individualizada, como também por lote único. Em caso de arrematação de lote único, para que seja aceito, o valor do lance deve ser superior ao
eventual valor do somatório dos lances oferecidos de forma individualizada, nos termos da Decisão de fls. 2337/2339.
III. Encontra-se em andamento a Ação Revisional de Contrato proposta por Lusopar S.A e outros, em face de FGC – Fundo Garantidor de Créditos, sob o nº 1010164-42.2016.8.26.0100 em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro Central Cível.
IV. Conforme Instrumentos Particulares de Constituição de Alienação Fiduciária, (fls. 61/102), os referidos imóveis foram dados em garantia fiduciária ao Fundo Garantidor de Créditos (“FGC”), nos termos dos Contratos FGC-
111963 e FGC-111964. Havendo arrematação, serão baixados os apontamentos das matrículas imobiliárias referentes à Alienação Fiduciária realizada e seu subsequente aditamento.
V. Tatre Administração e Participações Ltda interpôs Agravo de Instrumento sob o nº 2087971-57.2021.8.26.0000 - 21ª Câmara de Direito Privado, em face de Fundo Garantidor de Crédito contra Decisão que indeferiu o
pedido de suspensão do processo executivo e deferiu o pedido de alienação dos imóveis penhorados, em leilão judicial eletrônico. O Agravo teve seu provimento negado em 06/07/21 sendo o acórdão publicado em 09/07/
21. Inconformados, os Agravantes interpuseram Recurso Especial, o qual encontra-se pendente de julgamento.
Débitos Tributários total dos imóveis: R$ 129,68 referentes a Taxa de Serviços Cadastrais. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Valor de Avaliação total dos imóveis: R$ 100.423.014,76 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007 – Homologação às fls. 2105/2107).
Valor de Avaliação total atualizado dos imóveis: R$ 108.973.544,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débito Exequendo: R$ 117.510.986,09 (Ago/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 22 de novembro de 2021, às 13 horas, e se encerrará no dia 25 de novembro de 2021, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 25 de novembro de 2021, às 13 horas, e se encerrará em 15 de dezembro de 2021, às 13 horas. Será considerado
arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, e deverá ser depositada judicialmente através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp dentro do prazo de até 24 horas da realização do leilão (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
Remição da execução: O(a)(s) executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os bens, pagar(em) o remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários
advocatícios (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902 do CPC). São Paulo,
05 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI - JUIZ DE DIREITO

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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Pregão Eletrônico nº 36/21 - P.A. nº 47.022/21 Obj.:R.P.para 
aquisição de no-break senoidal e bateria estacionária - Dis-
puta dia 26/11/21 às 09:00 horas. 

Pregão Eletrônico nº 37/21 - P.A. nº 42.467/21 Obj.:R.P.para 
aquisição de lanceta descartável - Disputa dia 26/11/21 às 
15:00 horas. 

Tomada de Preços nº 18/21 - P.A. nº 42090/21 Obj.: Con-
tratação de empresa para execução de reforma na EMEI 
Ademar Ferrari, situada na Rua Serra Mailaski, 400 – Jardim 
Planalto neste município.Recebimento e abertura dos enve-
lopes dia 02/12/21 às 09:30 horas.

Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

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 – 29/11/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 292.000,00 e 2º leilão público – 30/11/2021 às 

14h00 - VALOR: R$ 598.655,96. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor 
fiduciário MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL – CNPJ 
12.910.431/0001-74, 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 apartamento nº 154, localizado no 15º andar da Torre 2 – Edifício Up Deck, integrante do 
empreendimento denominado “Residencial Ibitirama Family Club”, com lançamento pelo nº 1.776 da Rua 
Ibitirama, Vila Prudente/SP, com a área privativa coberta de 52,371m², a área comum de 36,789m², incluindo 
o direito ao abrigo, guarda e estacionamento de 01 veículo na garagem coletiva do condomínio, perfazendo 
a área de 89,160m².  Av. 9/M-183.680 em 29/02/2016. Verifica-se que o imóvel objeto desta matrícula, 
atualmente, é lançado pelo contribuinte 051.262.0726-1. Consta em Av. 11, penhora que caberá ao 
arrematante cancelar junto ao cartório. MATRÍCULA: 183.680 – 6º Oficial de Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP. FIDUCIANTE: FLAMINGO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 
08.020.663/0001-80. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 25/10/2021. 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 – 29/11/2021 às 08h30 - VALOR: R$ 

53.005,68 e 2º leilão público – 30/11/2021 às 08h30 - VALOR: R$ 114.480,71. 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 lote de terreno, sob nº 02 da 
Quadra “D2” do loteamento denominado “Parque Residencial São Clemente – Fase II”, situado 
no bairro Boa Vista, em Monte Mor/SP, antiga Comarca de Capivari, com a área superficial de 
200,00m². Av. nº 05. Em 25/03/2019. Logradouro. A Rua 54 passou a denominar-se Rua Santa 
Rita de Cássia; a Rua 51 passou a denominar-se Rua São João Bosco; e, a Rua 55 passou a 
denominar-se Rua São Tomás Aquino. MATRÍCULA: 19.642 – Registro de Imóveis da Comarca 
de Monte Mor/SP. FIDUCIANTES: JEFESSON DE SOUZA CPF 819.638.238-34 E RUTH 
DIAMANTINO DE SOUZA CPF 262.134.728-27. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 
29/10/2021. 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.

SATO LEILOES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor:  FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, - CNPJ sob nº  34.053.942/0001-50.  Sediada na Cidade de Rio de Janeiro - RJ  - Data: 09 
de Dezembro de 2021, às 10:00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sr. 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: Lote 1: Aprox. 19 Cadeiras; Lote 2: Aprox. 13 Mesas; Lote 3: 01 Armário Alto; Lote 4: Aprox. 03 Cadeiras; Lote 
5: 01 Mesa e 05 Cadeiras; Lote 6: 01 Longarina, 01 Cadeira, 01 Mesa; Lote 7: 01 Armário, 01 Quadro Branco; Lote 8: 01 Ar Condicionado; Lote 9: 03 Mesas e 06 Cadeiras; Lote 10: 01 Mesa e 02 Cadeiras; Lote 11: 02 Armários e 03 Gaveteiros; Lote 

13: 01 Mesa, 01 Cadeira e 01 Flip Chart; Lote 14: 06 Mesas e 06 Cadeiras;  Lote 15: 05 Mesas e 06 Cadeiras;  Lote 17: 01 Projetor Epson; Lote 18: 04 Mesas, 02 Armários e 03 Cadeiras;  Lote 19: 01 Ar Condicionado; Lote 20: 10 Prateleiras;  Lote 21: Aprox. 15 registradoras 
e 01 Fax; Lote 22: 01 Flip Chart e 01 Encadernadora; Lote 23: 01 Mesa e 02 Longarinas; Lote 24: 01 Armário Alto e 01 Quadro de Aviso; Lote 25: 01 Mesa e 02 Cadeiras;  Lote 26: 02 Microondas; Lote 27: 01 Geladeira Expositora; Lote 28: 01 Microondas; Lote 29: 01 
Cafeteira Industrial e 01 Garrafa Térmica; Lote 30: 04 Mesas e 11 Cadeiras;  Lote 31: 01 Geladeira Expositora, 01 Quadro Branco e 02 Cadeiras; Lote 32: 07 Mesas em L e 07 Gaveteiros; Lote 33: 06 Gaveteiros; Lote 34: 03 Mesas;  Lote 35: 04 Armários; Lote 36: 04 
Divisórias; Lote 37: Aprox. 56 Cadeiras;  Lote 38: 03 Mesas e 02 Cadeiras; Lote 39: 01 Mesa Pranchão e 03 Flips Chart; Lote 40: 02 Poltronas e 01 Mesa de Centro em Mármore; Lote 41: 02 Poltronas e 01 Mesa; Lote 42: 02 Poltronas e 01 Mesa; Lote 43: 02 Poltronas 
e 01 Mesa de Centro em Mármore; Lote 44: 03 Mesas, 03 Gaveteiros, 03 Cadeiras e 01 Armário; Lote 45: 07 Mesas e 01 Flip Chart; Lote 46: 01 Mesa de Reunião; Lote 47: 01 Mesa e 01 Cadeira; Lote 48: 01 Mesa e 03 Cadeiras; Lote 49: 01 Estante e 01 Aparador; Lote 
50: 01 Mesa  em Mármore; Lote 51: 07 Cadeiras , 01 Mesa e 01 Gaveteiro; Lote 52: 01 Sofá com 02 Lugares; Lote 53: 01 Prateleira em Madeira; Lote 54: 01 Mesa  em Mármore; Lote 55: 01 Mesa, 01 Gaveteiro, 01 Armário e  Cadeiras; Lote 56: 01 Armário, 01 Cabideiro 
e 01 Mesa de canto; Lote 57: 01 Sofá 02 Lugares e 01 Mesa em Mármore; Lote 58: 01 Mesa e 04 Cadeiras; Lote 59:  Cadeiras, 01 Mesa e 01 Gaveteiro; Lote 60: 01 Estante e 01 Aparador; Lote 61: 01 Mesa e 06 Cadeiras; Lote 62: 02 Sofás e 02 Mesas Laterais; Lote 
63:  Cadeiras, 01 Mesa, 01 Armário e 01 Cabideiro; Lote 65: 01 Mesa, 01 Cadeira e 01 Armário Baixo; Lote 66:  Mesas, 01 Armário e 01 Cadeira; Lote 67: 01 Ar Condicionado; Lote 68: 01 Armário, 01 Mesa e 02 Cadeiras; Lote 69: 02 Poltronas e 01 Mesa; Lote 70: 01 
Mesa, 01 Cadeira, 01 Suporte para TV e 01 Quadro Branco; Lote 71: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 01 Quadro Branco; Lote 72: 01 Mesa ; Lote 73: 01 Mesa; Lote 74: 01 Mesa ; Lote 75: 12 Armários; Lote 76: 08 Armários; Lote 77: 10 Mesa em L e 09 Gaveteiros; Lote 78: 04 
Armários; Lote 79: 02 Mesas em L; Lote 80: 06 Mesas e 06 Gaveteiros; Lote 81: 02 Estações de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 82: 01 Estação de Trabalho e 08 Gaveteiros; Lote 83: 06 Mesas e 06 Gaveteiros; Lote 84: 06 Mesas e 06 Gaveteiros; Lote 85: 06 Mesas e 
06 Gaveteiros; Lote 86: 01 Estação de Trabalho e 10 Gaveteiros; Lote 87: 06 Mesas e 06 Gaveteiros; Lote 88:  Mesas e 06 Gaveteiros; Lote 89: 01 Mesa e 01 Quadro Branco; Lote 90: 01 Estação de Trabalho, 02 Gaveteiros e 01 Armário; Lote 91: 01 Mesa; Lote 92: 01 
Mesa, 01 Flip Chart e 01 Quadro Branco; Lote 93: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 01 Armário; Lote 94: 01 Estação de Trabalho e 07 Gaveteiros; Lote 96: Mesas , 05 Gaveteiros e 01 Quadro Branco; Lote 97: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 98: 05 Armários; Lote 
99: 01 Mesa e 01 Quadro Branco; Lote 100: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 01 Armário; Lote 101: 02 Mesas e 03 Gaveteiros; Lote 102: 05 Armários; Lote 103: 01 Estação de Trabalho e 04 Gaveteiros; Lote 104: 01 Estação de Trabalho e 04 Gaveteiros; Lote 105: 02 Mesas e 
02 Gaveteiros; Lote 106: 01 Mesa em L, 03 Gaveteiros e 01 Armário; Lote 107: 02 Mesas em L e 02 Gaveteiros; Lote 108: 02 Mesas e 02 Gaveteiros; Lote 109:  Mesas e 02 Gaveteiros; Lote 110: 01 Mesa em L e 02 Gaveteiros; Lote 111: 04 Armários; Lote 112: 01 Estação 
de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 113: 01 Estação de Trabalho 10 Lugares; Lote 114: 01 Estação de Trabalho e 11 Gaveteiros; Lote 115: 01 Estação de Trabalho e 11 Gaveteiros; Lote 116: 02 Estações de Trabalho; Lote 117: 06 Mesas; Lote 118: 03 Armários; Lote 119: 
01 Estações de Trabalho e 08 Gaveteiros; Lote 120: 02 Poltronas e 01 Mesa; Lote 121: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 01 Flip Chart; Lote 122: 01 Mesa e 03 Cadeiras; Lote 123: 01 Mesa em L e 01 Gaveteiro; Lote 124: 01 Mesa e 01 Quadro Branco; Lote 125: 01 Estação de 
Trabalho e 04 Gaveteiros; Lote 126: 02 Mesas, 01 Quadro Branco, 02 Gaveteiros e 03 Cadeiras; Lote 127: 01 Estação de Trabalho e 07 Gaveteiros; Lote 128: 02 Mesas e 02 Cadeiras; Lote 129: 02 Armários; Lote 130: 02 Armários, 01 Cadeira e 01 Gaveteiro; Lote 131: 
02 Armários; Lote 132: 01 Mesa e 01 Gaveteiro; Lote 133: 04 Armários; Lote 134: 03 Armários; Lote 135: 02 Armários; Lote 136: 02 Armários; Lote 137: 03 Armários; Lote 138: 02 Armários; Lote 139: 02 Estações de Trabalhos e 05 Gaveteiros; Lote 140: 02 Armários; 
Lote 141: 01 Estação de Trabalho e 08 Gaveteiros; Lote 142: 03 Armários; Lote 143: 01 Estação de Trabalho e 06 Gaveteiros; Lote 144: 02 Armários; Lote 145: 01 Quadro Branco, 02 Gaveteiros e 01 Mesa; Lote 146: 02 Armários; Lote 147: 10 Cadeiras; Lote 148: 01 
Mesa, 01 Cadeira e 01 Quadro Branco; Lote 149: 01 Estação de trabalho e 11 Gaveteiros; Lote 150: 02 Armários; Lote 151: 39 Cadeiras; Lote 152: 01 Estações de Trabalho, 05 Gaveteiros e 03 Cadeiras; Lote 153: 01 Estações de Trabalho e 08 Gaveteiros; Lote 154: 01 
Estações de Trabalho, 08 Gaveteiros e 05 Cadeiras; Lote 155: 14 Cadeiras; Lote 156: 01 Estação de Trabalho e 05 Gaveteiros; Lote 157: Aprox. 08 Mesas e  Divisórias; Lote 158: 02 Poltronas e 01 Mesa; Lote 159: 01 Estação de Trabalho e 05 Gaveteiros; Lote 160: 01 
Estação de trabalho, 08 Gaveteiros e 01 Armário; Lote 161: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 162: 18 Cadeiras;  Lote 163: 03 Armários; Lote 164: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 165: 01 Estação de Trabalho e 02 Gaveteiros; Lote 166: 01 
Estação de Trabalho, 06 Gaveteiros e 03 Armários; Lote 167: 01 Estação de Trabalho e 04 Gaveteiros; Lote 168: 01 Estação de Trabalho, 03 Gaveteiros e 03 Armários; Lote 169: 01 Estação de Trabalho, 06 Gaveteiros e 01 Armário Médio; Lote 170: 01 Estação de 
Trabalho e 07 Gaveteiros; Lote 171: 02 Estações de Trabalhos, 01 Armário e 01 Gaveteiro; Lote 172: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 173: 01 Estação de Trabalho e 10 Gaveteiros; Lote 174: 02 Armários e 02 Armários; Lote 175: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 
03 Armários; Lote 176: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 177: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 178: 02 Armários, 01 Quadro Branco e 01 Mesa; Lote 179: 01 Estação de Trabalho, 02 Armários e 07 Gaveteiros; Lote 180: 01 Estação de Trabalho, 
08 Gaveteiros e 02 Armários; Lote 181: 02 Estações de Trabalho, 04 Gaveteiros e 02 Armários; Lote 182: 01 Estação de Trabalho e 02 Gaveteiros; Lote 183: 01 Mesa e 01 Lixeira; Lote 184: 06 Armários; Lote 185: 02 Poltronas e 01 Mesa de Centro; Lote 186: 02 Mesas, 
02 Gaveteiros, 01 Armário e  Divisórias; Lote 187: 34 Cadeiras; Lote 188: Mesas;  Lote 189: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 01 Armário; Lote 190: 04 Armários; Lote 191: 01 Estação de Trabalho 05 Lugares, 05 Gaveteiros, 01 Armário; Lote 192: 01 Estação de Trabalho, 06 
Gaveteiros e 01 Armário; Lote 193: 13 Armários; Lote 194: 01 Estação de Trabalho e 05 Gaveteiros; Lote 195: 01 Estação de Trabalho, 03 Gaveteiros, 01 Armário e 01 Flip Chart; Lote 196: 01 Mesa e Armários Diversos; Lote 197: 01 Estação de Trabalho e 02 Gaveteiros; 
Lote 198: 02 Mesas e 02 Gaveteiros; Lote 199: 03 Armários Médios; Lote 200: 03 Armários; Lote 201: 06 Armários; Lote 202: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares, 07 Gaveteiros; Lote 203: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares, 08 Gaveteiros; Lote 204: 01 Estação de 
Trabalho 06 Lugares, 06 Gaveteiros; Lote 205: 01 Estação de Trabalho 04 Lugares, 03 Gaveteiros, 02 Armários; Lote 206: 01 Estação de Trabalho 10 Lugares, 10 Gaveteiros; Lote 207: 01 Estação de Trabalho 10 Lugares, 10 Gaveteiros; Lote 208: 01 Estação de Trabalho 
10 lugares, 11 Gaveteiros; Lote 209: 01 Estação de Trabalho 10 Lugares, 10 Gaveteiros; Lote 210: 01 Estação de Trabalho 05 Lugares; Lote 211: 02 Estações de Trabalho 01 Lugares, 01 Armário Alto; Lote 212: Aprox. 12 mesas Desmontadas; Lote 213: 02 Poltronas, 01 
Mesa em Mármore; Lote 214: 02 Mesas, 01 Armário Baixo; Lote 215: Aprox. 48 Cadeiras;  Lote 216: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares; Lote 217: 01 Mesa em L, 01 Armário; Lote 218: 02 Estações de Trabalho 04 Lugares; Lote 219: 05 Armários Médios; Lote 220: 02 
Estações de Trabalho 04 Lugares; Lote 221: 4 Armários Médios; Lote 222: 4 Armários Médios; Lote 223: 3 Armários Médio; Lote 224: 10 Armários Altos; Lote 225: 04 Estações de Trabalho 01 Lugar; Lote 226: 02 Estações de Trabalho 04 Lugares; Lote 227: 02 Estações 
de Trabalho 04 Lugares; Lote 228: 05 Mesas Individuais; Lote 229: 05 Mesas desmontadas; Lote 230: 01 Mesa, 01 Armário, 01 Flip Chart; Lote 233: 01 Armário alto; Lote 234: 04 Estações de Trabalho, 01 Mesa; Lote 235: 03 Armários Altos; Lote 236: 01 Mesa ; Lote 
237: 01 Estação de Trabalho 12 Lugares, 06 Gaveteiros; Lote 238: 01 Estação de Trabalho 12 Lugares; Lote 239: 02 Estações de Trabalho; Lote 240: 02 Estações de Trabalho 06 Lugares; Lote 241: Aprox. 18 Cadeiras; Lote 242: 02 Poltronas, 01 Mesa de centro em 
Mármore; Lote 243: 01 Mesa, 01 Armário Alto 02 Portas; Lote 244: 01 Estação de Trabalho 11 Lugares; Lote 245: 05 Mesas com Divisórias; Lote 246: 02 Armários Altos, 01 Mesa; Lote 247: 01 Mesa , 01 Armário Alto; Lote 248: 06 Armários Altos; Lote 249: 02 Armários 
Altos; Lote 250: 04 Longarinas de 03 Lugares; Lote 251: 02 Mesas, 01 Painel de senha; Lote 252: 01 Estação de Trabalho 03 Lugares; Lote 253: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares; Lote 254: 04 Armários Médios; Lote 255: 03 Armários Alto, 01 Mesa; Lote 256: 04 
Armários Altos; Lote 257: 23 Mesas Universitárias, 01 Mesa, 01 Quadro Branco; Lote 258: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares; Lote 259: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares; Lote 260: 01 Estação de Trabalho 10 Lugares; Lote 261: 01 Estação de Trabalho 05 Lugares; 
Lote 262: Estações de Trabalho 37 Lugares para Call Center, 04 Armários; Lote 263: 03 Armários Altos, 01 Mesa em L; Lote 264: 03 Mesas s em Alumino, 10 Cadeiras; Lote 265: 04 Armários Altos; Lote 266: 01 Quadro de Recados, 05 Pu¤s, 01 Armário Baixo; Lote 
267: 06 Cadeiras Cromadas estofadas em Marrom; Lote 268: 01 Forno Britania, 01 Microondas; Lote 269: 01 Frigobar Compacto 80; Lote 270: 04 Longarinas Diversos Lugares; Lote 271: 01 Cadeira de Rodas; Lote 272: Aprox 17 Cadeiras;  Lote 273: Aprox. 25 Cadeiras; 
Lote 274: 02 Poltronas, 01 Mesa de centro em Mármore; Lote 275: Aprox. 17 Cadeiras , 02 Mesas Desmontadas; Lote 276: 03 Mesas, 01 Quadro Branco; Lote 277: 04 Armários Altos; Lote 278: 04 Mesas;  Lote 280: 07 Cadeiras ;  Lote 281: 08 Armários Altos Diversos; 
Lote 282: 04 Quadros de Aviso Diversos Tamanhos; Lote 283: 01 Ar Condicionado Sprinter; Lote 284: 01 Geladeira, 01 Microondas; Lote 285: 06 Cadeiras ;  Lote 288: 04 Mesas de Refeitório, 15 Cadeiras em Madeira; Lote 289: 01 Geladeiras Consul; Lote 290: 01 
Microondas Electrolux; Lote 291:  Mesas Desmontadas; Lote 292: 04 Armários Altos; Lote 293: 02 Mesas; Lote 294: 05 Armários Altos; Lote 295: 06 Armários Altos; Lote 296: 07 Cadeiras  Avariadas; Lote 297: 07 Mesas; Lote 298: 01 Microondas, 01 Geladeira; EDITAL 
COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br 

“COMUNICADO N.º 254/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/2021
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, ins-
crita 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 ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Materiais Elétricos”, para a Divisão de Manutenção 
Elétrica e Hidráulica da Secretaria Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de terça-feira, 16 de novembro 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 30 de novembro de 2021, 
às 14h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edi-
tal.

Palácio da Independência, aos 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 255/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 097/2021
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 ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO” obje-
tivando o REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Materiais Esportivos”, para a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de terça-feira, 16 de novembro 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 1º de dezembro de 2021, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

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: 69/00226/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Clodonil Car-
doso – Rua Vitorino Ribeiro, 431 – Rocio - Iguape, EE Cel Jeremias Junior – Rua Dr. David Coda, 182 
– Centro - Iguape, EE/CEL/ETEC Prof Armando Gonçalves/Eng. Agr. Narciso de Medeiros – Av. 
Dona Evarista de Castro Ferreira, 8 – Centro - Miracatu, EE Bigua – Rua do Carmo, s/n – Bigua - Miracatu, 
EE Prof Antonio Fernandes – Rua Prof. Antonio Fernandes, s/n – Vila Tupi - Registro, EE Profa Aurora 
Coelho – Rua Etiopia, 8 – Jd. Shangrila - Registro, EE Joaquim Goulart – Rua Yoshico Samitsu, 395 – 
Serrote – Registro, EE Prof. Paschoal Grecco – Estrada Taquaruçu, s/n – Taquaraçu – Registro, EE Prof 
Ruy Prado de Mendonça Filho – Rua Peru, 781 – Vila Ribeiropolis - Registro, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 30/11/2021, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00227/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Iraldo Antonio 
Martins de Toldedo – Rua Pedro Antonio Gomes, 502 – Centro – Inubia Paulista, EE/CEL Prof Walde-
mar Queiroz – Av. 6 de junho, 1100 – Jd. Adelmo Almeida - Guararapes, EE Prof. Antonio Xavier de 
Mendonça – Rua Romeu Crivelli, 8-20 – Vila Industrial - Bauru, EE Prof Morais Pacheco – Rua 1º de 
Maio, 16-10 – Prq. Boa Vista - Bauru, EE Profa Sueli Aparecida Se Rosa – Rua Robelio Bonora, 02-
35 – Isaura Pitta Garms - Bauru, EE Antonio Fioravante de Menezes – Rua Fernando Bacco, 270 – Vila 
Marina, EE Pa. João Carlos Padilha de Siqueira – Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 14407 – Jd. 
Santa Monica – Presidente Prudente, EE/EM Prof Placidio Braga Nogueira/Irmã Nazarena Zamitt – 
Rua Abilio Nascimento, 1333 – Prq Alvorada – Presidente Prudente, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 30/11/2021, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00277/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jd. Capela 
IV - Estrada da Baroneza, 100 – Embu Mirim – Jardim Angela, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 30/11/2021, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00278/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Carlos Alberto 
Pereira - Rua Terra Nova, 400 – Jd. Itapecerica – Itapecerica da Serra, EE/EMEF Jd. Paulista/Roberto 
Luiz de Araujo Brandão  – Av. Anibal Correia, 2363 – Jd. Paulista - Barueri, EE Prof Leovergilio Morei-
ra – Rua Carlos Martel, 11 – Jd. Ataliba Leonel - Tremebé, EE Prof Eurico Figueiredo  – Rua Amin Fonseca 
Filho, 75 – Jaçanã,  EE Manuel Bandeira  – Rua Julio Cesar Leal, 15 – Vila Perus, em SP - ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 30/11/2021, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00279/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Eduardo Prado 
- Rua Almirante Barroso, 225 - Bras, EE Pres. Tancredo Neves – Av. Marginal c/ Rua Balbinos, 111 – Jd. 
Patente - Sacomã, DER Centro Sul  – Rua Dom Antonio Galvão, 95 – Vila Gumercindo - Cursino, EE Prof. 
Antonio de Padua Paschoal de Godoy  – Estrada do Soma, 2950 – Estancia Alto da Serra (Ouro Fino 
Paulista), EE/DER Profa. Adelaide Escobar Bueno/Rede do Saber – Rua Vicente Agnello, 41 – Jd. Sta. 
Lidia, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/12/2021, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00282/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Candido 
Procópio Ferreira de Camargo – Rua Sara Kubitschek, 215 – Chácara Castro Alves – Cidade Tiradentes, 
em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/12/2021, às 10:30 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo 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 no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) Licita-
ção(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 
6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

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 01146/2021, Processo 
Administrativo nº 02272/2021, Oferta de Compra 092301090572021OC01373 para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de FOSFATOS DE POTASSIO 2 MEQ/
ML SOL INJ AMP 10 ML, PIPERACILINA (SODICA) 4 G + TAZOBACTAM 500 MG PO LIOF 
FA, cuja sessão será realizada no dia 24/11/2021 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 11/11/2021. PREGOEIRO 
DESIGNADO: CLAUDIA TEIXEIRA CESENA E SUPLENTES.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Chamada Pública

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela torna 
público que fará realizar à Rua Pref. Mariano Procópio de A. Carvalho 
n°86 - Bairro Perequê, Ilhabela/SP, a seguinte Chamada Pública: Edi-
tal nº171/2021 – Chamada Pública n°015/2021-Proc. Administrativo nº 
9735/2021 OBJETO:  Seleção de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar (EFPC) para administração de plano de benefícios previ-
denciários dos servidores públicos da administração direta dos Poderes 
Executivo e Legislativo do Município de Ilhabela e de suas autarquias e 
fundações. Recebimento das Propostas até às 17h00 do dia 06/12/2021. 
O Edital completo deverá ser retirado no Portal Oficial do Município sitio 
www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min 
ou pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência à data da abertura. Ilhabela, 11 de novembro de 2021 – 
Benedito Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 307,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de insumos e equipamentos de informática, para uso 
de diversas Secretarias e SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Indaiatuba), com prazo de entrega em até 60 (sessenta) dias, de acordo com 
as descrições constantes no anexo I, que faz parte do processo licitatório. O 
edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet 
www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente 
à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na sala de reunião do Departamento 
de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim 
Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 25 de novembro de 
2021. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9202/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2021 - EDITAL Nº 212/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de materiais elétricos, para atender diversas Secretarias da 
Municipalidade, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas 
pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias, de 
acordo com as descrições constantes do Anexo I, que faz parte do processo licitatório. 
O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.
indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro 
Everton Elias Martins, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado 
à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 
09:00 horas do dia 25 de novembro de 2021. Informações através dos telefones nºs.: 
(19) 3834-9087/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2021 - EDITAL Nº 213/2021

Arla Patrimonial Ltda.
CNPJ/MF: 11.250.492/0001-90 - NIRE: 35.223.717.605

Ata de Reunião de Sócios Quotistas da Arla Patrimonial Ltda.
Data, Hora e Local: Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, 
situada na Rua Arizona, n° 1.422, sala 51-E, Bairro Cidade Monções, CEP 04567-003, na Cidade de São Paulo, no 
Estado de São Paulo. Convocação: Dispensada em razão da presença dos sócios representantes da totalidade do 
Capital Social, conforme facultado pelo disposto no parágrafo 2º do Artigo 1.072 do Código Civil. Presentes: Os Sócios 
representantes da totalidade do Capital Social. Composição da Mesa: Lucia Helena Fukunaga, brasileira, viúva, 
professora, portadora da cédula de identidade RG nº 6.843.647-6-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 685.214.648-00, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arizona, nº 1.422, 
sala 51-D, Bairro Jardim Edith, CEP 04567-003, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como Presidente e Andre 
Akira Fukunaga, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº 21.632.157-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.049.968-95, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arizona, nº 1.422, sala 51-D, Bairro Jardim Edith, CEP 
04567-003, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do 
Capital Social da Sociedade em R$ 1.160.012,00 (um milhão, cento e sessenta mil e doze reais). Deliberações: Após 
discussão, os Sócios, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, restrições, dissidências ou protestos: (i) Resolvem 
reduzir o Capital Social da Sociedade de R$ 2.170.538,00 (dois milhões, cento e setenta mil e quinhentos e trinta e oito 
reais) para R$ 1.010.526,00 (um milhão, dez mil e quinhentos e vinte e seis reais), nos termos do permissivo indicado no 
inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, pois aquele encontra-se excessivo ao exercício do Objeto Social; (ii) Resolvem 
que, nos termos do artigo 1.084 do Código Civil, na redução do Capital Social serão restituídos os valores nominais das 
quotas pertencentes aos sócios nas seguintes proporções: a. À Sócia Lucia Helena Fukunaga será restituído o valor de 
R$ 1.160.012,00 (um milhão, cento e sessenta mil e doze reais) através da extinção de 1.160.012 (um milhão, cento e 
sessenta mil e doze) quotas sociais no valor individual de R$ 1,00 (um real). (iii) Os valores acima deliberados foram 
completamente integralizados em moeda corrente nacional e imóvel quando da 7ª Alteração Contratual da Arla 
Patrimonial Ltda., registrada sob o nº 506.245/21-4, sessão do dia de 18 de outubro de 2021, perante a Junta Comercial 
do Estado de São Paulo - JUCESP. (iv) Nos termos do artigo 1.084, §2º do Código Civil, a redução do Capital Social da 
Sociedade somente será efetivada após o prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta ata, quando, em não 
havendo oposição por parte de credores quirografários, será registrada a devida Alteração Contratual perante a JUCESP. 
(v) Ficam autorizados os administradores a praticarem todos os atos necessários à redução do Capital ora aprovada. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e 
assinada pelos presentes e que será publicada nos termos do artigo 1.084 do Código Civil. Mesa: Lucia Helena Fukunaga 
como Presidente e Andre Akira Fukunaga como Secretário. Sócios: Lucia Helena Fukunaga, Andre Akira Fukunaga e 
Raul Issao Fukunaga. Esta ata é fiel à ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de novembro 2021. Lucia Helena 
Fukunaga - Presidente; Andre Akira Fukunaga - Secretário. Presentes: Lucia Helena Fukunaga - Sócia/
Administradora; Andre Akira Fukunaga - Sócio/Administrador; Raul Issao Fukunaga - Sócio/Administrador.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Lucas Christofori Stefani, inscrito no CPF/ME sob o nº 373.157.968-51; Declara nos termos 
do artigo 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargos de administração no(a) Indigo Investimentos Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita CNPJ/ME nº 00.329.598/0001-67. Esclarecem 
que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, 
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes 
podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo 
Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo 
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes 
do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro - Deorf mencionado abaixo: Banco Central do Brasil - Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro (Deorf) - Gerência Técnica de Organização do Sistema 
Financeiro em São Paulo II (GTSP2). São Paulo - SP, 10/11/2021.

“COMUNICADO N.º 248/2021”
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2021

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 001/2021, levada a efeito pelo Processo Licitatório n.º 
090/2021, cujo objeto compreende a “Contratação De Empresa Especializada Para A “Execução De 
Obra De Construção Da Unidade Do ESF Do Bairro Laranjeiras”, Com Fornecimento De Material, 
Mão De Obra, Ferramentas E Tudo Quanto Necessário A Sua Perfeita Execução, Tudo Em Con-
formidade Com O Descrito No Edital E Em Seus Anexos” para a Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Matão.
Comunica que, a partir do dia 16 de novembro de 2021, o Edital e seus anexos, estarão disponíveis 
no site www.matao.sp.gov.br no link LICITAÇÕES incluindo os elementos técnicos e financeiros 
(projetos/planilhas) do Anexo V; e que havendo dificuldade das interessadas na captura dos elementos 
técnicos e financeiros o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação dos 
mesmos 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 30 de novembro 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 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 249/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 091/2021
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 PREÇO POR ITEM” objetivando 
a “Aquisição De Equipamentos De Informática” para as Diversas Secretarias 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: 26 de novembro 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 terça-feira, 16 de novembro 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 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 250/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/2021
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 PREÇO POR ITEM” objetivando 
o REGISTRO DE PREÇOS para a Contratação De Empresa Especializada Para O Fornecimento 
De Lavadora De Alta Pressão E Limpadora De Piso Elétrica Para As Escolas Municipais De Ensino 
Fundamental, Educação Infantil, Educação Especial E Secretaria Municipal De Educação E Cultu-
ra 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: 26 de novembro 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 terça-feira, 16 de novembro 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 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 251/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/2021
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 PREÇO POR ITEM” objetivando o RE-
GISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Mobiliários” para a Secretaria Municipal de Educação 
de 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: 29 de novembro 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 terça-feira, 16 de novembro 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 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 252/2021”
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito do Município de Matão, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, corroborado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, COMU-
NICA que, em conformidade com a fundamentação legal justificada no Parecer Interno, RATIFICA 
o procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 
094/2021, com base nos termos do Artigo 75, Inciso VIII da Lei 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, 
para a contratação da sociedade empresária CM HOSPITALAR S.A. – CNPJ: 12.420.164/0001-574, 
para a “Aquisição Do Medicamento Kisqali (Ribociclibe) 200 MG”, conforme processo juntado aos 
autos, para o Departamento de Saúde – Fundo Municipal da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Matão.
Cumpra-se.

Palácio da Independência, aos 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 253/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/2021
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 ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO” obje-
tivando a “Aquisição De Diversos Veículos 0KM”, para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de terça-feira, 16 de novembro 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 29 de novembro de 2021, 
às 14h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edi-
tal.

Palácio da Independência, aos 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 256/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/2021
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 “Contratação Da Prestação De Serviço Técnico, A Ser Realizado Por Empresa Especializada Na 
Elaboração Integral De Concurso Público, Com Vistas Ao Preenchimento De Vacância Dos Cargos 
De Médico Do Trabalho, Auxiliar De Serviços Gerais E Operador De Máquinas Pesadas, Incluindo 
Todas As Fases, Desde A Elaboração Dos Editais À Tabulação Final Dos Resultados, Para Atender 
A Necessidade Da Secretaria De Administração, Fazenda E Controle Interno E Da Secretaria De 
Serviços Municipais,” para a Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de terça-feira, 16 de novembro 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 1º de dezembro de 2021, às 
14h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
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Pregão Eletrônico nº 36/21 - P.A. nº 47.022/21 Obj.:R.P.para 
aquisição de no-break senoidal e bateria estacionária - Dis-
puta dia 26/11/21 às 09:00 horas. 

Pregão Eletrônico nº 37/21 - P.A. nº 42.467/21 Obj.:R.P.para 
aquisição de lanceta descartável - Disputa dia 26/11/21 às 
15:00 horas. 

Tomada de Preços nº 18/21 - P.A. nº 42090/21 Obj.: Con-
tratação de empresa para execução de reforma na EMEI 
Ademar Ferrari, situada na Rua Serra Mailaski, 400 – Jardim 
Planalto neste município.Recebimento e abertura dos enve-
lopes dia 02/12/21 às 09:30 horas.

Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

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 – 29/11/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 292.000,00 e 2º leilão público – 30/11/2021 às 

14h00 - VALOR: R$ 598.655,96. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor 
fiduciário MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL – CNPJ 
12.910.431/0001-74, 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 apartamento nº 154, localizado no 15º andar da Torre 2 – Edifício Up Deck, integrante do 
empreendimento denominado “Residencial Ibitirama Family Club”, com lançamento pelo nº 1.776 da Rua 
Ibitirama, Vila Prudente/SP, com a área privativa coberta de 52,371m², a área comum de 36,789m², incluindo 
o direito ao abrigo, guarda e estacionamento de 01 veículo na garagem coletiva do condomínio, perfazendo 
a área de 89,160m².  Av. 9/M-183.680 em 29/02/2016. Verifica-se que o imóvel objeto desta matrícula, 
atualmente, é lançado pelo contribuinte 051.262.0726-1. Consta em Av. 11, penhora que caberá ao 
arrematante cancelar junto ao cartório. MATRÍCULA: 183.680 – 6º Oficial de Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP. FIDUCIANTE: FLAMINGO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 
08.020.663/0001-80. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 25/10/2021. 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 – 29/11/2021 às 08h30 - VALOR: R$ 

53.005,68 e 2º leilão público – 30/11/2021 às 08h30 - VALOR: R$ 114.480,71. 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 lote de terreno, sob nº 02 da 
Quadra “D2” do loteamento denominado “Parque Residencial São Clemente – Fase II”, situado 
no bairro Boa Vista, em Monte Mor/SP, antiga Comarca de Capivari, com a área superficial de 
200,00m². Av. nº 05. Em 25/03/2019. Logradouro. A Rua 54 passou a denominar-se Rua Santa 
Rita de Cássia; a Rua 51 passou a denominar-se Rua São João Bosco; e, a Rua 55 passou a 
denominar-se Rua São Tomás Aquino. MATRÍCULA: 19.642 – Registro de Imóveis da Comarca 
de Monte Mor/SP. FIDUCIANTES: JEFESSON DE SOUZA CPF 819.638.238-34 E RUTH 
DIAMANTINO DE SOUZA CPF 262.134.728-27. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 
29/10/2021. 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.

SATO LEILOES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor:  FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, - CNPJ sob nº  34.053.942/0001-50.  Sediada na Cidade de Rio de Janeiro - RJ  - Data: 09 
de Dezembro de 2021, às 10:00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sr. 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: Lote 1: Aprox. 19 Cadeiras; Lote 2: Aprox. 13 Mesas; Lote 3: 01 Armário Alto; Lote 4: Aprox. 03 Cadeiras; Lote 
5: 01 Mesa e 05 Cadeiras; Lote 6: 01 Longarina, 01 Cadeira, 01 Mesa; Lote 7: 01 Armário, 01 Quadro Branco; Lote 8: 01 Ar Condicionado; Lote 9: 03 Mesas e 06 Cadeiras; Lote 10: 01 Mesa e 02 Cadeiras; Lote 11: 02 Armários e 03 Gaveteiros; Lote 

13: 01 Mesa, 01 Cadeira e 01 Flip Chart; Lote 14: 06 Mesas e 06 Cadeiras;  Lote 15: 05 Mesas e 06 Cadeiras;  Lote 17: 01 Projetor Epson; Lote 18: 04 Mesas, 02 Armários e 03 Cadeiras;  Lote 19: 01 Ar Condicionado; Lote 20: 10 Prateleiras;  Lote 21: Aprox. 15 registradoras 
e 01 Fax; Lote 22: 01 Flip Chart e 01 Encadernadora; Lote 23: 01 Mesa e 02 Longarinas; Lote 24: 01 Armário Alto e 01 Quadro de Aviso; Lote 25: 01 Mesa e 02 Cadeiras;  Lote 26: 02 Microondas; Lote 27: 01 Geladeira Expositora; Lote 28: 01 Microondas; Lote 29: 01 
Cafeteira Industrial e 01 Garrafa Térmica; Lote 30: 04 Mesas e 11 Cadeiras;  Lote 31: 01 Geladeira Expositora, 01 Quadro Branco e 02 Cadeiras; Lote 32: 07 Mesas em L e 07 Gaveteiros; Lote 33: 06 Gaveteiros; Lote 34: 03 Mesas;  Lote 35: 04 Armários; Lote 36: 04 
Divisórias; Lote 37: Aprox. 56 Cadeiras;  Lote 38: 03 Mesas e 02 Cadeiras; Lote 39: 01 Mesa Pranchão e 03 Flips Chart; Lote 40: 02 Poltronas e 01 Mesa de Centro em Mármore; Lote 41: 02 Poltronas e 01 Mesa; Lote 42: 02 Poltronas e 01 Mesa; Lote 43: 02 Poltronas 
e 01 Mesa de Centro em Mármore; Lote 44: 03 Mesas, 03 Gaveteiros, 03 Cadeiras e 01 Armário; Lote 45: 07 Mesas e 01 Flip Chart; Lote 46: 01 Mesa de Reunião; Lote 47: 01 Mesa e 01 Cadeira; Lote 48: 01 Mesa e 03 Cadeiras; Lote 49: 01 Estante e 01 Aparador; Lote 
50: 01 Mesa  em Mármore; Lote 51: 07 Cadeiras , 01 Mesa e 01 Gaveteiro; Lote 52: 01 Sofá com 02 Lugares; Lote 53: 01 Prateleira em Madeira; Lote 54: 01 Mesa  em Mármore; Lote 55: 01 Mesa, 01 Gaveteiro, 01 Armário e  Cadeiras; Lote 56: 01 Armário, 01 Cabideiro 
e 01 Mesa de canto; Lote 57: 01 Sofá 02 Lugares e 01 Mesa em Mármore; Lote 58: 01 Mesa e 04 Cadeiras; Lote 59:  Cadeiras, 01 Mesa e 01 Gaveteiro; Lote 60: 01 Estante e 01 Aparador; Lote 61: 01 Mesa e 06 Cadeiras; Lote 62: 02 Sofás e 02 Mesas Laterais; Lote 
63:  Cadeiras, 01 Mesa, 01 Armário e 01 Cabideiro; Lote 65: 01 Mesa, 01 Cadeira e 01 Armário Baixo; Lote 66:  Mesas, 01 Armário e 01 Cadeira; Lote 67: 01 Ar Condicionado; Lote 68: 01 Armário, 01 Mesa e 02 Cadeiras; Lote 69: 02 Poltronas e 01 Mesa; Lote 70: 01 
Mesa, 01 Cadeira, 01 Suporte para TV e 01 Quadro Branco; Lote 71: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 01 Quadro Branco; Lote 72: 01 Mesa ; Lote 73: 01 Mesa; Lote 74: 01 Mesa ; Lote 75: 12 Armários; Lote 76: 08 Armários; Lote 77: 10 Mesa em L e 09 Gaveteiros; Lote 78: 04 
Armários; Lote 79: 02 Mesas em L; Lote 80: 06 Mesas e 06 Gaveteiros; Lote 81: 02 Estações de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 82: 01 Estação de Trabalho e 08 Gaveteiros; Lote 83: 06 Mesas e 06 Gaveteiros; Lote 84: 06 Mesas e 06 Gaveteiros; Lote 85: 06 Mesas e 
06 Gaveteiros; Lote 86: 01 Estação de Trabalho e 10 Gaveteiros; Lote 87: 06 Mesas e 06 Gaveteiros; Lote 88:  Mesas e 06 Gaveteiros; Lote 89: 01 Mesa e 01 Quadro Branco; Lote 90: 01 Estação de Trabalho, 02 Gaveteiros e 01 Armário; Lote 91: 01 Mesa; Lote 92: 01 
Mesa, 01 Flip Chart e 01 Quadro Branco; Lote 93: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 01 Armário; Lote 94: 01 Estação de Trabalho e 07 Gaveteiros; Lote 96: Mesas , 05 Gaveteiros e 01 Quadro Branco; Lote 97: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 98: 05 Armários; Lote 
99: 01 Mesa e 01 Quadro Branco; Lote 100: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 01 Armário; Lote 101: 02 Mesas e 03 Gaveteiros; Lote 102: 05 Armários; Lote 103: 01 Estação de Trabalho e 04 Gaveteiros; Lote 104: 01 Estação de Trabalho e 04 Gaveteiros; Lote 105: 02 Mesas e 
02 Gaveteiros; Lote 106: 01 Mesa em L, 03 Gaveteiros e 01 Armário; Lote 107: 02 Mesas em L e 02 Gaveteiros; Lote 108: 02 Mesas e 02 Gaveteiros; Lote 109:  Mesas e 02 Gaveteiros; Lote 110: 01 Mesa em L e 02 Gaveteiros; Lote 111: 04 Armários; Lote 112: 01 Estação 
de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 113: 01 Estação de Trabalho 10 Lugares; Lote 114: 01 Estação de Trabalho e 11 Gaveteiros; Lote 115: 01 Estação de Trabalho e 11 Gaveteiros; Lote 116: 02 Estações de Trabalho; Lote 117: 06 Mesas; Lote 118: 03 Armários; Lote 119: 
01 Estações de Trabalho e 08 Gaveteiros; Lote 120: 02 Poltronas e 01 Mesa; Lote 121: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 01 Flip Chart; Lote 122: 01 Mesa e 03 Cadeiras; Lote 123: 01 Mesa em L e 01 Gaveteiro; Lote 124: 01 Mesa e 01 Quadro Branco; Lote 125: 01 Estação de 
Trabalho e 04 Gaveteiros; Lote 126: 02 Mesas, 01 Quadro Branco, 02 Gaveteiros e 03 Cadeiras; Lote 127: 01 Estação de Trabalho e 07 Gaveteiros; Lote 128: 02 Mesas e 02 Cadeiras; Lote 129: 02 Armários; Lote 130: 02 Armários, 01 Cadeira e 01 Gaveteiro; Lote 131: 
02 Armários; Lote 132: 01 Mesa e 01 Gaveteiro; Lote 133: 04 Armários; Lote 134: 03 Armários; Lote 135: 02 Armários; Lote 136: 02 Armários; Lote 137: 03 Armários; Lote 138: 02 Armários; Lote 139: 02 Estações de Trabalhos e 05 Gaveteiros; Lote 140: 02 Armários; 
Lote 141: 01 Estação de Trabalho e 08 Gaveteiros; Lote 142: 03 Armários; Lote 143: 01 Estação de Trabalho e 06 Gaveteiros; Lote 144: 02 Armários; Lote 145: 01 Quadro Branco, 02 Gaveteiros e 01 Mesa; Lote 146: 02 Armários; Lote 147: 10 Cadeiras; Lote 148: 01 
Mesa, 01 Cadeira e 01 Quadro Branco; Lote 149: 01 Estação de trabalho e 11 Gaveteiros; Lote 150: 02 Armários; Lote 151: 39 Cadeiras; Lote 152: 01 Estações de Trabalho, 05 Gaveteiros e 03 Cadeiras; Lote 153: 01 Estações de Trabalho e 08 Gaveteiros; Lote 154: 01 
Estações de Trabalho, 08 Gaveteiros e 05 Cadeiras; Lote 155: 14 Cadeiras; Lote 156: 01 Estação de Trabalho e 05 Gaveteiros; Lote 157: Aprox. 08 Mesas e  Divisórias; Lote 158: 02 Poltronas e 01 Mesa; Lote 159: 01 Estação de Trabalho e 05 Gaveteiros; Lote 160: 01 
Estação de trabalho, 08 Gaveteiros e 01 Armário; Lote 161: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 162: 18 Cadeiras;  Lote 163: 03 Armários; Lote 164: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 165: 01 Estação de Trabalho e 02 Gaveteiros; Lote 166: 01 
Estação de Trabalho, 06 Gaveteiros e 03 Armários; Lote 167: 01 Estação de Trabalho e 04 Gaveteiros; Lote 168: 01 Estação de Trabalho, 03 Gaveteiros e 03 Armários; Lote 169: 01 Estação de Trabalho, 06 Gaveteiros e 01 Armário Médio; Lote 170: 01 Estação de 
Trabalho e 07 Gaveteiros; Lote 171: 02 Estações de Trabalhos, 01 Armário e 01 Gaveteiro; Lote 172: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 173: 01 Estação de Trabalho e 10 Gaveteiros; Lote 174: 02 Armários e 02 Armários; Lote 175: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 
03 Armários; Lote 176: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 177: 01 Estação de Trabalho e 03 Gaveteiros; Lote 178: 02 Armários, 01 Quadro Branco e 01 Mesa; Lote 179: 01 Estação de Trabalho, 02 Armários e 07 Gaveteiros; Lote 180: 01 Estação de Trabalho, 
08 Gaveteiros e 02 Armários; Lote 181: 02 Estações de Trabalho, 04 Gaveteiros e 02 Armários; Lote 182: 01 Estação de Trabalho e 02 Gaveteiros; Lote 183: 01 Mesa e 01 Lixeira; Lote 184: 06 Armários; Lote 185: 02 Poltronas e 01 Mesa de Centro; Lote 186: 02 Mesas, 
02 Gaveteiros, 01 Armário e  Divisórias; Lote 187: 34 Cadeiras; Lote 188: Mesas;  Lote 189: 01 Mesa, 01 Gaveteiro e 01 Armário; Lote 190: 04 Armários; Lote 191: 01 Estação de Trabalho 05 Lugares, 05 Gaveteiros, 01 Armário; Lote 192: 01 Estação de Trabalho, 06 
Gaveteiros e 01 Armário; Lote 193: 13 Armários; Lote 194: 01 Estação de Trabalho e 05 Gaveteiros; Lote 195: 01 Estação de Trabalho, 03 Gaveteiros, 01 Armário e 01 Flip Chart; Lote 196: 01 Mesa e Armários Diversos; Lote 197: 01 Estação de Trabalho e 02 Gaveteiros; 
Lote 198: 02 Mesas e 02 Gaveteiros; Lote 199: 03 Armários Médios; Lote 200: 03 Armários; Lote 201: 06 Armários; Lote 202: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares, 07 Gaveteiros; Lote 203: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares, 08 Gaveteiros; Lote 204: 01 Estação de 
Trabalho 06 Lugares, 06 Gaveteiros; Lote 205: 01 Estação de Trabalho 04 Lugares, 03 Gaveteiros, 02 Armários; Lote 206: 01 Estação de Trabalho 10 Lugares, 10 Gaveteiros; Lote 207: 01 Estação de Trabalho 10 Lugares, 10 Gaveteiros; Lote 208: 01 Estação de Trabalho 
10 lugares, 11 Gaveteiros; Lote 209: 01 Estação de Trabalho 10 Lugares, 10 Gaveteiros; Lote 210: 01 Estação de Trabalho 05 Lugares; Lote 211: 02 Estações de Trabalho 01 Lugares, 01 Armário Alto; Lote 212: Aprox. 12 mesas Desmontadas; Lote 213: 02 Poltronas, 01 
Mesa em Mármore; Lote 214: 02 Mesas, 01 Armário Baixo; Lote 215: Aprox. 48 Cadeiras;  Lote 216: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares; Lote 217: 01 Mesa em L, 01 Armário; Lote 218: 02 Estações de Trabalho 04 Lugares; Lote 219: 05 Armários Médios; Lote 220: 02 
Estações de Trabalho 04 Lugares; Lote 221: 4 Armários Médios; Lote 222: 4 Armários Médios; Lote 223: 3 Armários Médio; Lote 224: 10 Armários Altos; Lote 225: 04 Estações de Trabalho 01 Lugar; Lote 226: 02 Estações de Trabalho 04 Lugares; Lote 227: 02 Estações 
de Trabalho 04 Lugares; Lote 228: 05 Mesas Individuais; Lote 229: 05 Mesas desmontadas; Lote 230: 01 Mesa, 01 Armário, 01 Flip Chart; Lote 233: 01 Armário alto; Lote 234: 04 Estações de Trabalho, 01 Mesa; Lote 235: 03 Armários Altos; Lote 236: 01 Mesa ; Lote 
237: 01 Estação de Trabalho 12 Lugares, 06 Gaveteiros; Lote 238: 01 Estação de Trabalho 12 Lugares; Lote 239: 02 Estações de Trabalho; Lote 240: 02 Estações de Trabalho 06 Lugares; Lote 241: Aprox. 18 Cadeiras; Lote 242: 02 Poltronas, 01 Mesa de centro em 
Mármore; Lote 243: 01 Mesa, 01 Armário Alto 02 Portas; Lote 244: 01 Estação de Trabalho 11 Lugares; Lote 245: 05 Mesas com Divisórias; Lote 246: 02 Armários Altos, 01 Mesa; Lote 247: 01 Mesa , 01 Armário Alto; Lote 248: 06 Armários Altos; Lote 249: 02 Armários 
Altos; Lote 250: 04 Longarinas de 03 Lugares; Lote 251: 02 Mesas, 01 Painel de senha; Lote 252: 01 Estação de Trabalho 03 Lugares; Lote 253: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares; Lote 254: 04 Armários Médios; Lote 255: 03 Armários Alto, 01 Mesa; Lote 256: 04 
Armários Altos; Lote 257: 23 Mesas Universitárias, 01 Mesa, 01 Quadro Branco; Lote 258: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares; Lote 259: 01 Estação de Trabalho 06 Lugares; Lote 260: 01 Estação de Trabalho 10 Lugares; Lote 261: 01 Estação de Trabalho 05 Lugares; 
Lote 262: Estações de Trabalho 37 Lugares para Call Center, 04 Armários; Lote 263: 03 Armários Altos, 01 Mesa em L; Lote 264: 03 Mesas s em Alumino, 10 Cadeiras; Lote 265: 04 Armários Altos; Lote 266: 01 Quadro de Recados, 05 Pu¤s, 01 Armário Baixo; Lote 
267: 06 Cadeiras Cromadas estofadas em Marrom; Lote 268: 01 Forno Britania, 01 Microondas; Lote 269: 01 Frigobar Compacto 80; Lote 270: 04 Longarinas Diversos Lugares; Lote 271: 01 Cadeira de Rodas; Lote 272: Aprox 17 Cadeiras;  Lote 273: Aprox. 25 Cadeiras; 
Lote 274: 02 Poltronas, 01 Mesa de centro em Mármore; Lote 275: Aprox. 17 Cadeiras , 02 Mesas Desmontadas; Lote 276: 03 Mesas, 01 Quadro Branco; Lote 277: 04 Armários Altos; Lote 278: 04 Mesas;  Lote 280: 07 Cadeiras ;  Lote 281: 08 Armários Altos Diversos; 
Lote 282: 04 Quadros de Aviso Diversos Tamanhos; Lote 283: 01 Ar Condicionado Sprinter; Lote 284: 01 Geladeira, 01 Microondas; Lote 285: 06 Cadeiras ;  Lote 288: 04 Mesas de Refeitório, 15 Cadeiras em Madeira; Lote 289: 01 Geladeiras Consul; Lote 290: 01 
Microondas Electrolux; Lote 291:  Mesas Desmontadas; Lote 292: 04 Armários Altos; Lote 293: 02 Mesas; Lote 294: 05 Armários Altos; Lote 295: 06 Armários Altos; Lote 296: 07 Cadeiras  Avariadas; Lote 297: 07 Mesas; Lote 298: 01 Microondas, 01 Geladeira; EDITAL 
COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br 

“COMUNICADO N.º 254/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/2021
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, ins-
crita 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 ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Materiais Elétricos”, para a Divisão de Manutenção 
Elétrica e Hidráulica da Secretaria Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de terça-feira, 16 de novembro 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 30 de novembro de 2021, 
às 14h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edi-
tal.

Palácio da Independência, aos 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 255/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 097/2021
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 ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO” obje-
tivando o REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Materiais Esportivos”, para a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de terça-feira, 16 de novembro 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 1º de dezembro de 2021, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

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: 69/00226/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Clodonil Car-
doso – Rua Vitorino Ribeiro, 431 – Rocio - Iguape, EE Cel Jeremias Junior – Rua Dr. David Coda, 182 
– Centro - Iguape, EE/CEL/ETEC Prof Armando Gonçalves/Eng. Agr. Narciso de Medeiros – Av. 
Dona Evarista de Castro Ferreira, 8 – Centro - Miracatu, EE Bigua – Rua do Carmo, s/n – Bigua - Miracatu, 
EE Prof Antonio Fernandes – Rua Prof. Antonio Fernandes, s/n – Vila Tupi - Registro, EE Profa Aurora 
Coelho – Rua Etiopia, 8 – Jd. Shangrila - Registro, EE Joaquim Goulart – Rua Yoshico Samitsu, 395 – 
Serrote – Registro, EE Prof. Paschoal Grecco – Estrada Taquaruçu, s/n – Taquaraçu – Registro, EE Prof 
Ruy Prado de Mendonça Filho – Rua Peru, 781 – Vila Ribeiropolis - Registro, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 30/11/2021, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00227/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Iraldo Antonio 
Martins de Toldedo – Rua Pedro Antonio Gomes, 502 – Centro – Inubia Paulista, EE/CEL Prof Walde-
mar Queiroz – Av. 6 de junho, 1100 – Jd. Adelmo Almeida - Guararapes, EE Prof. Antonio Xavier de 
Mendonça – Rua Romeu Crivelli, 8-20 – Vila Industrial - Bauru, EE Prof Morais Pacheco – Rua 1º de 
Maio, 16-10 – Prq. Boa Vista - Bauru, EE Profa Sueli Aparecida Se Rosa – Rua Robelio Bonora, 02-
35 – Isaura Pitta Garms - Bauru, EE Antonio Fioravante de Menezes – Rua Fernando Bacco, 270 – Vila 
Marina, EE Pa. João Carlos Padilha de Siqueira – Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 14407 – Jd. 
Santa Monica – Presidente Prudente, EE/EM Prof Placidio Braga Nogueira/Irmã Nazarena Zamitt – 
Rua Abilio Nascimento, 1333 – Prq Alvorada – Presidente Prudente, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 30/11/2021, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00277/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jd. Capela 
IV - Estrada da Baroneza, 100 – Embu Mirim – Jardim Angela, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 30/11/2021, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00278/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Carlos Alberto 
Pereira - Rua Terra Nova, 400 – Jd. Itapecerica – Itapecerica da Serra, EE/EMEF Jd. Paulista/Roberto 
Luiz de Araujo Brandão  – Av. Anibal Correia, 2363 – Jd. Paulista - Barueri, EE Prof Leovergilio Morei-
ra – Rua Carlos Martel, 11 – Jd. Ataliba Leonel - Tremebé, EE Prof Eurico Figueiredo  – Rua Amin Fonseca 
Filho, 75 – Jaçanã,  EE Manuel Bandeira  – Rua Julio Cesar Leal, 15 – Vila Perus, em SP - ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 30/11/2021, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00279/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Eduardo Prado 
- Rua Almirante Barroso, 225 - Bras, EE Pres. Tancredo Neves – Av. Marginal c/ Rua Balbinos, 111 – Jd. 
Patente - Sacomã, DER Centro Sul  – Rua Dom Antonio Galvão, 95 – Vila Gumercindo - Cursino, EE Prof. 
Antonio de Padua Paschoal de Godoy  – Estrada do Soma, 2950 – Estancia Alto da Serra (Ouro Fino 
Paulista), EE/DER Profa. Adelaide Escobar Bueno/Rede do Saber – Rua Vicente Agnello, 41 – Jd. Sta. 
Lidia, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/12/2021, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00282/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Candido 
Procópio Ferreira de Camargo – Rua Sara Kubitschek, 215 – Chácara Castro Alves – Cidade Tiradentes, 
em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/12/2021, às 10:30 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo 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 no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) Licita-
ção(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 
6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

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 01146/2021, Processo 
Administrativo nº 02272/2021, Oferta de Compra 092301090572021OC01373 para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de FOSFATOS DE POTASSIO 2 MEQ/
ML SOL INJ AMP 10 ML, PIPERACILINA (SODICA) 4 G + TAZOBACTAM 500 MG PO LIOF 
FA, cuja sessão será realizada no dia 24/11/2021 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 11/11/2021. PREGOEIRO 
DESIGNADO: CLAUDIA TEIXEIRA CESENA E SUPLENTES.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Chamada Pública

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela torna 
público que fará realizar à Rua Pref. Mariano Procópio de A. Carvalho 
n°86 - Bairro Perequê, Ilhabela/SP, a seguinte Chamada Pública: Edi-
tal nº171/2021 – Chamada Pública n°015/2021-Proc. Administrativo nº 
9735/2021 OBJETO:  Seleção de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar (EFPC) para administração de plano de benefícios previ-
denciários dos servidores públicos da administração direta dos Poderes 
Executivo e Legislativo do Município de Ilhabela e de suas autarquias e 
fundações. Recebimento das Propostas até às 17h00 do dia 06/12/2021. 
O Edital completo deverá ser retirado no Portal Oficial do Município sitio 
www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min 
ou pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência à data da abertura. Ilhabela, 11 de novembro de 2021 – 
Benedito Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 307,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de insumos e equipamentos de informática, para uso 
de diversas Secretarias e SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Indaiatuba), com prazo de entrega em até 60 (sessenta) dias, de acordo com 
as descrições constantes no anexo I, que faz parte do processo licitatório. O 
edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet 
www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente 
à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na sala de reunião do Departamento 
de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim 
Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 25 de novembro de 
2021. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9202/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2021 - EDITAL Nº 212/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de materiais elétricos, para atender diversas Secretarias da 
Municipalidade, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas 
pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias, de 
acordo com as descrições constantes do Anexo I, que faz parte do processo licitatório. 
O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.
indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro 
Everton Elias Martins, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado 
à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 
09:00 horas do dia 25 de novembro de 2021. Informações através dos telefones nºs.: 
(19) 3834-9087/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2021 - EDITAL Nº 213/2021

Arla Patrimonial Ltda.
CNPJ/MF: 11.250.492/0001-90 - NIRE: 35.223.717.605

Ata de Reunião de Sócios Quotistas da Arla Patrimonial Ltda.
Data, Hora e Local: Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, 
situada na Rua Arizona, n° 1.422, sala 51-E, Bairro Cidade Monções, CEP 04567-003, na Cidade de São Paulo, no 
Estado de São Paulo. Convocação: Dispensada em razão da presença dos sócios representantes da totalidade do 
Capital Social, conforme facultado pelo disposto no parágrafo 2º do Artigo 1.072 do Código Civil. Presentes: Os Sócios 
representantes da totalidade do Capital Social. Composição da Mesa: Lucia Helena Fukunaga, brasileira, viúva, 
professora, portadora da cédula de identidade RG nº 6.843.647-6-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 685.214.648-00, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arizona, nº 1.422, 
sala 51-D, Bairro Jardim Edith, CEP 04567-003, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como Presidente e Andre 
Akira Fukunaga, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº 21.632.157-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.049.968-95, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arizona, nº 1.422, sala 51-D, Bairro Jardim Edith, CEP 
04567-003, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do 
Capital Social da Sociedade em R$ 1.160.012,00 (um milhão, cento e sessenta mil e doze reais). Deliberações: Após 
discussão, os Sócios, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, restrições, dissidências ou protestos: (i) Resolvem 
reduzir o Capital Social da Sociedade de R$ 2.170.538,00 (dois milhões, cento e setenta mil e quinhentos e trinta e oito 
reais) para R$ 1.010.526,00 (um milhão, dez mil e quinhentos e vinte e seis reais), nos termos do permissivo indicado no 
inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, pois aquele encontra-se excessivo ao exercício do Objeto Social; (ii) Resolvem 
que, nos termos do artigo 1.084 do Código Civil, na redução do Capital Social serão restituídos os valores nominais das 
quotas pertencentes aos sócios nas seguintes proporções: a. À Sócia Lucia Helena Fukunaga será restituído o valor de 
R$ 1.160.012,00 (um milhão, cento e sessenta mil e doze reais) através da extinção de 1.160.012 (um milhão, cento e 
sessenta mil e doze) quotas sociais no valor individual de R$ 1,00 (um real). (iii) Os valores acima deliberados foram 
completamente integralizados em moeda corrente nacional e imóvel quando da 7ª Alteração Contratual da Arla 
Patrimonial Ltda., registrada sob o nº 506.245/21-4, sessão do dia de 18 de outubro de 2021, perante a Junta Comercial 
do Estado de São Paulo - JUCESP. (iv) Nos termos do artigo 1.084, §2º do Código Civil, a redução do Capital Social da 
Sociedade somente será efetivada após o prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta ata, quando, em não 
havendo oposição por parte de credores quirografários, será registrada a devida Alteração Contratual perante a JUCESP. 
(v) Ficam autorizados os administradores a praticarem todos os atos necessários à redução do Capital ora aprovada. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e 
assinada pelos presentes e que será publicada nos termos do artigo 1.084 do Código Civil. Mesa: Lucia Helena Fukunaga 
como Presidente e Andre Akira Fukunaga como Secretário. Sócios: Lucia Helena Fukunaga, Andre Akira Fukunaga e 
Raul Issao Fukunaga. Esta ata é fiel à ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de novembro 2021. Lucia Helena 
Fukunaga - Presidente; Andre Akira Fukunaga - Secretário. Presentes: Lucia Helena Fukunaga - Sócia/
Administradora; Andre Akira Fukunaga - Sócio/Administrador; Raul Issao Fukunaga - Sócio/Administrador.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Lucas Christofori Stefani, inscrito no CPF/ME sob o nº 373.157.968-51; Declara nos termos 
do artigo 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargos de administração no(a) Indigo Investimentos Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita CNPJ/ME nº 00.329.598/0001-67. Esclarecem 
que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, 
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes 
podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo 
Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo 
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes 
do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro - Deorf mencionado abaixo: Banco Central do Brasil - Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro (Deorf) - Gerência Técnica de Organização do Sistema 
Financeiro em São Paulo II (GTSP2). São Paulo - SP, 10/11/2021.

“COMUNICADO N.º 248/2021”
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2021

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 001/2021, levada a efeito pelo Processo Licitatório n.º 
090/2021, cujo objeto compreende a “Contratação De Empresa Especializada Para A “Execução De 
Obra De Construção Da Unidade Do ESF Do Bairro Laranjeiras”, Com Fornecimento De Material, 
Mão De Obra, Ferramentas E Tudo Quanto Necessário A Sua Perfeita Execução, Tudo Em Con-
formidade Com O Descrito No Edital E Em Seus Anexos” para a Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Matão.
Comunica que, a partir do dia 16 de novembro de 2021, o Edital e seus anexos, estarão disponíveis 
no site www.matao.sp.gov.br no link LICITAÇÕES incluindo os elementos técnicos e financeiros 
(projetos/planilhas) do Anexo V; e que havendo dificuldade das interessadas na captura dos elementos 
técnicos e financeiros o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação dos 
mesmos 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 30 de novembro 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 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 249/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 091/2021
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 PREÇO POR ITEM” objetivando 
a “Aquisição De Equipamentos De Informática” para as Diversas Secretarias 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: 26 de novembro 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 terça-feira, 16 de novembro 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 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 250/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/2021
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 PREÇO POR ITEM” objetivando 
o REGISTRO DE PREÇOS para a Contratação De Empresa Especializada Para O Fornecimento 
De Lavadora De Alta Pressão E Limpadora De Piso Elétrica Para As Escolas Municipais De Ensino 
Fundamental, Educação Infantil, Educação Especial E Secretaria Municipal De Educação E Cultu-
ra 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: 26 de novembro 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 terça-feira, 16 de novembro 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 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 251/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/2021
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 PREÇO POR ITEM” objetivando o RE-
GISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Mobiliários” para a Secretaria Municipal de Educação 
de 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: 29 de novembro 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 terça-feira, 16 de novembro 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 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 252/2021”
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito do Município de Matão, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, corroborado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, COMU-
NICA que, em conformidade com a fundamentação legal justificada no Parecer Interno, RATIFICA 
o procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 
094/2021, com base nos termos do Artigo 75, Inciso VIII da Lei 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, 
para a contratação da sociedade empresária CM HOSPITALAR S.A. – CNPJ: 12.420.164/0001-574, 
para a “Aquisição Do Medicamento Kisqali (Ribociclibe) 200 MG”, conforme processo juntado aos 
autos, para o Departamento de Saúde – Fundo Municipal da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Matão.
Cumpra-se.

Palácio da Independência, aos 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 253/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/2021
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 ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO” obje-
tivando a “Aquisição De Diversos Veículos 0KM”, para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de terça-feira, 16 de novembro 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 29 de novembro de 2021, 
às 14h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edi-
tal.

Palácio da Independência, aos 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 256/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/2021
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 “Contratação Da Prestação De Serviço Técnico, A Ser Realizado Por Empresa Especializada Na 
Elaboração Integral De Concurso Público, Com Vistas Ao Preenchimento De Vacância Dos Cargos 
De Médico Do Trabalho, Auxiliar De Serviços Gerais E Operador De Máquinas Pesadas, Incluindo 
Todas As Fases, Desde A Elaboração Dos Editais À Tabulação Final Dos Resultados, Para Atender 
A Necessidade Da Secretaria De Administração, Fazenda E Controle Interno E Da Secretaria De 
Serviços Municipais,” para a Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de terça-feira, 16 de novembro 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 1º de dezembro de 2021, às 
14h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 11 de novembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

B5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 12 De novembro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
Pregão Presencial (RETIFICADO) nº 20/2021 - Processo nº 54/2021 - A Prefeitura Municipal de Dourado/SP, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial 
do tipo Menor Preço, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO OU “TAPA BURACOS”, EM VIAS PÚBLICAS 
DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, POR EMPREITADA E PREÇO 
GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. O Edital 
completo poderá ser retirado em via impressa ao custo de R$ 5,00 (cinco reais), no setor de compras sito à 
Rua Dr. Marques Ferreira, 591, centro, na cidade de Dourado/SP, ou baixado gratuitamente através do site www.
dourado.sp.gov.br. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação e abertura dos mesmos será às 
09h00min do dia 30/11/2021 no auditório do Departamento de Educação situado à rua José Bustani n° 600, 
Jardim Paulista, na cidade de Dourado/SP. Prefeitura Municipal de Dourado, 11 de novembro de 2021 UMBERTO 
SORREGOTTI NETO- Pregoeiro GINO JOSÉ TORREZAN- Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021. PROCESSO Nº 71/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
08/2021 - PROCESSO Nº 71/2021 - A Prefeitura Municipal de Dourado/SP, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) do tipo Menor Preço por Item, que tem 
por objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL 
DE CONSUMO PARA O “PROGRAMA INSUMOS PARA DIABETES, de acordo com as especificações constantes no 
Anexo I, e Especificações, deste Edital. O Edital completo poderá ser retirado em via impressa ao custo de R$ 
5,00 (cinco reais), no setor de compras sito à Rua Dr Marques Ferreira, nº 591, Centro, na cidade de Dourado/
SP, ou baixado gratuitamente no site www.dourado.sp.gov.br ou www.bllcompras.org.br. O cadastramento 
das propostas e dos documentos de habilitação será das 09:00h do dia 22/11/2021 até as 08:00h do dia 
30/11/2021.Os lances se iniciarão as 09:15 do dia 30/11/2021. Dourado/SP, 11/11/2021. GINO JOSÉ 
TORREZAN- Prefeito Municipal- LUIZ CARLOS ORTIZ- Pregoeiro

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO

Ratifico a manifestação constante do pare-
cer exarado pela Divisão Jurídica, anexado 
às folhas 18/20, do Processo de Compras 
nº 999.062/2021, que reconhece a inexigibi-
lidade da licitação com fulcro no inciso I do 
artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93, atuali-
zada, para a renovação de licenças do soft-
ware MICROSTATION, da empresa Bentley 
Systems Brasil Ltda. São Caetano do Sul, 11 
de novembro de 2021. Rodrigo Gonçalves 
Toscano – Superintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

Lorena - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 10:45
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA MAJOR OLIVEIRA BOR-
GES, Nº 287, CENTRO, LORENA, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabe-
lecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fidu-
ciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamenta-
ção complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de 
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo im-
preterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo inte-
ressado, com prévia e devida análise cadastral e compro-
vação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma 
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob 
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de 
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de 
desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED B49910 - CONTRATO 803195822323 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
JORGE GONCALVES FILHO, BRASILEIRO(A), OPERA-
DOR DE TRATAMENTO DE AGUA , CPF 831.702.438-53, 
CI 9.713.707 SSP/SP, CASADO (A) COM SONIA MARIA 
DE SOUZA WERNECK GONCALVES , BRASILEIRO (A), 
DO LAR, CPF 625.117.008-59 CI: 18.849.483 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA DE MORADA, A RUA 
SANTA IZABEL, Nº 149, BAIRRO DE SANTO ANTONIO, 
EM LORENA,
SP, CONTENDO SALA, VARANDA, DOIS QUARTOS, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ENCERRANDO UMA AREA CONS-
TRUIDA DE 85,57M2, AREA DE 220,00M2, COM TODAS 
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, 
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

Lorena,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

Jacareí - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 14:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - PRACA INDEPENDENCIA, Nº 51, 
JARDIM JACINTO, JACAREI, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que de-
vidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, vende-
rá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 
21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 
e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédi-
to de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 
prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED B50079 - CONTRATO 103144102476 - EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA
FATIMA ALBERIGI RODRIGUES, BRASILEIRO(A), BANCARIA, 
CPF 831.124.648-34, Separado (a) Judicialmente e cônjuge, se 
casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 23, LOCALIZADO 
NO 1 ANDAR OU 2° PAVIMENTO, BLOCO 1, EDIFÍCIO SÃO
DIEGO, A RUA SAO DIEGO, Nº 631, CONJUNTO RESIDEN-
CIAL BELA VISTA , JARDIM CALIFORNIA, EM JACAREI, SP,
COM A AREA REAL PRIVATIVA DE 50,44M2, AREA COMUM 
DE 2,71M2, AREA COMUM DE DIVISAO PROPORCIONAL DE 
1,41443M2, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 54,5643M2, CA-
BENDO-LHE DIREITO AO USO DE UMA VAGA DE
ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL EM UMA DAS 48 VAGAS 
DISPONÍVEIS, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS

Jacareí,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

São José dos Campos - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 12:45
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA DOUTOR NELSON DE 
AVILA, Nº 40, CENTRO, SAO JOSE DOS
CAMPOS, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559,  faz saber que 
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei 
Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, 
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis 
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em fa-
vor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédi-
to de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 
prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED B50553 - CONTRATO 203510921140 - EMPRESA GESTO-
RA DE ATIVOS - EMGEA
MIGUEL KERLING STOCKMANN, BRASILEIRO(A), ENCARRE-
GADO DE FATURAMENTO, CPF 812.479.078-72, CI 8441261, 
Solteiro(a)e cônjuge, se casado(a) estiver.
VERA PEREIRA DE REZENDE , BRASILEIRO (A), ASSISTEN-
TE CONTABEL , CPF 853.619.098-15 CI: 7115137 SSP, Soltei-
ro(a)e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, TERREA, 
ISOLADA, A RUA COCANHA (ANTIGA RUA 47), Nº 319, PARTE
DOS LOTES 28 E 29, QUADRA 120, DO LOTEAMENTO DE-
NOMINADO SATELITE INDUSTRIAL DE SAO JOSE DOS CAM-
POS,
CONJUNTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI, JARDIM SA-
TELITE, EM SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, COM 109,50M2 
DE AREA CONSTRUIDA E 22,50M2 DE AREA COBERTA PARA 
ABRIGAR AUTO, TOTALIZANDO 132,00M2, ENCERRANDO A 
AREA TOTAL DE 300,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALA-
COES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.

São José dos Campos,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

MOGI DAS CRUZES  - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 15:50
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA VOLUNTARIO FERNAN-
DO PINHEIRO FRANCO, Nº 518, CENTRO, MOGI DAS CRU-
ZES, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que de-
vidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, vende-
rá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 
21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 
e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédi-
to de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 
prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED B51080 - CONTRATO 803500055991 - EMPRESA GESTO-
RA DE ATIVOS - EMGEA
MARGARETH BIANCO G DOS SANTOS , BRASILEIRO(A), GE-
RENTE DE CONTAS, CPF 090.652.578-02, CI 18691098-8 SSP/
SP, Viúvo(a) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA 05-A, AVENIDA PEDRO MA-
CHADO, Nº 1020, RESIDENCIAL MILLENNIUM I, BAIRRO DO
IPIRANGA (MOGI MODERNO), EM MOGI DAS CRUZES, SP, 
CONTEM GARAGEM, AREA DE CIRCUCALACAO FRONTAL, 
DOIS
DORMITORIOS, SALA DE ESTAR/JANTAR, BANHEIRO, COZI-
NHA E QUINTAL, CORRESPONDENDO A UMA FRACAO IDEAL 
DE 154,08 M2 NO TERRENO OU 1,6667 NO EMPREENDIMEN-
TO, AREA DE USO EXCLUSIVO DE 93,75M2, COM TODAS AS 
SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACES-
SORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

MOGI DAS CRUZES ,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-072/2021. Processo 
licitatório: 18.411/2021. Objeto: Registro de 
Preço para a “Aquisição de Esteiras  Profis-
sionais e  Bicicletas  Ergométricas”. Sessão 
pública de processamento: dia 26/11/2021 
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 
conduzida 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, 11 de novembro de 2021. 
Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretário 
Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público 
para conhecimento . de interessados sobre o prosseguimento do certame licitatório com a 
abertura dos envelopes B e D em cumprimento ao item 7 do edital referente a Concorrência 
nº 04/2021– Edital nº.97/2021- objeto: agencia de publicidade e propaganda, sob demanda, 
para a prestação de serviço de publicidade e divulgação dos programas, ações e campanhas 
institucionais do Municipio de Barretos. A Comissao de licitação dará prosseguimento 
á segunda sessão publica conforme dispõe no Edital no item 7.3.1 com a abertura dos 
envelopes B e D para o dia 23/11/2021 as 10:00 horas. Barretos, 11 de novembro de 2021. 
Silvana Rodrigues Sampaio Borini – Assistente de Precatorios, Contratos e Convenios.

AVISO DE NÃO PROVIMENTO 
DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

E DE RESULTADO
DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 05/2021

PROCESSO CM Nº 02755/2021
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 05/2021.
O Presidente da Câmara Municipal de São 
Caetano do Sul torna público que NEGOU 
PROVIMENTO AOS RECURSOS ADMI-
NISTRATIVOS INTERPOSTOS PELAS 
EMPRESAS INTEGRAL PROJETOS E CO-
MÉRCIO DE IMPORTAÇÃO LTDA – EPP e 
SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI – EPP, 
declarando o Pregão Presencial nº 05/2021, 
conforme razões constantes nos autos em 
epígrafe, FRACASSADO.
São  Caetano do Sul, 11 de novembro 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 Presencial nº 49/2021
Processo nº 33.393/2021

Objeto: Registro de preços de forneci-
mento de lentes e dispositivos óticos, 
com disponibilização de local para ajus-
te de haste, plaqueta e alinhamentos.
Abertura: 30/11/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 121/2021

Processo nº 34.731/2021
Objeto: Registro de preços de consultas 
médicas de dermatologia, gastroentero-
logia, ginecologia e obstetrícia, procedi-
mento de biópsia incisional, exames de 
ultrassom com doppler e de urologia.
Abertura: 25/11/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Pinhalzinho o seguinte certame licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA (TABLETS) PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
26/11/2021 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09h00min (horário de Brasília-DF)
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO:  A sessão pú-
blica será realizada por meio eletrônico no site da Bolsa 
de Licitações e Leilões – BLL:  www.bll.org.br (Pregão 
Eletrônico). 
O Edital completo poderá ser obtido através dos sites 
www.pinhalzinho.sp.gov.br e www.bll.org.br. Informações: 
Seção de Licitações e Compras da Prefeitura Muni-
cipal de Pinhalzinho-SP, sito à Rua Cruzeiro do Sul, nº 
225, Centro, em dias úteis, das 9h às 11h30m e das 13h 
às 16h. Email: licitacoes@pinhalzinho.sp.gov.br. Telefone: 
(11) 4018-4310.

Pinhalzinho, 11 de Novembro de 2.021.
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 65/2021 - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 364/2021 - Contratação de 
empresa para prestação de serviços de locação 
de microcomputadores completos e notebooks, 
incluindo manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, visando atender às demandas 
de todas as Secretarias Municipais do município 
de Tupã, pelo período de 12 (doze) meses. Re-
tifica a data de abertura para o dia: 29/11/2021, 
às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor pre-
ço global. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Mu-
nicipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 
(centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através 
do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a 
sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 
13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.
br. Tupã, em 11/11/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 68/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
374/2021 - Registro de preços para futura e even-
tual contratação de empresa do ramo para o for-
necimento de fraldas infantis e geriátricas, de for-
ma parcelada, visando atender às demandas de 
pacientes acamados, crianças com necessidades 
especiais e idosos de baixa renda acompanhados 
pela Assistencia Social da Saúde do municipio 
de Tupã/sp, pelo período de 12 (doze) meses. 
Abertura: 26/11/2021, às 08h30min. TIPO DE LI-
CITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 10/11/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Prefeito Municipal. 

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 3028/2021 – Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 29/2021 - 
Registro de Preços para Fornecimento de 
Materiais de Escritório e Papelaria. RER-
RATIFICAÇÃO: Rerratifi camos a publicação 
disponibilizada em 05/11/2021 nos jornais: 
Diário Ofi cial Eletrônico - Ano 5 - Edição nº 
1152 - 05/11/2021 - Págs. 05 e 06. Gazeta de 
São Paulo - Cad. Publicidade Legal - Edição 
de 05/11/2021 - Pág. B4. Onde se lê: “Valor 
total do lote 22: R$ 155.904,13” – Leia-se: 
“Valor total do lote 22: R$ 157.137,85”. Onde 
se lê: “EMPRESA CRISTAL BELLO CO-
MERCIAL EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o 
nº 17.550.572/0001-47” – Leia-se: “EMPRE-
SA CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELLI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.540.624/0001-
52”. São Caetano do Sul, 11 de novembro 
de 2021. Carolina Morales Bernardino – Di-
retora do Departamento de Licitações e Con-
tratos.

RESUMO: Processo nº 11404/2021 – Moda-
lidade Pregão Presencial nº 87/2021 - Aqui-
sição de Cestas de Natal, Aves Natalina e 
Panetones. COMUNICADO: Tornamos 
pública a suspensão “sine die” da presen-
te licitação, para posterior reabertura. São 
Caetano do Sul, 11 de novembro de 2021. 
Carolina Morales Bernardino – Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 12936/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
94/2021 – Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00050 – Aquisição de 
Carro para Transporte de Materiais e Rou-
pas. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada 
a licitação em epígrafe para o dia 26 de no-
vembro de 2021 às 09 horas, a ser realiza-
da no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.
br. O edital, anexos e demais informações 
e esclarecimentos, poderão ser obtidos nos 
endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br, e 
http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/
web, ou no Departamento de Licitações e 
Contratos, e telefones para contato: 4233-
7235”. Secretária Municipal de Governo Sil-
via de Campos – 09/11/2021. São Caetano 
do Sul, 11 de novembro de 2021. Carolina 
Morales Bernardino – Diretora do Departa-
mento de Licitações e Contratos.

RESUMO DE 6º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 56/2020 – PROC. Nº 
300.043/2020 – CONTRATADA: TEGEDA 
COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
LTDA. OBJETO: Fica autorizado o reequilí-
brio econômico-fi nanceiro, conforme plani-
lha (fl s.1005 e 1049), elaboradas pela ges-
tora do contrato, transcrita abaixo: ITENS: 
açúcar refi nado – valor unitário R$ 4,39 – va-
lor unitário realinhado R$ 5,90. Item: queijo 
prato fatiado – valor unitário R$ 56,88 – valor 
unitário realinhado R$ 67,98. Item: queijo 
mussarela fatiada – valor unitário R$ 43,17 
– valor unitário realinhado R$ 57,98. Item: 
óleo de soja – valor unitário R$ 53,11 – valor 
unitário realinhado R$ 67,65. DATA DA AS-
SINATURA: 09/11/2021. CONTRATANTE: 
Secretaria Municipal de Educação.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 81/2021 - PROC. Nº 4347/2021 
- CONTRATADA: PAULISTA OBRAS E PA-
VIMENTAÇÃO LTDA. OBJETO: Fica pror-
rogado o prazo de execução por mais 60 
(sessenta) dias, a partir de 14/11/2021 e fi ca 
acrescido 3,04% (três vírgula zero quatro por 
cento) ao valor inicial atualizado do Contrato 
nº 81/2021, correspondente a R$ 21.117,42 
(vinte e um mil, cento e dezessete reais e 
quarenta e dois centavos), perfazendo o to-
tal de R$ 715.158,78 (setecentos e quinze 
mil, cento e cinquenta e oito reais, setenta e 
oito centavos). CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

RESUMO DE 4º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 336/2018 – PROC. Nº 
300.152/2018 –CONTRATADA: SECTOR 
SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. OB-
JETO: Fica prorrogado, o contrato supra des-
crito, por 12 (doze) meses, a partir de 01 de 
novembro de 2021 e acrescido ao valor total 
do contrato o percentual de 24,91%, (vinte 
quatro vírgulas noventa e um por cento), fi r-
mado com a empresa SECTOR SERVIÇOS 
E CONSERVAÇÃO LTDA., corresponden-
te ao período a monta de R$ 2.726.083,32 
(dois milhões setecentos e vinte e seis mil 
oitenta e três reais e trinta e dois centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 27/09/2021. CON-
TRATANTES: Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos, Secretaria Municipal de Saúde 
e Secretaria Municipal de Educação.

REPUBLICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 59/2021

PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2021
PROTOCOLO 1169/2021

OBJETO: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL
LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE, Prefeita Municipal no 
uso das atribuições que a Lei lhe confere TORNA PÚBLICO a 
republicação do processo licitatório em epígrafe, conforme Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regula-
mentares aplicáveis. Data da entrega dos envelopes 26/11/2021 
às 10h00m, Local: Protocolo da Prefeitura Municipal de Quadra, 
Rua José Carlos da Silveira, 36, Jd. St. Antonio, Cep 18.255-000, 
Quadra, SP. Edital e anexos podem ser retirados na Prefeitura ou 
através do site: www.quadra.sp.gov.br na aba “licitações 2021”, 
ou solicitado através do e-mail: licitacao@quadra.sp.gov.br ou 
mensagem pelo aplicativo WhatsApp (15) 9-9698-7888. LHEO-
NIDES DE OLIVEIRA ANDRADE, Prefeita Municipal. PMQ., 
11/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

RATIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2722/2021
BB Nº 895702

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVA (EPC) 
PARA GARANTIR AS MEDIDAS DE 
SEGURANÇA CONTRA O COVID-19 
NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME 
DEMANDA POR UM PERÍODO DE 12 
MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I).
Em análise da decisão emanada em face 
do recurso interposto contra sua desclassi-
ficação do certame em epígrafe, RATIFICO 
seu conteúdo em seu inteiro teor garantindo 
assim o duplo grau de jurisdição administra-
tivo.

Araraquara, 10 de novembro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO JORNALÍSTICO, PUBLICAÇÕES DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, 
DEMONSTRATIVOS DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE 
BARRINHA. O MUNICIPÍO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem possa interessar, que a sessão de julgamento do pregão acima 
epigrafado foi reagendada para o dia 25 de novembro de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura Municipal 
de Barrinha. Considerando que o edital original sofreu alterações, restou franqueado novo prazo para formulação 
de propostas conforme acima indicado. Informa-se por derradeiro que o edital original e a respectiva alteração 
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 11 de novembro de 2021.ÉVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA -Pregoeiro Oficial-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
A V I S O     D E     L I C I T A Ç Ã O. PROCESSO N.º 067/2021 - CONCORRÊNCIA N.º 007/2021 - EDITAL 
Nº 033/2021. CONVÊNIO DADETUR Nº 169-2018 Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de 
Eldorado, a CONCORRÊNCIA N.º 007/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para REFORMA DO PRÉDIO 
DA ALDEIA CULTURAL, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, com supervisão direta 
de profissional (ais) devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou Arquitetura 
(CAU) ou Técnicos (CRT), e fornecimento de materiais e equipamentos sob inteira responsabilidade 
da CONTRATADA, que será regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 29 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. A abertura dos envelopes dar-se-á no 
dia 15 de  dezembro  de 2021 às 09h00min. O edital em inteiro teor estará à disposição no sítio eletrônico 
da prefeitura https://www.eldorado.sp.gov.br/portal/editais/1/1/0/0/0/2/0/0/0/D  Prefeitura Municipal de 
Eldorado, 11 de  novembro de 2021. DINOEL PEDROSO ROCHA - Prefeito

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Resultado do Julgamento 
da Licitação a Seguir: Carta 

Convite nº 011/21
Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de piso porcelanato com cor-
te especial para a instalação na Fundação 
das Artes de São Caetano do Sul, diante 
dos termos do processo licitatório, adjudica 
o objeto da licitação a empresa FERNANDO 
FLAMINI FONSECA - ME., no valor de R$ 
26.815,00.
São Caetano do Sul, 10 de novembro de 2021.

José Carlos Rufato Junior
Presidente da Comissão de Licitações

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Processo SUPRI 519/2021 – CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA nº 15/2021 – Contratação de 
empresa especializada para a reforma do Centro 
Municipal de Formação de Professores: Anísio 
Spínola Teixeira. - Recebimento e abertura dos 
Envelopes às 9h do dia 17/12/2021. Local: 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, 11/11/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 558/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 120/2021 – Contratação de clínica 
especializada para prestação de serviços de in-
ternação compulsória em atendimento a manda-
do judicial. Edital disponível gratuitamente nas pá-
ginas da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licita-
coes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - CADAS-
TRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min do 
dia 16/11/2021 até as 14h00min do dia 30/11/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min 
do dia 30/11/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 14:10min do dia 30/11/2021. - 
Para todas as referências de tempo será observado 
o horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimen-
tos: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.
sp.gov.br. Itapevi, 11/11/2021 – Departamento de 
Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 89-2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46-2021. 
PROCESSO Nº 931-2021. A DIVISÃO DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Macatuba, 
leva ao conhecimento dos interessados que o edital do processo em referência, cujo objeto 
é Aquisição de Biblioteca Infantil e Fundamental, que serão destinados às escolas municipais. 
O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato, sofreu 
ALTERAÇÃO na ordem dos lotes. Fica mantido tudo o mais. 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. Macatuba, 10 de novembro de 2021. ANDERSON FERREIRA. Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
RETIFICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021 - PROCESSO Nº 144/2021 - 
Objeto: SERVIÇOS DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORIA EM BAIRROS COM PISTAS DE 
CAMINHADA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO. Onde se lê: “Credenciamento: início às 09h00min horas 
do dia 24/11/2021”, leia-se: “Credenciamento: início às 09h00min horas do dia 01/12/2021”. Formalização 
de Consultas e Edital: Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 218/208, e-mail compras@miracatu.sp.gov.br, 
ou pelo site http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/. Miracatu, 11 de novembro de 2021. Herly Carvalho Costa - 
Diretora do Departamento Municipal de Compras e Projetos.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2021 - PROCESSO Nº 115/2021 - OBJETO: SERVIÇOS 
DE RECAPAGEM DE PNEUS. - Exclusivo para ME e EPP - IMPORTANTE: Recebimento da Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
e envelopes de Proposta e Habilitação: até o dia 26/11/2021. CREDENCIAMENTO: início às 09h00min do 
dia 26/11/2021. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 218/208 e e-mail 
compras@miracatu.sp.gov.br. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelo site: http://
miracatu.sp.gov.br/licitacoes/. Miracatu/SP, 11 de novembro de 2021. Herly Carvalho Costa - Diretora do 
Departamento Municipal de Compras e Projetos.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - PROCESSO Nº 142/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E COMPONENTES - Exclusivo para ME e EPP - IMPORTANTE: 
Pedidos de esclarecimentos e Impugnações até às 17h do dia 22/11/2021 pelo site www.bnc.org.br. 
Recebimento das Propostas: até às 09h00min do dia 25/11/2021. Início da Sessão de Disputa de Pregão: às 
09h do dia 25/11/2021 no sítio eletrônico: www.bnc.org.br. Formalização de Consultas e Edital: Por telefone 
(13) 3847-7000 – Ramal 218/208, e-mail compras@miracatu.sp.gov.br ou pelo site http://miracatu.sp.gov.
br/licitacoes/. Miracatu, 11 de novembro de 2021. Herly Carvalho Costa - Diretora do Departamento Municipal 
de Compras e Projetos.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021 - PROCESSO Nº 157/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - IMPORTANTE: Pedidos de esclarecimentos e Impugnações 
até às 17h do dia 23/11/2021 pelo site www.bnc.org.br. Recebimento das Propostas: até às 09h00min do dia 
26/11/2021. - Início da Sessão de Disputa de Pregão: às 09h do dia 26/11/2021 no sítio eletrônico: www.bnc.
org.br. Formalização de Consultas e Edital: Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 218/208, e-mail compras@
miracatu.sp.gov.br ou pelo site http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/. Miracatu, 11 de novembro de 2021. Herly 
Carvalho Costa - Diretora do Departamento Municipal de Compras e Projetos.

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 26/2021 

PROCESSO DE COMPRA 471/2021
Objeto: Registro de preço do centímetro por coluna de 
Publicação dos atos oficiais de todos os Departamentos 
da Municipalidade da Prefeitura Municipal de Pedro 
de Toledo com periodicidade mínima quinzenal abran-
gência regional Item 1 e jornal de grande circulação 
com periodicidade diária item 2, em  imprensa  escrita,  
através  de  empresa jornalística  especializada  e/ou  
empresas  prestadoras  de  serviços especializados em 
publicação conforme especificado no Anexo I contendo 
2 (dois) itens, parte integrante deste edital, para consta-
rem em REGISTRO DE PREÇO, os serviços a serem 
fornecidos, quando deles o município tiver necessidade.
CREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes 
Proposta e Habilitação: 24/11/2021 as 09h30min.
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, 
e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo 
e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informa-
ções Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 11 de Novembro de 2021.Eleazar Mu-
niz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2297/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O 
FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE 
MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TO-
DAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA 
E  CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍO-
DO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO 
I - TERMO DE REFERÊNCIA.
Retifico a homologação da adjudicação da pre-
goeira, do lote 08, onde sagrou-se vencedora 
a empresa J. J. SOUTO IND. E COM. EIRELI - 
EPP, pelos valores abaixo apresentados, onde os 
demais lotes permanecem inalterados conforme 
publicação anterior: LOTE 08 - COTA PRINCIPAL 
- EMPRESA VENCEDORA: J. J. SOUTO IND. E 
COM. EIRELI – EPP, U.M. PAR, DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO LUVA LATEX NATURAL, ANTI-DER-
RAPANTE, PARA LIMPEZA, TAMANHO PEQUE-
NO (P), MARCA VOLK, QTD MÁXIMA ESTIMADA 
8.180, VALOR UNITÁRIO A SER REGISTRADO 
R$ 4,21; U.M. PAR DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
LUVA LATEX NATURAL, ANTI-DERRAPANTE, 
PARA LIMPESA, TAMANHO MEDIO (M), MARCA 
VOLK, QTD MÁXIMA ESTIMADA 17.180, VALOR 
UNITÁRIO A SER REGISTRADO R$ 4,21; U.M. 
PAR DESCRIÇÃO DO PRODUTO LUVA LATEX 
NATURAL, ANTI-DERRAPANTE, PARA LIMPEZA, 
TAMANHO GRANDE (G), MARCA VOLK, QTD 
MÁXIMA ESTIMADA 8.180, VALOR UNITÁRIO A 
SER REGISTRADO R$ 4,21, U.M. UN DESCRI-
ÇÃO DO PRODUTO MASCARA, P-1, MARCA 
FACE, QTD MÁXIMA ESTIMADA 1.980, VALOR 
UNITÁRIO A SER REGISTRADO R$ 1,68.

Araraquara, 11 de Novembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

DocuSign Envelope ID: 74022EE0-9909-4F4B-819F-57371890C1A5
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TAUBATE/SP

Data do leilão: 26/11/2021  a partir das 15:00 as 15:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. TAUBATE
COD. 0360-3 NA RUA DOUTOR SILVA BARROS, Nº 361, CENTRO, 
TAUBATE/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabe-
lecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, 
telefone 11-97334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente 
autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da 
lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regu-
lamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento 
de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS 
- EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e 
devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada 
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira 
escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos 
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
deverão procurar uma Instituição Financeira com a antecedência ne-
cessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários 
e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, 
sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no 
momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão univer-
sal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das 
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, 
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão 
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados.
SED: 434  – Contrato: 803605816198-2 - CREDOR: EMGEA - EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HI-
POTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): CARLOS CRISTIANO OZORIO CAMILO, BRASILEI-
RO,  MILITAR, CPF: 109.800.738-71, CASADO NO REGIME DA CO-
MUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77, COM  
ELIANE ALVES CAMILO, BRASILEIRA, DO LAR,  RG/SP: 30.669.081-
0, CPF: 183.952.908-37. Imóvel sito à: RUA X, CASA Nº 5 (ATUAL RUA 
MAMA BENEDITA, Nº 46 NAO OFICIAL), LOTE 05, QUADRA 27, CON-
JUNTO HABITACIONAL SITIO SANTO ANTONIO, BAIRRO DA AGUA 
QUENTE OU UNA, TAUBATE/SP. Com a área construída de 42,28m2, 
do tipo único e seu respectivo terreno medindo 8,00m de frente para a 
rua X com fundos correspondentes onde confronta com a casa nº 40 
da rua Y; por 22,50m de ambos os lados da frente aos fundos, confron-
tando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com a casa 
nº 04 e pelo lado esquerdo com a casa nº 06, encerrando a área de 
180,00m2. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, 
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 253.316,52
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 276.000,00

São Paulo, 06 de Novembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
06/11, 12/11 e 26/11/2021

Aditivo de Contrato
CT nº 1127/17/06 - Processo de Compras 
nº 452/2017 – Contratada: Elevadores São 
Paulo Ltda – Objeto: Termo Aditivo de prorro-
gação ao contrato de prestação de serviços 
de manutenção preventiva e assistência téc-
nica autorizada nas plataformas do campus 
Barcelona da USCS – Vigência:12 meses – 
Valor anual R$ 8.452,80 - Data da Assinatu-
ra: 03/11/2021.
CT nº 1140/17/04 - Processo de Compras nº 
916/2017 – Contratada: Mac Chips Informáti-
ca Ltda – Objeto: Termo Aditivo de prorroga-
ção ao contrato de prestação de serviços de 
manutenção (TOP) do sistema de apuração 
de frequência de pessoal, denominado Mac 
Ponto, em plataforma Web com instalação 
local, banco de horas e portal Dominium com 
abono Web para a CONTRATANTE – Vigên-
cia: 12 Meses – Valor anual R$ 20.109,96 - 
Data da Assinatura: 05/11/2021.
São Caetano do Sul, 12 de novembro de 2021.

Profº Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor   

Edital de Prorrogação
O Reitor da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere a lei, prorroga por 2 (dois) anos, a 
partir da data de vencimento, o prazo de va-
lidade do Concurso Público de Provas e Tí-
tulos para Docentes e formação de cadastro 
reserva, GR nº 104/2018, Edital 005/2018, 
homologado e publicado em 30/01/2019.
O Reitor da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere a lei, prorroga por 2 (dois) anos, 
a partir da data de vencimento, o prazo de 
validade do Concurso Público para preenchi-
mento de vagas previstas no quadro de ser-
vidores e formação de cadastro de reserva, 
GR nº 108/2018, Edital 006/2018, conforme 
abaixo:
Cargos 001 a 002 – validade 02/12/2021-
01/12/2023 - (homologado 19/02/2019),
Cargos 003 a 006 – validade 19/12/2021-
18/12/2023 – (homologado 08/03/2019),
Cargos 007 a 030 – validade 13/11/2021-
12/11/2023 – (homologado 31/01/2019).
São Caetano do Sul, 12 de novembro de 2021. 

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo - Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 70077/2021

DECLARO inexigível, com fundamento no in-
ciso III do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas 
atualizações, a favor da empresa CREATI-
VE MUSIC LTDA, referente à Contratação 
do cantor gospel SAMUEL MESSIAS para 
realizar uma apresentação no dia 23 de de-
zembro de 2021 no Natal Encantado 2021, 
no valor de  R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 
mil reais), face ao disposto no art. 26 da Lei 
nº 8.666/93 e suas atualizações, vez que o 
processo se encontra devidamente instruído.

Cajati, 11de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER SOBRE RECURSO 
ADMINISTRATIVO

PROCESSO Nº 69187/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021

OBJETO: Aquisição de armações em 
óculos e lentes para utilização do Fun-
do Social de Solidariedade de Cajati 
para serem destinadas em doações aos 
munícipes de baixa renda de Cajati - SP, 
através de SRP (Sistema de Registro de 
Preços).

Tendo em vista o Parecer Jurídico, que 
adoto como razões de decidir, nego PROVI-
MENTO ao recurso administrativo interpos-
to por FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
EIRELI; determinando o prosseguimento do 
certame com a HABILITAÇÃO e CLASSI-
FICAÇÃO da licitante CRISTAL RELOJOA-
RIA E ÓTICA LTDA, mantidas as demais 
condições de classificação constantes em 
Ata de Julgamento.

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69758/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para implantação de lombadas e 
faixas elevadas para travessia de pedestres 
em vias públicas do município de Cajati - SP.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 01 
de dezembro de 2021 às 14:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69999/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
execução de obras de recapeamento asfál-
tico na Avenida Claudino Novaes no Bairro 
Inhunguvira - Cajati / SP - Etapa II - Contra-
to de Repasse 906867/2020/MDR/CAIXA.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 03 
de dezembro de 2021 às 14:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 70076/2021

DECLARO inexigível, com fundamento no in-
ciso III do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas 
atualizações, a favor da empresa JAIRO 
BORGES CARDOSO, referente à Contrata-
ção da dupla ALTHAIR E ALEXANDRE para 
realizar uma apresentação no dia 25 de de-
zembro de 2021 no Natal Encantado 2021, 
no valor de  R$ 65.000,00 (sessenta e cinco 
mil reais), face ao disposto no art. 26 da Lei 
nº 8.666/93 e suas atualizações, vez que o 
processo se encontra devidamente instruído.

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EXTRATO DE CONTRATO 

A Câmara Municipal de Itariri, faz saber, nos termos do paragrafo único do artigo 61 da 
Lei Federal Nº8.666/93, que celebrou o Contrato nos seguintes termos: 
Processo Nº: 029/2021 
Contrato Nº: 010/2021 
Modalidade: Carta Convite 004/2021 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI 
Contratado: STUDIO ZEBRA ARQUITETURA E DESING EIRELI 
CNPJ: 40.707.876/0001-97 
Objeto: Contratação de Empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para 
elaboração do projeto executivo completo visando a construção de segundo pavimento 
e readequação do espaço inferior da Câmara Municipal de Itariri. 
Data da Assinatura: 11/11/2021 
Valor Global Estimado: R$68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais) 
Vigência: 15 dias

PROCESSO Nº 69739/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021

OBJETO: Aquisição de materiais para 
uso do Centro Fisioterapêutico do Muni-
cípio de Cajati - SP.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 26 de novembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
26 de novembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
O Diretor Superintendente Do Consor-
cio Intermunicipal De Saúde Do Vale 
Do Ribeira E Litoral Sul – Consaúde, 
Cnpj.57.740.490/0001-80, no uso de suas 
atribuições legais, diante dos elementos 
de instrução dos autos homologa a adju-
dicação proferida pela pregoeira no pro-
cesso nº 122/2021 – pregão presencial nº 
47/2021 que objetiva o registro de preços 
para fornecimento, em consignação, de 
materiais de neurocirurgia pelo período de 
12 (doze) meses ao Hospital Regional “Dr. 
Leopoldo Bevilacqua” – HRLB/Consaúde, 
pelo critério de menor preço as empresas: 
Comercio E Importacao Erecta Ltda Cnpj 
43420629000101, Os Lotes 8, 10 E 16; Da-
basons Import, Exp E Comercio Ltda Cnpj 
61519955000144, O Lote 15; Topmedical 
Com. Repres. De Prod. Medico Hospita-
lar Cnpj 10948986000180, O Lote 1, 3, 4, 
6, 12 E 13; Sollievo Medicina Especializa-
da Ltda Cnpj 18797208000149, O Lote 5; 
Sirius Medical, Comercio De Produtos Ltda 
Cnpj 29912285000119, Lote 2 E 9. O (a) 
responsável legal das referidas empresas 
ficam convocados(a) a comparecerem ao 
serviço de suprimentos do Consaúde para 
assinatura da ata registro de preços, no pra-
zo de 05 (cinco) dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente   

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral De Ata De Registro De 
Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da Ata 
Registro De Preços Referente Ao:
Processo Nº 129/2021 – Pregão Presencial 
Nº 49/2021, Para Fornecimento, De Óleo 
Diesel Destinados Ao Hospital Regional Dr. 
Leopoldo Bevilacqua – Hrlb/Consaúde, As-
sinada Em 11/11/2021, Prazo De Validade 
De 12 Meses, Com Seu 1º Trimestre De 
Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da 
Ata, Nº Do Lote, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real), Risel 
Combustíveis Ltda, 46.677.860/0006-70, 
01, Oleo Diesel Comum, L, 5,0576 

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Homologação
O Diretor Superintendente Do Consorcio 
Intermunicipal De Saúde Do Vale Do 
Ribeira E Litoral Sul – Consaúde, 
Cnpj.57.740.490/0001-80, No Uso De Suas 
Atribuições Legais, Diante Dos Elementos 
De Instrução Dos Autos Homologa A 
Adjudicação Proferida Pelo Pregoeiro No 
Processo Nº 129/2020 – Pregão Presencial 
Nº 49/2021 Que Objetiva O Registro De 
Preços De Óleo Disesel Para Um Período 
De 12 (Doze) Meses, Pelo Critério De 
Menor Preço À Empresa Risel Combustíveis 
Ltda - Cnpj/Cpf: 46.677.860/0006-70, O 
Item 01. O (A)  Responsável Legal Da 
Referida Empresa  Fica  Convocado (A)  
A Comparecer Ao  Serviço De Suprimento 
Do Consaúde Para  Assinatura Da Ata 
De Registro De Preços, No Prazo De 05 
(Cinco) Dias.

José antonio antosczezem
Diretor superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 70085/2021

DECLARO inexigível, com fundamento 
no inciso III do art. 25, da Lei nº 8.666/93 
e suas atualizações, a favor da empresa 
EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS 
LTDA, referente à Contratação da cantora 
YASMIN SANTOS para realizar uma apre-
sentação no dia 11 de dezembro de 2021 
no Natal Encantado 2021, no valor de  R$ 
90.000,00 (noventa mil reais), face ao dis-
posto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas 
atualizações, vez que o processo se encon-
tra devidamente instruído.

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUZANO – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000210-64.2020.8.26.0606 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene Pontirolli Branco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) SINELÂNDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 222876654, CPF 179.063.398-
27, que lhe foi proposta uma ação de Notificação por parte de São Lucas Imóveis Ltda. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague na empresa sito à Rua Ituverava, nº 101, o débito de R$ 81.950,75, devida-
mente atualizado, referente à aquisição do LOTE 11 Quadra 00 Colinas de São Lucas, do loteamento denominado Cidade 
Miguel Badra Suzano São Paulo, com área total de 21.594,00m², sob pena de constituição em mora, rescisão do contrato 
e a reintegração da autora na posse do imóvel, condenando-a ainda, às demais cominações legais e contratuais, ficando 
advertido que decorrido o prazo de quarenta e oito horas (artigo729 do Código de Processo Civil), os autos serão arquiva-
dos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Suzano, aos 09 de novembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1083567-39.2019.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Airton 
Pinheiro de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Hugo Coimbra Costa, CPF: 
024.585.113-50, que lhe foi proposta Procedimento Comum Cível por parte de Cooperativa Sicoob 
Unimais Metropolitana - Cooperativa de Credito, CNPJ:  00.259.231/0001-14, objetivando a quantia 
de R$ 18.209,48(08/19), referente a Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito Pessoa Física 
nº 2864. 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 15 de setembro de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 12 E 13/11/2021 

EDITAL de 1º e 2º leilão do bem móvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do executado CLAUDIO APARECIDO DA COSTA (RG. nº
23.588.974-X, CPF nº 187.816.578-03); e demais interessados, expedido nos autos do incidente de Cumprimento de sentença, movida por
GLORIA DOS SANTOS (CPF. nº 767.612.158-20), PROCESSO nº 1004291-81.2020.8.26.0048. O Doutor Marcelo Octaviano Diniz Junqueira,
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará
a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições
que segue: BEM: Veículo Volkswagen / Crossfox, ano/mod. 2007/2008, cor prata, placa DWE-1240 – Atibaia/SP. AVALIAÇÃO TABELA
FIPE: R$25.941,00 – JULHO/2021. Localização: Rua Sebastião Peranovich, nº 461, CEP.12943-170, Atibaia-SP. Depositário: CLAUDIO
APARECIDO DA COSTA (RG. nº 23.588.974-X, CPF nº 187.816.578-03); DÉBITO EXEQUENDO: R$136.009,06 – agosto/2021. DATAS
DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 19 de Outubro de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 22 de Outubro de 2021, às
14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 12 de Novembro de 2021, às 14:00 horas;
CONDIÇÕES DE VENDA – No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem. Não havendo lance superior
à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará
em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação atualizada
ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal
para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos
diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Somente
será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto. O procedimento
do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como o Provimento CSM nº 1625/2009 e art.
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caberá ao leiloeiro
efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado por este fim de acordo com as normas administrativas do Tribunal.
O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar sua condição,
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - 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 interessado em
adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação;
(ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação
atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. PAGAMENTO - O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter
sido declarado vencedor pelo leiloeiro. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial
do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento
do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS
IÑIGUEZ OMELLA. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data
do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. O bem será
alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade
do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta
de arrematação, registro, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e §
2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal
informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br.
Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o executado, sua esposa e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1016486-81.2016.8.26.0002. O Dr. 
Claudio Salvetti D Angelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, 
Faz Saber a Setor Imóveis Jr Ltda ME (CNPJ: 019.421.716/0001-90), na pessoa de seu 
representante legal, Camila Veloso Duarte (CPF: 377.333.788-42), que Banco Bradesco S/A lhe 
ajuizou Ação de Execução, da quantia de R$ 167.510,60 (10/2020), representada pela Cédula de 
Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro. Estando os executados em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de converter-se em penhora os arrestos 
procedidos, independentemente de termo, sobre ativos financeiros de Setor Imóveis Jr Ltda ME – 
no valor R$ 11,84 (07/2016), e Camila Veloso Duarte – nos valores de R$ 1.388,30 (07/2016) e R$ 
584,22 (12/2019). Convertido, terão os executados 15 dias, independente de nova intimação, para 
oferecer embargos. O prazo para embargos são de 15 dias, após o decurso do prazo do presente 
edital. Não sendo oferecido embargos, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV, 
CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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39ª Vara Cível - 39º Ofício Cível Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1007143-
58.2016.8.26.0100. O Dr. Celso Lourenço Morgado, Juiz de Direito da 39ª Vara Cível, FAZ 
SABER a Suzi Schlatter de Souza, CPF/MF 321.822.088-28 e Manoel Ferreira de Souza, 
CPF/MF 007.911.378-80, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou, e a Techcasa 
Incorporação e Construção Ltda, CNPJ/MF 03.439.355/0001-70, ação de Execução 
para cobrança da quantia de R$ 3.238.564,54 (janeiro/2018 - fls. 98), dívida esta oriunda do 
Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças nº 385/9.633.941, com 
garantia de nota promissória, firmado em 24/08/2015. Encontrando-se os executados em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital para que no prazo de 03 dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias supra, paguem o débito atualizado, sob pena de 
penhora. Em caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será reduzida pela 
metade. No prazo para Embargos (15 dias úteis), reconhecendo o crédito do exeqüente e 
depositando 30% do valor em execução incluindo custas e honorários advocatícios, 
poderão os executados requerer seja admitido pagar o restante em 06 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.

RAICHER LEILÕES, através do Leiloeiro responsável Sr. SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço 
comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária ARAPANÉS 
INCORPORADORA LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 11.449.834/0001-03, com sede na Avenida República do Líbano, nº 
1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento 
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 09/03/2016, devidamente registrado na matrícula nº 261.476, 
perante o 9º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, no qual figuram como fiduciantes WILSON OSHIRO, brasileiro, solteiro, motorista, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 26.690.012-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 248.780.358-46, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo 
on-line no site www.raicherleiloes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 12/11/21 
ás 10:00 e finalizando dia 29/11/21 ás 10:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 1.271.380,01 (um milhão, duzentos e setenta e um mil e 
trezentos e oitenta reais e um centavo) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, 
constituído por IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 133, localizado no 13º pavimento do “CONDOMÍNIO UP HOME VILA CARRÃO”, situado na 
Rua Biguaçu nº 366, no 27º Subdistrito – TATUAPÉ – que possui: Área Privativa Total de 86,030m²; Área de Uso Comum de 53,884m² 
(onde se inclui a área correspondente a (01) uma vaga individual e indeterminada na garagem coletiva); Área Real Total de 139,914m²; 
correspondendo-lhe um coeficiente de proporcionalidade de 0,0064282; uma Fração Ideal de terreno de 17,391m²; e um coeficiente 
de distribuição de despesas de condomínio de 0,0064719. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO 
ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o 
SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando dia 29/11/21 ás 10:00e finalizando dia 30/11/21 ás 10:00, com lance 
mínimo, igual ou superior a R$ 439.462,06 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos)e neste 
será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido 
das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto 
de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de 
Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado 
para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do 
leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line 
se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa 
pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para 
efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, 
no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação 
com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total 
responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e 
a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. OBS: CONFORME INFORMADO PELO COMITENTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO 
JUNTO AO TJSP SOB NUMERO 1011212-50.2018.8.26.0008;  As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 
de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro 
Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br ; As informações aqui disponibilizadas foram obtidas 
em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação jurídica do imóvel, não devendo ser 
utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

3ªVARA CÍVEL DE ARARAQUARA -  EDITAL  de CONVOCAÇÃO da ASSEMBLEIA
GERAL  DE  CREDORES,  expedido  nos  autos  da  ação  de RECUPERAÇÃO
JUDICIAL de HELIBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS HELICOI-
DAIS LTDA., HELIBOMBAS SERVICE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., e
HELIBOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
LTDA., Processo nº 1007386- 55.2020.8.26.0037.  O Doutor PAULO LUIS APA-
RECIDO TREVISO, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Araraquara, Estado de São  Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, na forma
da Lei, que pelo presente edital que ficam convocados todos os credores
HELIBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS HELICOIDAIS LTDA.,
HELIBOMBAS SERVICE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  LTDA., e HELIBOMBAS IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA., para se
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (AGC), a ser realizada em
ambiente vir tual, por meio da plataforma WEBEX, no dia 30 de NOVEMBRO de
2021,  às  14h00,  em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO,  ocasião  em  que  a  assembleia
será  instalada  com  a  presença  de  credores  titulares  de  mais da metade
dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum
nesta ocasião, ficam desde já  convocados os credores para a assembleia, em
SEGUNDA CONVOCAÇÃO, no mesmo horário, a ser realizada no dia 14 de
DEZEMBRO de 2021, a qual será instalada com a presença de qualquer número
de credores. O MM. JUÍZO FAZ SABER QUE a Assembleia ora convocada tem
como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte  ordem do dia: A)
instalação da assembleia, B) aprovação, rejeição ou modificação do plano de
recuperação; C) decisão pela  instalação e posterior eleição dos membros do
Comitê de Credores e de seus substitutos; e D) demais assuntos de interesse.
O  Plano de Recuperação Judicial se encontra juntado aos autos às fls. 1124/
1179. NA  FORMA  DO  COMUNICADO  CG  Nª  809/2020  DO TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  A  ADMINISTRADORA JUDICIAL FAZ
SABER QUE: A Assembleia será realizada em AMBIENTE VIRTUAL e, portanto,
sem a presença física de pessoas. Para participar da Assembleia os Credores
deverão, OBRIGATORIAMENTE, proceder com o preenchimento do FORMULÁ-
RIO DE  PROCURAÇÕES  disponível  no  site  da Administradora  Judicial,  qual
seja,  https://administracaojudicial.kpmg.com.br/.  O  passo  a  passo e instru-
ções necessárias ao preenchimento estão disponíveis nos autos do processo
(fls. 2438/2456). O preenchimento  deverá ser realizado mesmo pelos credores
que não serão representados por procuradores na Assembleia e o prazo para
fazê- lo é de até 24 horas antes do início da AGC, nos termos da Lei. O envio
da documentação não implica em aceitação e todas as informações insertas no
Formulário de Procurações serão  submetidas à validação da Administradora
Judicial, que contatará o credor ou procurador caso necessária eventual retifica-
ção  dos documentos. É essencial que as informações acerca do e-mail e telefone
para contato sejam realizadas de forma correta no Formulário de  Procurações,
tendo em vista que o código e senha para acesso ao sistema WEBEX serão
enviados por e-mail e eventual contato  da Administradora Judicial com o credor
ou procurador se dará por meio do telefone indicado no Formulário de Procurações.
Ficam os credores e procuradores desde já cientes de que o código de acesso
e senha são pessoais e intransferíveis,  sendo imprescindível a manutenção
do sigilo das informações de acesso ao ambiente vir tual WEBEX. As instruções
de acesso à  plataforma WEBEX foram descritas de forma pormenorizada nos
autos do processo. A plataforma WEBEX está disponível para  acesso por
computador e por aplicativo de celular disponível para os sistemas operacionais
Android e iOS. A Administradora Judicial cientifica os credores e procuradores
de que o cadastramento da AGC encerrará às 10h00 do dia  30/11/2021 e,
caso não instalada em primeira convocação, do dia 14/12/2021. Os credores
poderão se apresentar para o ato  assemblear até o encerramento do período
de credenciamento, não sendo admitidos, após esse momento, sua participa-
ção na  AGC. As instruções de votação via sistema WEBEX estão disponíveis
nos do processo. E, para que produza seus efeitos de direito, será o presente
Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA  MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Araraquara/SP, aos ___ de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1064442-85.2019.8.26.0100 A MM. Juíza de 
Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Elaine FariaEvaristo, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER ao Executado ALEXANDRE FERNANDES CALHEIROS, RG 8984039 e CPF 
007.768.888-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas Condominiais 
por parte de Condomínio Edifício Braido Tower, alegando em síntese: cobrança da quantia de R$ 15.310,24, 
referente ao pagamento das taxas condominiais dos meses de outubro de 2018 a junho de 2019. Encontrando-
se o Executado 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 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou no prazo de 
15 dias, apresente embargos ou reconheça o crédito do Exequente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. No silêncio, o Executado 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 21 de maio de 2021 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0022598-10.2021.8.26.0002 - O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO CANUTO SO-
BRAL, Brasileiro, Cabeleireiro, RG 35.817.596-3, CPF 224.613.698-95, pai Valdomiro Canuto Sobral, 
mãe Maria Teresa da Conceição Sobral, Nascido/Nascida 27/02/1983, natural de Garanhuns - PE, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Irene Paluri Vieira 
- Espólio, Marco Antonio Vieira e Daniel de Moraes Vieira. 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$ 228.097,37, 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 São Paulo, aos 08 de outubro de 2021.
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TAUBATE/SP

Data do leilão: 26/11/2021  a partir das 15:00 as 15:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. TAUBATE
COD. 0360-3 NA RUA DOUTOR SILVA BARROS, Nº 361, CENTRO, 
TAUBATE/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabe-
lecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, 
telefone 11-97334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente 
autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da 
lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regu-
lamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento 
de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS 
- EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e 
devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada 
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira 
escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos 
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
deverão procurar uma Instituição Financeira com a antecedência ne-
cessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários 
e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, 
sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no 
momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão univer-
sal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das 
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, 
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão 
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados.
SED: 434  – Contrato: 803605816198-2 - CREDOR: EMGEA - EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HI-
POTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): CARLOS CRISTIANO OZORIO CAMILO, BRASILEI-
RO,  MILITAR, CPF: 109.800.738-71, CASADO NO REGIME DA CO-
MUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77, COM  
ELIANE ALVES CAMILO, BRASILEIRA, DO LAR,  RG/SP: 30.669.081-
0, CPF: 183.952.908-37. Imóvel sito à: RUA X, CASA Nº 5 (ATUAL RUA 
MAMA BENEDITA, Nº 46 NAO OFICIAL), LOTE 05, QUADRA 27, CON-
JUNTO HABITACIONAL SITIO SANTO ANTONIO, BAIRRO DA AGUA 
QUENTE OU UNA, TAUBATE/SP. Com a área construída de 42,28m2, 
do tipo único e seu respectivo terreno medindo 8,00m de frente para a 
rua X com fundos correspondentes onde confronta com a casa nº 40 
da rua Y; por 22,50m de ambos os lados da frente aos fundos, confron-
tando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com a casa 
nº 04 e pelo lado esquerdo com a casa nº 06, encerrando a área de 
180,00m2. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, 
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 253.316,52
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 276.000,00

São Paulo, 06 de Novembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
06/11, 12/11 e 26/11/2021

Aditivo de Contrato
CT nº 1127/17/06 - Processo de Compras 
nº 452/2017 – Contratada: Elevadores São 
Paulo Ltda – Objeto: Termo Aditivo de prorro-
gação ao contrato de prestação de serviços 
de manutenção preventiva e assistência téc-
nica autorizada nas plataformas do campus 
Barcelona da USCS – Vigência:12 meses – 
Valor anual R$ 8.452,80 - Data da Assinatu-
ra: 03/11/2021.
CT nº 1140/17/04 - Processo de Compras nº 
916/2017 – Contratada: Mac Chips Informáti-
ca Ltda – Objeto: Termo Aditivo de prorroga-
ção ao contrato de prestação de serviços de 
manutenção (TOP) do sistema de apuração 
de frequência de pessoal, denominado Mac 
Ponto, em plataforma Web com instalação 
local, banco de horas e portal Dominium com 
abono Web para a CONTRATANTE – Vigên-
cia: 12 Meses – Valor anual R$ 20.109,96 - 
Data da Assinatura: 05/11/2021.
São Caetano do Sul, 12 de novembro de 2021.

Profº Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor   

Edital de Prorrogação
O Reitor da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere a lei, prorroga por 2 (dois) anos, a 
partir da data de vencimento, o prazo de va-
lidade do Concurso Público de Provas e Tí-
tulos para Docentes e formação de cadastro 
reserva, GR nº 104/2018, Edital 005/2018, 
homologado e publicado em 30/01/2019.
O Reitor da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere a lei, prorroga por 2 (dois) anos, 
a partir da data de vencimento, o prazo de 
validade do Concurso Público para preenchi-
mento de vagas previstas no quadro de ser-
vidores e formação de cadastro de reserva, 
GR nº 108/2018, Edital 006/2018, conforme 
abaixo:
Cargos 001 a 002 – validade 02/12/2021-
01/12/2023 - (homologado 19/02/2019),
Cargos 003 a 006 – validade 19/12/2021-
18/12/2023 – (homologado 08/03/2019),
Cargos 007 a 030 – validade 13/11/2021-
12/11/2023 – (homologado 31/01/2019).
São Caetano do Sul, 12 de novembro de 2021. 

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo - Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 70077/2021

DECLARO inexigível, com fundamento no in-
ciso III do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas 
atualizações, a favor da empresa CREATI-
VE MUSIC LTDA, referente à Contratação 
do cantor gospel SAMUEL MESSIAS para 
realizar uma apresentação no dia 23 de de-
zembro de 2021 no Natal Encantado 2021, 
no valor de  R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 
mil reais), face ao disposto no art. 26 da Lei 
nº 8.666/93 e suas atualizações, vez que o 
processo se encontra devidamente instruído.

Cajati, 11de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER SOBRE RECURSO 
ADMINISTRATIVO

PROCESSO Nº 69187/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021

OBJETO: Aquisição de armações em 
óculos e lentes para utilização do Fun-
do Social de Solidariedade de Cajati 
para serem destinadas em doações aos 
munícipes de baixa renda de Cajati - SP, 
através de SRP (Sistema de Registro de 
Preços).

Tendo em vista o Parecer Jurídico, que 
adoto como razões de decidir, nego PROVI-
MENTO ao recurso administrativo interpos-
to por FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
EIRELI; determinando o prosseguimento do 
certame com a HABILITAÇÃO e CLASSI-
FICAÇÃO da licitante CRISTAL RELOJOA-
RIA E ÓTICA LTDA, mantidas as demais 
condições de classificação constantes em 
Ata de Julgamento.

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69758/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para implantação de lombadas e 
faixas elevadas para travessia de pedestres 
em vias públicas do município de Cajati - SP.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 01 
de dezembro de 2021 às 14:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69999/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
execução de obras de recapeamento asfál-
tico na Avenida Claudino Novaes no Bairro 
Inhunguvira - Cajati / SP - Etapa II - Contra-
to de Repasse 906867/2020/MDR/CAIXA.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 03 
de dezembro de 2021 às 14:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 70076/2021

DECLARO inexigível, com fundamento no in-
ciso III do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas 
atualizações, a favor da empresa JAIRO 
BORGES CARDOSO, referente à Contrata-
ção da dupla ALTHAIR E ALEXANDRE para 
realizar uma apresentação no dia 25 de de-
zembro de 2021 no Natal Encantado 2021, 
no valor de  R$ 65.000,00 (sessenta e cinco 
mil reais), face ao disposto no art. 26 da Lei 
nº 8.666/93 e suas atualizações, vez que o 
processo se encontra devidamente instruído.

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EXTRATO DE CONTRATO 

A Câmara Municipal de Itariri, faz saber, nos termos do paragrafo único do artigo 61 da 
Lei Federal Nº8.666/93, que celebrou o Contrato nos seguintes termos: 
Processo Nº: 029/2021 
Contrato Nº: 010/2021 
Modalidade: Carta Convite 004/2021 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI 
Contratado: STUDIO ZEBRA ARQUITETURA E DESING EIRELI 
CNPJ: 40.707.876/0001-97 
Objeto: Contratação de Empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para 
elaboração do projeto executivo completo visando a construção de segundo pavimento 
e readequação do espaço inferior da Câmara Municipal de Itariri. 
Data da Assinatura: 11/11/2021 
Valor Global Estimado: R$68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais) 
Vigência: 15 dias

PROCESSO Nº 69739/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021

OBJETO: Aquisição de materiais para 
uso do Centro Fisioterapêutico do Muni-
cípio de Cajati - SP.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 26 de novembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
26 de novembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
O Diretor Superintendente Do Consor-
cio Intermunicipal De Saúde Do Vale 
Do Ribeira E Litoral Sul – Consaúde, 
Cnpj.57.740.490/0001-80, no uso de suas 
atribuições legais, diante dos elementos 
de instrução dos autos homologa a adju-
dicação proferida pela pregoeira no pro-
cesso nº 122/2021 – pregão presencial nº 
47/2021 que objetiva o registro de preços 
para fornecimento, em consignação, de 
materiais de neurocirurgia pelo período de 
12 (doze) meses ao Hospital Regional “Dr. 
Leopoldo Bevilacqua” – HRLB/Consaúde, 
pelo critério de menor preço as empresas: 
Comercio E Importacao Erecta Ltda Cnpj 
43420629000101, Os Lotes 8, 10 E 16; Da-
basons Import, Exp E Comercio Ltda Cnpj 
61519955000144, O Lote 15; Topmedical 
Com. Repres. De Prod. Medico Hospita-
lar Cnpj 10948986000180, O Lote 1, 3, 4, 
6, 12 E 13; Sollievo Medicina Especializa-
da Ltda Cnpj 18797208000149, O Lote 5; 
Sirius Medical, Comercio De Produtos Ltda 
Cnpj 29912285000119, Lote 2 E 9. O (a) 
responsável legal das referidas empresas 
ficam convocados(a) a comparecerem ao 
serviço de suprimentos do Consaúde para 
assinatura da ata registro de preços, no pra-
zo de 05 (cinco) dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente   

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral De Ata De Registro De 
Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da Ata 
Registro De Preços Referente Ao:
Processo Nº 129/2021 – Pregão Presencial 
Nº 49/2021, Para Fornecimento, De Óleo 
Diesel Destinados Ao Hospital Regional Dr. 
Leopoldo Bevilacqua – Hrlb/Consaúde, As-
sinada Em 11/11/2021, Prazo De Validade 
De 12 Meses, Com Seu 1º Trimestre De 
Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da 
Ata, Nº Do Lote, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real), Risel 
Combustíveis Ltda, 46.677.860/0006-70, 
01, Oleo Diesel Comum, L, 5,0576 

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Homologação
O Diretor Superintendente Do Consorcio 
Intermunicipal De Saúde Do Vale Do 
Ribeira E Litoral Sul – Consaúde, 
Cnpj.57.740.490/0001-80, No Uso De Suas 
Atribuições Legais, Diante Dos Elementos 
De Instrução Dos Autos Homologa A 
Adjudicação Proferida Pelo Pregoeiro No 
Processo Nº 129/2020 – Pregão Presencial 
Nº 49/2021 Que Objetiva O Registro De 
Preços De Óleo Disesel Para Um Período 
De 12 (Doze) Meses, Pelo Critério De 
Menor Preço À Empresa Risel Combustíveis 
Ltda - Cnpj/Cpf: 46.677.860/0006-70, O 
Item 01. O (A)  Responsável Legal Da 
Referida Empresa  Fica  Convocado (A)  
A Comparecer Ao  Serviço De Suprimento 
Do Consaúde Para  Assinatura Da Ata 
De Registro De Preços, No Prazo De 05 
(Cinco) Dias.

José antonio antosczezem
Diretor superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 70085/2021

DECLARO inexigível, com fundamento 
no inciso III do art. 25, da Lei nº 8.666/93 
e suas atualizações, a favor da empresa 
EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS 
LTDA, referente à Contratação da cantora 
YASMIN SANTOS para realizar uma apre-
sentação no dia 11 de dezembro de 2021 
no Natal Encantado 2021, no valor de  R$ 
90.000,00 (noventa mil reais), face ao dis-
posto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas 
atualizações, vez que o processo se encon-
tra devidamente instruído.

Cajati, 11 de novembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUZANO – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000210-64.2020.8.26.0606 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene Pontirolli Branco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) SINELÂNDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 222876654, CPF 179.063.398-
27, que lhe foi proposta uma ação de Notificação por parte de São Lucas Imóveis Ltda. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague na empresa sito à Rua Ituverava, nº 101, o débito de R$ 81.950,75, devida-
mente atualizado, referente à aquisição do LOTE 11 Quadra 00 Colinas de São Lucas, do loteamento denominado Cidade 
Miguel Badra Suzano São Paulo, com área total de 21.594,00m², sob pena de constituição em mora, rescisão do contrato 
e a reintegração da autora na posse do imóvel, condenando-a ainda, às demais cominações legais e contratuais, ficando 
advertido que decorrido o prazo de quarenta e oito horas (artigo729 do Código de Processo Civil), os autos serão arquiva-
dos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Suzano, aos 09 de novembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1083567-39.2019.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Airton 
Pinheiro de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Hugo Coimbra Costa, CPF: 
024.585.113-50, que lhe foi proposta Procedimento Comum Cível por parte de Cooperativa Sicoob 
Unimais Metropolitana - Cooperativa de Credito, CNPJ:  00.259.231/0001-14, objetivando a quantia 
de R$ 18.209,48(08/19), referente a Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito Pessoa Física 
nº 2864. 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 15 de setembro de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 12 E 13/11/2021 

EDITAL de 1º e 2º leilão do bem móvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do executado CLAUDIO APARECIDO DA COSTA (RG. nº
23.588.974-X, CPF nº 187.816.578-03); e demais interessados, expedido nos autos do incidente de Cumprimento de sentença, movida por
GLORIA DOS SANTOS (CPF. nº 767.612.158-20), PROCESSO nº 1004291-81.2020.8.26.0048. O Doutor Marcelo Octaviano Diniz Junqueira,
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará
a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições
que segue: BEM: Veículo Volkswagen / Crossfox, ano/mod. 2007/2008, cor prata, placa DWE-1240 – Atibaia/SP. AVALIAÇÃO TABELA
FIPE: R$25.941,00 – JULHO/2021. Localização: Rua Sebastião Peranovich, nº 461, CEP.12943-170, Atibaia-SP. Depositário: CLAUDIO
APARECIDO DA COSTA (RG. nº 23.588.974-X, CPF nº 187.816.578-03); DÉBITO EXEQUENDO: R$136.009,06 – agosto/2021. DATAS
DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 19 de Outubro de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 22 de Outubro de 2021, às
14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 12 de Novembro de 2021, às 14:00 horas;
CONDIÇÕES DE VENDA – No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem. Não havendo lance superior
à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará
em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação atualizada
ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal
para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos
diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Somente
será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto. O procedimento
do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como o Provimento CSM nº 1625/2009 e art.
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caberá ao leiloeiro
efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado por este fim de acordo com as normas administrativas do Tribunal.
O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar sua condição,
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - 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 interessado em
adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação;
(ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação
atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. PAGAMENTO - O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter
sido declarado vencedor pelo leiloeiro. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial
do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento
do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS
IÑIGUEZ OMELLA. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data
do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. O bem será
alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade
do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta
de arrematação, registro, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e §
2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal
informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br.
Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o executado, sua esposa e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1016486-81.2016.8.26.0002. O Dr. 
Claudio Salvetti D Angelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, 
Faz Saber a Setor Imóveis Jr Ltda ME (CNPJ: 019.421.716/0001-90), na pessoa de seu 
representante legal, Camila Veloso Duarte (CPF: 377.333.788-42), que Banco Bradesco S/A lhe 
ajuizou Ação de Execução, da quantia de R$ 167.510,60 (10/2020), representada pela Cédula de 
Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro. Estando os executados em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de converter-se em penhora os arrestos 
procedidos, independentemente de termo, sobre ativos financeiros de Setor Imóveis Jr Ltda ME – 
no valor R$ 11,84 (07/2016), e Camila Veloso Duarte – nos valores de R$ 1.388,30 (07/2016) e R$ 
584,22 (12/2019). Convertido, terão os executados 15 dias, independente de nova intimação, para 
oferecer embargos. O prazo para embargos são de 15 dias, após o decurso do prazo do presente 
edital. Não sendo oferecido embargos, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV, 
CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 12 E 13/11/2021 

39ª Vara Cível - 39º Ofício Cível Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1007143-
58.2016.8.26.0100. O Dr. Celso Lourenço Morgado, Juiz de Direito da 39ª Vara Cível, FAZ 
SABER a Suzi Schlatter de Souza, CPF/MF 321.822.088-28 e Manoel Ferreira de Souza, 
CPF/MF 007.911.378-80, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou, e a Techcasa 
Incorporação e Construção Ltda, CNPJ/MF 03.439.355/0001-70, ação de Execução 
para cobrança da quantia de R$ 3.238.564,54 (janeiro/2018 - fls. 98), dívida esta oriunda do 
Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças nº 385/9.633.941, com 
garantia de nota promissória, firmado em 24/08/2015. Encontrando-se os executados em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital para que no prazo de 03 dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias supra, paguem o débito atualizado, sob pena de 
penhora. Em caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será reduzida pela 
metade. No prazo para Embargos (15 dias úteis), reconhecendo o crédito do exeqüente e 
depositando 30% do valor em execução incluindo custas e honorários advocatícios, 
poderão os executados requerer seja admitido pagar o restante em 06 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.

RAICHER LEILÕES, através do Leiloeiro responsável Sr. SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço 
comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária ARAPANÉS 
INCORPORADORA LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 11.449.834/0001-03, com sede na Avenida República do Líbano, nº 
1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento 
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 09/03/2016, devidamente registrado na matrícula nº 261.476, 
perante o 9º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, no qual figuram como fiduciantes WILSON OSHIRO, brasileiro, solteiro, motorista, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 26.690.012-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 248.780.358-46, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo 
on-line no site www.raicherleiloes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 12/11/21 
ás 10:00 e finalizando dia 29/11/21 ás 10:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 1.271.380,01 (um milhão, duzentos e setenta e um mil e 
trezentos e oitenta reais e um centavo) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, 
constituído por IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 133, localizado no 13º pavimento do “CONDOMÍNIO UP HOME VILA CARRÃO”, situado na 
Rua Biguaçu nº 366, no 27º Subdistrito – TATUAPÉ – que possui: Área Privativa Total de 86,030m²; Área de Uso Comum de 53,884m² 
(onde se inclui a área correspondente a (01) uma vaga individual e indeterminada na garagem coletiva); Área Real Total de 139,914m²; 
correspondendo-lhe um coeficiente de proporcionalidade de 0,0064282; uma Fração Ideal de terreno de 17,391m²; e um coeficiente 
de distribuição de despesas de condomínio de 0,0064719. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO 
ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o 
SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando dia 29/11/21 ás 10:00e finalizando dia 30/11/21 ás 10:00, com lance 
mínimo, igual ou superior a R$ 439.462,06 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos)e neste 
será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido 
das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto 
de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de 
Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado 
para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do 
leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line 
se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa 
pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para 
efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, 
no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação 
com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total 
responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e 
a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. OBS: CONFORME INFORMADO PELO COMITENTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO 
JUNTO AO TJSP SOB NUMERO 1011212-50.2018.8.26.0008;  As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 
de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro 
Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br ; As informações aqui disponibilizadas foram obtidas 
em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação jurídica do imóvel, não devendo ser 
utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

3ªVARA CÍVEL DE ARARAQUARA -  EDITAL  de CONVOCAÇÃO da ASSEMBLEIA
GERAL  DE  CREDORES,  expedido  nos  autos  da  ação  de RECUPERAÇÃO
JUDICIAL de HELIBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS HELICOI-
DAIS LTDA., HELIBOMBAS SERVICE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., e
HELIBOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
LTDA., Processo nº 1007386- 55.2020.8.26.0037.  O Doutor PAULO LUIS APA-
RECIDO TREVISO, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Araraquara, Estado de São  Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, na forma
da Lei, que pelo presente edital que ficam convocados todos os credores
HELIBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS HELICOIDAIS LTDA.,
HELIBOMBAS SERVICE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  LTDA., e HELIBOMBAS IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA., para se
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (AGC), a ser realizada em
ambiente vir tual, por meio da plataforma WEBEX, no dia 30 de NOVEMBRO de
2021,  às  14h00,  em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO,  ocasião  em  que  a  assembleia
será  instalada  com  a  presença  de  credores  titulares  de  mais da metade
dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum
nesta ocasião, ficam desde já  convocados os credores para a assembleia, em
SEGUNDA CONVOCAÇÃO, no mesmo horário, a ser realizada no dia 14 de
DEZEMBRO de 2021, a qual será instalada com a presença de qualquer número
de credores. O MM. JUÍZO FAZ SABER QUE a Assembleia ora convocada tem
como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte  ordem do dia: A)
instalação da assembleia, B) aprovação, rejeição ou modificação do plano de
recuperação; C) decisão pela  instalação e posterior eleição dos membros do
Comitê de Credores e de seus substitutos; e D) demais assuntos de interesse.
O  Plano de Recuperação Judicial se encontra juntado aos autos às fls. 1124/
1179. NA  FORMA  DO  COMUNICADO  CG  Nª  809/2020  DO TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  A  ADMINISTRADORA JUDICIAL FAZ
SABER QUE: A Assembleia será realizada em AMBIENTE VIRTUAL e, portanto,
sem a presença física de pessoas. Para participar da Assembleia os Credores
deverão, OBRIGATORIAMENTE, proceder com o preenchimento do FORMULÁ-
RIO DE  PROCURAÇÕES  disponível  no  site  da Administradora  Judicial,  qual
seja,  https://administracaojudicial.kpmg.com.br/.  O  passo  a  passo e instru-
ções necessárias ao preenchimento estão disponíveis nos autos do processo
(fls. 2438/2456). O preenchimento  deverá ser realizado mesmo pelos credores
que não serão representados por procuradores na Assembleia e o prazo para
fazê- lo é de até 24 horas antes do início da AGC, nos termos da Lei. O envio
da documentação não implica em aceitação e todas as informações insertas no
Formulário de Procurações serão  submetidas à validação da Administradora
Judicial, que contatará o credor ou procurador caso necessária eventual retifica-
ção  dos documentos. É essencial que as informações acerca do e-mail e telefone
para contato sejam realizadas de forma correta no Formulário de  Procurações,
tendo em vista que o código e senha para acesso ao sistema WEBEX serão
enviados por e-mail e eventual contato  da Administradora Judicial com o credor
ou procurador se dará por meio do telefone indicado no Formulário de Procurações.
Ficam os credores e procuradores desde já cientes de que o código de acesso
e senha são pessoais e intransferíveis,  sendo imprescindível a manutenção
do sigilo das informações de acesso ao ambiente vir tual WEBEX. As instruções
de acesso à  plataforma WEBEX foram descritas de forma pormenorizada nos
autos do processo. A plataforma WEBEX está disponível para  acesso por
computador e por aplicativo de celular disponível para os sistemas operacionais
Android e iOS. A Administradora Judicial cientifica os credores e procuradores
de que o cadastramento da AGC encerrará às 10h00 do dia  30/11/2021 e,
caso não instalada em primeira convocação, do dia 14/12/2021. Os credores
poderão se apresentar para o ato  assemblear até o encerramento do período
de credenciamento, não sendo admitidos, após esse momento, sua participa-
ção na  AGC. As instruções de votação via sistema WEBEX estão disponíveis
nos do processo. E, para que produza seus efeitos de direito, será o presente
Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA  MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Araraquara/SP, aos ___ de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1064442-85.2019.8.26.0100 A MM. Juíza de 
Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Elaine FariaEvaristo, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER ao Executado ALEXANDRE FERNANDES CALHEIROS, RG 8984039 e CPF 
007.768.888-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas Condominiais 
por parte de Condomínio Edifício Braido Tower, alegando em síntese: cobrança da quantia de R$ 15.310,24, 
referente ao pagamento das taxas condominiais dos meses de outubro de 2018 a junho de 2019. Encontrando-
se o Executado 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 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou no prazo de 
15 dias, apresente embargos ou reconheça o crédito do Exequente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. No silêncio, o Executado 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 21 de maio de 2021 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0022598-10.2021.8.26.0002 - O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO CANUTO SO-
BRAL, Brasileiro, Cabeleireiro, RG 35.817.596-3, CPF 224.613.698-95, pai Valdomiro Canuto Sobral, 
mãe Maria Teresa da Conceição Sobral, Nascido/Nascida 27/02/1983, natural de Garanhuns - PE, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Irene Paluri Vieira 
- Espólio, Marco Antonio Vieira e Daniel de Moraes Vieira. 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$ 228.097,37, 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 São Paulo, aos 08 de outubro de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE GERAL Usuário: murillo

Data: 11/11/2021 14:13:38
QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2021 Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO RETIDO ATÉ O TRIMESTRE

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 7.100.000,00 5.686.028,69 4.891.000,00 4.153.596,72

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.000,00 12.784,96 APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE

TOTAL DA RECEITA 7.105.000,00 5.698.813,65 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 5.686.028,69 4.153.596,72

TOTAL 7.105.000,00 5.698.813,65 DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL) 4.973.500,00 3.989.169,56 GANHO 1.532.431,97 PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 8.753.526,49 123,20 4.896.518,56 85,92 4.878.790,89 85,61 4.336.161,01 76,09

MAGISTÉRIO 7.192.546,49 101,23 4.378.698,52 76,84 4.378.698,52 76,84 3.845.238,09 67,47

OUTRAS 1.560.980,00 21,97 517.820,04 9,09 500.092,37 8,78 490.922,92 8,61

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 4.896.518,56 85,92 4.878.790,89 85,61 4.336.161,01 76,09

MAGISTÉRIO 4.378.698,52 76,84 4.378.698,52 76,84 3.845.238,09 67,47

OUTRAS 517.820,04 9,09 500.092,37 8,78 490.922,92 8,61
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Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado 0,00

Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%) 0,00

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA

VALOR % VALOR % VALOR %

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado 0,00

Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%) 0,00

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA

VALOR % VALOR % VALOR %

Complementação da União VAAT - Educação Infantil 0,00 0,00 0,00

CANANEIA, 30 de Setembro de 2021

ROBSON DA SILVA LEONEL MARIA CRISTINA MARCELLO MATHAIS BENEDITO CARLOS CORDEIRO LUCAS RANGEL XAVIER
CPF - 315.505.408-58 CPF - 069.996.478-44 CRC 1SP 264720/O-0 CRC 1SP 264772/O-7

Prefeito Municipal Diretora do Depto Municipal de Educação Diretor do Departamento Municipal de Fazenda Contador
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Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2021 Sistema CECAM

RECEITAS DE IMPOSTOS APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO ARRECADADO ATE O TRIMESTRE PARA O EXERCÍCIO ATÉ O TRIMESTRE

Próprios 8.285.400,00 5.887.746,96
Transferências da União 14.023.000,00 10.976.274,96
Transferências do Estado 13.115.000,00 10.416.498,70

TOTAL 35.423.400,00 27.280.520,62 TOTAL

Retenções ao FUNDEB 4.891.000,00 4.153.596,72 8.855.850,00 6.820.130,16
RECEITAS LÍQUIDAS 30.532.400,00 23.126.923,90

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 9.250.100,00 26,11 6.116.666,28 22,42 5.795.300,09 21,24 5.557.146,78 20,37

Educação Infantil 802.000,00 2,26 289.221,78 1,06 192.251,22 0,70 183.842,68 0,67
Ensino Fundamental 3.557.100,00 10,04 1.673.847,78 6,14 1.449.452,15 5,31 1.219.707,38 4,47
Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retenções ao FUNDEB 4.891.000,00 13,81 4.153.596,72 15,23 4.153.596,72 15,23 4.153.596,72 15,23

DEDUÇÕES

Educação Infantil
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL 6.116.666,28 22,42 5.795.300,09 21,24 5.557.146,78 20,37

EDUCAÇÃO INFANTIL 289.221,78 1,06 192.251,22 0,70 183.842,68 0,67
ENSINO FUNDAMENTAL 1.673.847,78 6,14 1.449.452,15 5,31 1.219.707,38 4,47
EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB 4.153.596,72 15,23 4.153.596,72 15,23 4.153.596,72 15,23
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Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação do executado Franz Buffardi Neto, CPF 333.201.958-91, bem como sua mulher, se casado for, a proprietária Yvete 
Naime, CPF 149.510.298-04, a credora hipotecária Caixa Econômica Federal, o Condomínio Edifício Tirreno, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura 
Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 
1125283-17.2017.8.26.0100, em trâmite na 37ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por Condomínio Edifício Tirreno, CNPJ 54.464.524/0001-62. A Dra. Patrícia Martins 
Conceição, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na 
JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão 
começa em 23/11/2021, às 10:30hs, e termina em 26/11/2021, às 10:30hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 10hs31min, e termina em 16/12/2021, às 10:30hs. BEM 
- Direitos pertencentes ao executado sobre o Apartamento nº 91, do 9º andar do Edifício Tirreno, à Rua Bela Cintra, nº 468, Capital/SP, no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), 
com área útil de 46,02m², área comum de 16,59m² e área total construída de 62,61m², cabendo-lhe a fração ideal no terreno de 1/72 avos, bem como nas coisas comuns do 
edifício. Matrícula 9.333 do 13º CRI/SP. Contribuinte nº 010.031.0192-5. Sendo nomeado depositário o Sr. Franz Buffardi Neto, CPF 333.201.958-91. AVALIAÇÃO - R$ 383.000,00 
(junho/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 63.131,75 (outubro/2021), que será atualizado até a data 
do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 19 de outubro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação do executado Reinaldo Cavalcante Rosa, CPF 087.225.548-40, bem como sua mulher Claudia Mendonça de Queiroz 
Rosa, CPF 092.061.618-65, a credora Hipotecária Petrobrás Distribuidora S.A., o Condomínio Edifício Piazza Di Siena, na pessoa do síndico/representante legal, 
Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos da Ação de Procedimento Comum, em fase 
de execução, Processo nº 0021867-51.2011.8.26.0006, em trâmite na 1ª Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de França/SP, requerida por Condomínio Edifício Piazza Di 
Siena, CNPJ 01.826.308/0001-53. O Dr. José Luiz de Jesus Vieira, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão 
o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 11:00hs, e 
termina em 26/11/2021, às 11:00hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 11hs01min, e termina em 16/12/2021, às 11:00hs. BEM - Apartamento de nº 101, localizado no 
10º andar, do Edifício Piazza Di Siena, situado na Avenida Padres Olivetanos, nº 83, na Vila Esperança, no 3º Subdistrito - Penha de França, com a área privativa de 73,315m², a 
área de garagem de 9,990m² relativa a uma vaga indeterminada, localizada no 1º e 2º níveis inferiores, sujeita a sorteio e ao eventual uso de manobrista, a área comum de 60, 
274m², perfazendo a área total de 143,579m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,7695% no terreno condominial. Contribuinte nº 059.062.0195-5. Matrícula nº 132.610 do 
12º Ofi cial de Registro de Imóveis da Capital - SP. Sendo nomeado depositário o Sr. Reinaldo Cavalcante Rosa, CPF 087.225.548-40.  AVALIAÇÃO - R$ 420.000,00 
(junho/2016), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 48.265,59 (julho/2018), que será atualizado até a data do leilão.
CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 08 de setembro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação da executada Construtora B.L.N. Ltda, CNPJ 51.724.144/0001-21, na pessoa de seu representante legal, o Condomínio 
La Fontana, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido 
nos Autos do Cumprimento de sentença (0000104-85.2020.8.26.0003) - Processo principal 1001833-71.2016.8.26.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível - Foro Regional III - 
Jabaquara, requerido por Condomínio La Fontana, CNPJ 03.137.805/0001-70. A Dra. Carolina Bertholazzi, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º 
do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor 
www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 11:30hs, e termina em 26/11/2021, às 11:30hs e 
2º Leilão começa em 26/11/2021, às 11hs31 min, e termina em 16/12/2021, às 11:30hs. BENS: LOTE 1) - Vaga Dupla nº 14, na garagem localizada no 3º Subsolo do 
Condomínio La Fontana, situado na Rua do Arraial, nº 195, na Saúde - 21º Subdistrito, com a área útil de 19,8000m², área comum de 6,9678m², área total de 26,7678m², com a 
participação da fração ideal de 0,070% no terreno e demais partes e coisas de propriedade e uso comuns do condomínio. Contribuinte nº 046.020.1251-5. Matrícula nº 158.014 
do 14º CRI/SP. AVALIAÇÃO - R$ 82.456,00 (outubro/2019) - AVALIAÇÃO ATUALIZADA - índice 81,555240 - R$ 93.773,53 (setembro/2021), que será atualizada até a data do 
leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. LOTE 2) - Vaga Dupla nº 15, na garagem localizada no 1º Subsolo do Condomínio La Fontana, situado na Rua do Arraial, nº 195, na Saúde - 
21º Subdistrito, com a área útil de 19,8000m², área comum de 6,9678m², área total de 26,7678m², com a participação da fração ideal de 0,070% no terreno e demais partes 
e coisas de propriedade e uso comuns do condomínio. Contribuinte nº 046.020.1231-0. Matrícula nº 157.972 do 14º CRI/SP. AVALIAÇÃO - R$ 82.456,00 (outubro/2019) - 
AVALIAÇÃO ATUALIZADA - índice 81,555240 - R$ 93.773,53 (setembro/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. Sendo nomeada 
depositária dos referidos bens Construtora B.L.N. Ltda, CNPJ 51.724.144/0001-21, na pessoa de seu representante legal. DÉBITO EXEQUENDO / CONDOMINIAIS - R$ 46.706,36 
(set/2021), que será atualizado até a data do efetivo pagamento com o produto da arrematação. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 
e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 29 de setembro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação da executada Consima Incorporadora Construtora Ltda, CNPJ 61.373.833/0001-92 e CR Califórnia Cooperativa 
Residencial, CNPJ 00.461.361/0001-35, na pessoa de seus representantes legais, bem como o Condomínio Residencial Village Califórnia - Edifício Santa Mônica, na pessoa 
do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de Osasco/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento de 
sentença, Processo nº 0051044-19.2004.8.26.0002, em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro/SP, requerida por Valter Felippe da Rosa, CPF 994.014.018-53. 
O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley 
Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: 
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 12:00hs, e termina em 26/11/2021, às 12:00hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 12hs01min, e termina 
em 16/12/2021, às 12:00hs. BEM - Apartamento nº 01, situado no térreo do Edifício Santa Mônica, Bloco C-2, integrante do Condomínio Residencial Village Califórnia, situado 
na Avenida Dona Blandina Ignez Júlio, nº 295, no Jardim Sindona, Osasco/SP, contendo dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha, área de serviço, com uma área útil ou 
privativa de 65,01m², área comum de 8,60m², perfazendo a área total de 73,61m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,8064% no terreno e demais coisas de uso comum do 
condomínio, cabendo-lhe o direito de uma vaga no estacionamento do condomínio, descoberta e sob nº 34. Matrícula nº 64.503 do CRI da Comarca de Osasco/SP. AVALIAÇÃO - 
R$ 252.000,00 (junho/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 94.458,32 (agosto/2021), que será atualizado 
até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no 
site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 20 de setembro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação das executadas Maria Cecilia Dulce da Fonseca Rosas, CPF 223.821.678-23, Dulce Maria da Fonseca Rosas, 
CPF 066.537.428-30 e Helena Maria Rosas de Almeida Leite, CPF 089.006.928-01, bem como seu marido Paulo de Almeida Leite, CPF 490.585.338-91, o usufrutuário 
Sebastião Juvenal da Fonseca Rosas, CPF 053.708.338-34, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, 
expedido nos Autos do Cumprimento de sentença (0002548-67.2020.8.26.0011) - Processo principal 1006573-43.2019.8.26.0011, em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro Regional 
XI - Pinheiros, requerida por Sociedade Benefi cente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês, CNPJ 61.590.410/0001-24. A Dra. Andrea Ferraz Musa, Juíza de Direito, na forma 
da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 12:30hs, e termina 
em 26/11/2021, às 12:30hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 12hs31min, e termina em 16/12/2021, às 12:30hs. BEM - A Nua propriedade que Dulce Maria da Fonseca 
Rosas e Helena Maria Rosas de Almeida Leite, possuem sobre um prédio à Rua Japiaçoia, nº 70, bairro Alto dos Pinheiros, no 45º Subdistrito - Pinheiros, e o terreno com a área 
de 656,00m², Matrícula nº 81.423 do 10º CRI/SP. Contribuinte nº 081.072.0018-7 (Av.1/81.423). Sendo nomeadas depositárias as Sras. Helena Maria Rosas de Almeida Leite, 
CPF 089.006.928-01 e Dulce Maria da Fonseca Rosas, CPF 066.537.428-30. AVALIAÇÃO - R$ 3.802.000,00 (agosto/2021) - AVALIAÇÃO ATUALIZADA - R$ 3.835.457,50 
(setembro/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 89.536,93 (agosto/2021), que será atualizado até a data 
do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 27 de outubro de 2021_________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação dos executados Companhia Construtora Radial, CNPJ 61.153.888/0001-97, na pessoa de seu representante legal e a 
Elias Chamma, CPF 017.219.848-87, bem como sua mulher e coproprietária Rita de Cássia da Motta Chamma, CPF em comum, o credor Hipotecário Banco do Brasil S/A, 
Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos autos da Ação Monitória, em fase de execução, Processo 
nº 0027068-51.2002.8.26.0002, em trâmite na 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro/SP, requerida pela cessionária Patrícia Chamma Nahas, CPF 066.404.878-10. 
A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel 
Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 14:00hs, e termina em 26/11/2021, às 14:00hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 14hs01 min, e termina em 16/12/2021, 
às 14:00 hs. BEM - Prédio situado na Avenida São Paulo (atual Rua Regina Badra), nº 285, e seu respectivo terreno constante do lote 24 da quadra O, do Jardim dos Estados, no 
29º Subdistrito - Santo Amaro, encerrando a área de 576,00m². Contribuinte nº 088.265.0019-3. Matrícula nº 288.374 do 11º CRI da Capital/SP. AVALIAÇÃO - R$ 1.989.000,00 
(out/2016) - AVALIAÇÃO ATUALIZADA pelo índice de 81,555240: R$ 2.460.089,50 (set/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. 
DÉBITO EXEQUENDO - R$ 687.038,29 (agosto/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 
e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 23 de setembro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Móvel e para intimação da executada Cristiane Aparecida de Almeida, CPF 109.834.568-10 e demais interessados, expedido nos autos da 
Ação de Procedimento Comum, ora em fase de execução, Processo nº 1040369-64.2017.8.26.0053 - apensado ao Proc. 1058413-68.2016.8.26.0053, em trâmite na 8ª Vara de 
Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, requerida por São Paulo Previdência - SPPREV, CNPJ 09.041.213/0001-36. O Dr. Luis Eduardo Medeiros Grisolia, 
Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 
981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do site www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, 
às 14:30hs, e termina em 26/11/2021, às 14:30hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 14hs31 min, e termina em 16/12/2021, às 14:30hs. BEM - Veículo Importado marca 
Asia Motors, modelo Towner SDX, cor azul, ano de fabricação/modelo 1997/1997, combustível gasolina, placa CKX5431, chassi KN2ANM8D1VK035464, renavam 675396301. 
AVALIAÇÃO - R$ 6.535,00 (set/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela FIPE. Que se encontra na Rua José Correa da Silva, 328, Pindamonhangaba/SP.
DÉBITO EXEQUENDO - R$ 174.441,66, (agosto/2021), que será atualizada até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319-000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 
e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel, expedido nos autos do Cumprimento de sentença (0000768-48.2021.8.26.0176) - Proc. principal 0007011-19.1995.8.26.0176 (Extinção de 
Condomínio), requerida por João Manuel Ferreira, CPF 836.825.628-34 contra Maria Celi do Espirito Santo, CPF 112.962.448-06, bem como para intimação dos mesmos, da 
Prefeitura Municipal de Embú da Artes/SP, dos Condôminos, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados. Processo nº em trâmite na 2ª Vara Judicial 
- Foro de Embu das Artes. A Dra. Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER
que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.
br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 15:00hs, e termina em 26/11/2021, às 15:00hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, 
às 15:01hs/min, e termina em 16/12/2021, às 15:00hs. BEM - Imóvel descrito como Lote 21-A, da quadra E, situado na Rua Amazonas, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das 
Artes, com área total de 125,00m². OBS.: Conforme Laudo de Avaliação (fl s. 38/41), referido imóvel possui o nº 267, antigo nº 414, da Rua Amazonas. AVALIAÇÃO - R$ 256.750,00 
(agosto/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, 
lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e 
email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Embu das Artes, 28.09.2021._________________________________________________________________________________________________________________________________

Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação do executado Heitor Pacheco Valerio, CPF 275.178.968-49, bem como s/m Elza da Cruz Valério, CPF ignorado, 
Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos do Cumprimento de sentença (0019616-
06.2017.8.26.0053) - Processo principal 0032709-90.2004.8.26.0053, em trâmite na 6ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, requerida pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo, CNPJ 01.468.760/0001-90. A Dra. Cynthia Thome, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do 
NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor 
www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 15:30hs, e termina em 26/11/2021, às 15:30hs e 
2º Leilão começa em 26/11/2021, às 15hs31min, e termina em 16/12/2021, às 15:30hs. BEM - Imóvel situado na Rua Vinte e Um, lote 9 da quadra 14, Gleba D, 
Jardim Santo Elias, no 31º Subdistrito-Pirituba, Capital de São Paulo, constituído em : Um Terreno com a área de 280,00m². Transcrição nº 48.589 do 16º CRI/SP. Contribuinte 
nº 078.302.0009-2. Sendo nomeado depositário Heitor Pacheco Valerio, CPF 275.178.968-49. AVALIAÇÃO - R$ 684.458,10 (julho/2021), que será atualizada até a data do leilão 
pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 970.271,67 (agosto/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - 
São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 04 de outubro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel, expedido nos autos da Alienação Judicial (Extinção de Condomínio), requerida por José Aparecido de Souza, CPF 121.793.456-15 
e s/m Cecilia Ferreira de Souza, CPF 143.135.238-12 contra José Benedito Campos, CPF 121.795.826-68 e s/m Maria Eunice Faria Campos, CPF 120.374.998-84, bem 
como para intimação da Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP, dos Condôminos, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados. Processo nº 1021540-
77.2016.8.26.0309, em trâmite na 3ª Vara Cível - Foro de Jundiaí. O Dr. Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos 
do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, 
através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 16:00hs, e termina em 26/11/2021, às 
16:00hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 16hs01min, e termina em 16/12/2021, às 16:00hs. BEM - Lote de terreno, sob nº 53 da quadra 25, do loteamento denominado 
Jardim Santa Gertrudes, situado na cidade de Jundiaí, com a área de 403,55m², que assim se descreve: mede 10,00m de frente para a Rua Um; pelo lado direito visto da referida 
rua mede 40,44m, confrontando com o lote 52; pelo lado esquerdo mede 40,27m, confrontando com o lote 54 e fi nalmente nos fundos mede 10,00m, confrontando com o lote 
21. Contribuinte nº 69.001.0053. Matrícula nº 157.109, do 2º CRI de Jundiaí/SP. AVALIAÇÃO - R$ 664.817,81 (abril/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela 
Prática do TJ/SP.  CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 24 de setembro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Móvel e para intimação do executado Donizete Prado das Neves, CPF 606.830.905-34 e demais interessados, expedido nos autos do 
Cumprimento de sentença (0012638-29.2018.8.26.0004) - Processo principal 1003313-13.2018.8.26.0004, em trâmite na 1ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa, requerida 
por Ieda Maria Nilo de Oliveira, CPF 790.779.609-10. A Dra. Lucia Helena Bocchi Faibicher, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, 
FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor 
www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - Virtual: através do endereço eletrônico www.publicumleiloes.com.br: Virtual: através do 
endereço eletrônico www.publicumleiloes.com.br: 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 16:30hs, e termina em 26/11/2021, às 16:30hs, 2º Leilão começa em 26/11/2021, 
às 16hs31min, e termina em 16/12/2021, às 16:30hs.  Presencial: 1º Leilão dia 26/11/2021, às 16:30hs e 2º Leilão no dia 16.12.2021, às 16:30hs, na Rua Maria Paula, 36 - 
6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 904 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249. BEM - Veículo marca Fiat, modelo Strada Working, combustível álcool/gasolina, ano de fabricação/
modelo 2012/2013, placas BBA2199, chassi 9BD27805MD7594716, renavam 493415181. AVALIAÇÃO - R$ 32.838,00 (agosto/2021), que será atualizada até a data do leilão 
pela Tabela FIPE. Que se encontra na Rua Lagoa do Abaete, nº 79 - Conjunto Residencial Jardim Canaã, São Paulo/SP, sendo nomeado depositário o Sr. Donizete Prado das 
Neves, CPF 606.830.905-34. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 19.917,18 (set/2021), que será atualizada até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319-000 - São Paulo-
SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 27 de setembro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Móveis e para intimação da executada NTG Nacional Técnica e Gerenciamento Ltda, CNPJ 02.375.440/0001-59, na pessoa de seu representante 
legal e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1028807-80.2018.8.26.0002, em trâmite na 2ª Vara Cível - 
Foro Regional II - Santo Amaro, requerida por Gascat Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 00.965.449/0001-94. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito, na 
forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os 
bens abaixo descritos, através do site www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 10:15hs, e termina 
em 26/11/2021, às 10:15hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 10hs16min, e termina em 16/12/2021, às 10:15hs. BENS - Lote 01: 12 computadores marca Samsung 
(telas de 15”), completos. AVALIAÇÃO UNITARIA: R$ 750,00 - AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 9.000,00 (dez/2019). Lote 02: 15 escrivaninhas, com 02 gavetas cada. AVALIAÇÃO 
UNITARIA: R$ 400,00 - AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 6.000,00 (dez/2019). AVALIAÇÃO TOTAL GERAL: R$ 15.000,00 (dez/2019), que será atualizada até a data do leilão pela 
Tabela Prática do TJ/SP. Que se encontram na Rua James Watt, 84, conjunto 22, Jardim Edith, São Paulo/SP, sendo nomeada depositária NTG Nacional Técnica e Gerenciamento 
Ltda, CNPJ 02.375.440/0001-59, na pessoa do Diretor André Molinari, CPF 806.728.171-87. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 13.865,77 (nov/2018), que será atualizada até a data 
do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 28 de setembro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Móvel e para intimação da executada RBTV - Comunicação e Produção Eireli, CNPJ 08.873.763/0001-59, na pessoa de seu representante 
legal e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento de sentença nº 1008351-06.2018.8.26.0004, em trâmite na 3ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa, requerida 
por Júlio Cesar Martins Casarin, CPF 448.013.000-49. A Dra. Adriana Genin Fiore Basso, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, 
FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor 
www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23.11.2021, às 10:45hs, e termina em 26.11.2021, às 10:45hs e 
2º Leilão começa em 26.11.2021, às 10hs46min, e termina em 16.12.2021, às 10:45hs. BEM -01 transmissor de potência novo FMU-6 A, pot 6W, série 735, alimentação 220, 
frequência 941 MHz, consumo de 064 VA, Código Anatel 0975222528, em bom estado de conservação e livre de ônus. AVALIAÇÃO - R$ 50.000,00 (agosto/2021), que será
atualizada até a data do leilão. Que se encontra na Alameda dos Uapés, 313, Planalto Paulista, São Paulo/SP, sendo nomeado depositário o Sr. Roberto Alvarenga, RG nº 9.671.126 
(SSP-SP). DÉBITO EXEQUENDO - R$ 31.397,52 (agosto/2021), que será atualizado até a data do Leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma 
de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 
e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 29.09.2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Móveis e para intimação do executado Ricardo Geretto Kortas, CPF 696.480.858-20 e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento 
de sentença (0024519-79.2020.8.26.0053) - Proc. principal 0125644-47.2007.8.26.0053, em trâmite na 6ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, 
requerida por Fundação de Amparo À Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, CNPJ 43.828.151/0001-45. A Dra. Liliane Keyko Hioki, Juíza de Direito, na forma da lei, 
etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens 
abaixo descritos, através do site www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 11:45hs, e termina 
em 26/11/2021, às 11:45hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 11hs46min, e termina em 16/12/2021, às 11:45hs. BENS - Lote 1- veículo marca Toyota, modelo Etios 
HB XS 15 AT, ano de fabricação/modelo 2017/2018, cor prata, combustível álcool/gasolina, placa GHQ2886, chassi 9BRK29BT1J0151440, renavam 1142947499. AVALIAÇÃO 
- R$ 55.415,00 (set/2021). Lote 2- veículo marca Hyundai, modelo HB20 1.0M Comfor, ano de fabricação/modelo 2017/2017, cor marrom, combustível álcool/gasolina, placa 
FUV9455, chassi 9BHBG51CAHP783122, renavam 01125889990. AVALIAÇÃO - R$ 46.752,00 (set/2021). Lote 3- veículo marca Ford, modelo Royale 1.8 I GL, cor azul, ano 
de fabricação/modelo 1994/1994, combustível gasolina, placa BZQ8520, chassi 9BFZZZ33ZRP021729, renavam 00622098853. AVALIAÇÃO - R$ 5.510,00 (set/2021). OBS.: 
As avaliações serão atualizadas até a data do leilão pela Tabela FIPE. Que se encontram na Rua Alzira Alves dos Santos, 45, Pedreira, São Paulo/SP. DÉBITO EXEQUENDO - 
R$ 1.573.558,62 (set/2021), que será atualizada até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, 
comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, 
ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. 
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, aos 08 de outubro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação dos executados Assuero Valério Caetano, CPF 253.083.668-02, Odair Curtolo Junior, CPF 154.864.078-66 e s/m 
Rosilene Almeida de Brito Curtolo, CPF 123.290.228-40, o Condomínio Residencial Mediterrâneo, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal 
de São Paulo/SP, eventuais ocupantes dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido nos Autos do Cumprimento de sentença (0008451-18.2017.8.26.0002) - 
Processo principal 0044658-26.2011.8.26.0002, em trâmite na 6ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro, requerida por Condomínio Residencial Mediterrâneo, CNPJ 
66.510.181/0001-04. O Dr. Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado 
Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições 
que segue:  DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/11/2021, às 13:45hs, e termina em 26/11/2021, às 13:45hs e 2º Leilão começa em 26/11/2021, às 13hs46min, 
e termina em 16/12/2021, às 13:45hs. BENS - Apartamento Duplex nº 202, localizado no 20º andar e na cobertura do Bloco III, designado Edifício Sardenha, com a área útil de 
132,08m², área comum de 61,06m², perfazendo a área total de 193,14m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,4140% no terreno condominial e Vagas designadas pelos 
nºs 10, 213 e 214, para efeito de capacidade, de localização indeterminadas na garagem situada nos 2º e 1º subsolos dos Blocos III e IV designados, respectivamente, Edifícios 
Sardenha e Sicília, garagem essa com a área útil de 2.352,00m² e a área comum de 2.907,12m², perfazendo a área total de 5.259,12m² e com a participação de 7,5912% no 
terreno condominial, correspondendo a cada vaga 1/216 da garagem, todos integrantes do Residencial Mediterrâneo, situado na Rua Sócrates, nº 853, 29º subdistrito - Santo 
Amaro. Matrículas nºs 247.435; 247.527, 247.730 e 247.731, respectivamente, todas do 11º CRI/SP. Contribuintes nºs 090.463.0292-1, 090.463.0387-1 e 090.463.0384-5. Sendo 
nomeados depositários os Srs. Assuero Valério Caetano, CPF 253.083.668-02, Odair Curtolo Junior, CPF 154.864.078-66 e Rosilene Almeida de Brito Curtolo, CPF 123.290.228-
40. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 771.000,00 (junho/2020 - índice 73,051422), AVALIAÇÃO TOTAL ATUALIZADA - R$ 853.242,55 (agosto/2021 - índice 80,843815), que será 
atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 430.617,73 (agosto/2021), que será atualizado até a data do efetivo pagamento do 
débito, o qual, será pago com o produto da arrematação. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão 
do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no 
escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 13 de outubro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de Leilão Único de Bem Móvel e para intimação da executada Joana Darqui de Carvalho Fernandes, CPF 861.872.288-04, bem como o terceiro interessado 
Moacir Ribeiro de Carvalho, CPF 586.532.958-87 e demais interessados, expedido nos autos de Cumprimento de sentença (0000221-69.2020.8.26.0070) – Proc. principal: 
1002362-78.2019.8.26.0070, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal - Foro de Batatais, requerida por João Batista Xavier, CPF 744.719.708-44. O Dr. Fabio Marques 
Dias, Juiz de Direito, na forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o 
nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DO LEILÃO - Leilão começa em 23/11/2021, 
às 13:00hs, e termina em 22/02/2022, às 13:00 hs. BEM - Veículo marca GM, modelo S10 Executive D, ano de fabricação/modelo 2009/2010, cor prata, combustível álcool/
gasolina, placas EDJ6E34, chassi 9BG138SF0AC437553, renavam 191671266. AVALIAÇÃO (fl s. 194) - R$ 50.744,00 (julho/2021), que será atualizada até a data do leilão 
pela Tabela Prática TJ/SP. Que se encontra na Rua Primeiro de Maio, nº 63, bairro Castelo, Batatais/SP, sendo nomeada depositária Joana Darqui de Carvalho Fernandes, 
CPF 861.872.288-04. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 64.080,29 (set/2021) que será atualizado até a data do Leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319-000 - 
São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 23.09.2021.

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0000926-53.2020.8.26.0010 – Executado: CLEUSA CONTI DE PAIVA 
(CPF Nº 995.611.908-34) – Exequente: JHMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ Nº 
00.074.529/0001-50)- Interessado: FABIO MARTINS DI JORGE (OAB/SP Nº 236.562); CONDOMÍNIO EDI-
FÍCIO FRATELLI DI FRANCESCO (CNPJ Nº 00.074.460/0001-64); PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO (CNPJ Nº 46.395.000/0001-39). O 1º leilão terá início em 23 de Novembro de 2021 às 15h30min 

com encerramento em 26 de Novembro de 2021 às 15h30min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. 
Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 15 de Dezembro de 2021 às 
15h30min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: APARTAMENTO nº 91, 
localizado no 9º andar do EDIFÍCIO FRATELLI DI FRANCESCO, situado à Rua Xavier de Almeida, nº 564, no 18º Sub-
distrito-Ipiranga, com a área útil de 164,3706m2 Objeto da Matrícula 122.463 do 6º Cartório de Registro de Imóveis 
de São Paulo. Contribuinte Municipal nº 040.117.0055-1. Valor de Avaliação: R$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e 
cinco mil reais) em dezembro de 2020 Valor de Avaliação Atualizado: R$ 669.730,00 (seiscentos e sessenta e nove 
mil e setecentos e trinta reais). Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0001544-87.2018.8.26.0003 – Executado: Marcia Felix da Costa (CPF nº 
126.728.148-05) – Exequente: Condomínio Vila Suíça I (CNPJ nº 58.493.685/0001-35) - Interessado: Pre-
feitura Municipal de São Paulo (CNPJ nº 46.395.000/0001-39). O 1º leilão terá início em 23 de Novembro 
de 2021 às 15h30min com encerramento em 26 de Novembro de 2021 às 15h30min com lances a partir do 
valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se 

encerrará em 15 de Dezembro de 2021 às 15h30min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação 
atualizada. BEM: Apartamento nº 22, localizado no 1º andar do Edifi cio Montreux, integrante do Condominio Vila Suíça 
I, sito a Avenida Professor Sylla Mattos nº 686, na saúde 21º subdistrito. Um apartamento, com a área útil de 64,859m², 
cabendo-lhe uma vaga indeterminada no estacionamento descoberto no pavimento terreio. Observações: Conforme 
laudo de avaliação, contém sala, cozinha, área de serviço, 01 banheiro social, 02 dormitórios. Objeto da Matrícula nº 
57.660, do 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, Inscrição Municipal sob nº 157.096.0006-6. Valor de 
Avaliação: R$ 296.000,00 (duzzentos e noventa e seis mil reais), em Maio de 2021. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 
306.373,70 (trezentos e seis mil, trezentos e setenta e três reais e setenta centavos), atualizado em Setembro de 2021. 
Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0010983-35.2011.8.26.0564 – Executado: Amilton Marques Bastos (CPF 
nº 257.141.258-27) – Exequente: Condomínio Estados Unidos (CNPJ nº 04.679.493/0001-99) - Interes-
sado: Caixa Economica Federal (CNPJ nº 00.360.305/0001-04), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO (CNPJ nº 46.523.239/0001-47).. O 1º leilão terá início em 23 de Novembro 

de 2021 às 15h30min com encerramento em 26 de Novembro de 2021 às 15h30min com lances a partir do valor 
de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 
15 de Dezembro de 2021 às 15h30min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. 
BEM: Unidade Autônoma, consistente do apartamento n° 01, localizado no térreo do Edifício Connecticut – bloco 7, 
integrante do Condomínio Estados Unidos, contendo a área útil de 40,02 metros quadrados. O Condomínio Estados 
Unidos, possui uma área destinada a servir como estacionamento. Observações: Conforme laudo de avaliação o imó-
vel contém, 02 dormitórios, sala para 2 ambientes pequenos, cozinha e lavanderia integradas, banheiro social e vaga 
de garagem descoberta. Objeto da Matrícula nº 47.024, do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis de São Bernardo 
do Campo/SP, Inscrição Municipal nº 024.019.137.121.. Valor de Avaliação: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 
reais), em Março de 2017. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 195.850,95 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos 
e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), em Setembro de 2021.. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0016232-54.2018.8.26.0100 – Executado: ESPÓLIO LEONARDO ELOY RO-
DRIGUES (CPF Nº 609.191.408-05); ESPÓLIO IVA SALUTTI RODRIGUES (CPF Nº 609.191.408-15) NA FI-
GURA DO SEU INVENTARIANTE LEONARDO ELOY RODRIGUES FILHO (CPF Nº 038.889.858-54) – Exe-
quente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COSTA SMERALDA (CNPJ Nº 62.582.226/0001-77) - Interessado: HANRY 
SEIDL (CPF Nº 263.133.998-38); RENZO GROSSO (CPF Nº 040.919.488-39); SIMONE THAIS FUSARI 

GROSSO; UNIÃO/FAZENDA NACIONAL; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ Nº 46.395.000/0001-39). 
O 1º leilão terá início em 23 de Novembro de 2021 às 15h30min com encerramento em 26 de Novembro de 2021 às 
15h30min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrup-
ção o 2º leilão que se encerrará em 15 de Dezembro de 2021 às 15h30min, com lances a partir de 50% (cinquenta 
por cento) da avaliação atualizada. BEM: Apartamento de cobertura nº 111, Vila Mariana - São Paulo/SP, com área útil 
de 244,52m². Objeto da Matrícula 94.191 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 
039.158.0345-6. Valor de Avaliação: R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) em Outubro de 2014. Valor 
de Avaliação Atualizado: R$ 2.374.060,50 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, sessenta reais e cinquenta 
centavos) até Setembro de 2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0020021-93.2020.8.26.0002 – Executado: Marilene Lima Silva (CPF nº 
129.673.708-00) – Exequente: Francisco Caninde Damasio de Mendonça (CPF nº 085.743.708-94) - In-
teressado: Prefeitura do Município de São Paulo/SP (CNPJ nº 46.395.000/0001-39). O 1º leilão terá início 
em 23 de novembro de 2021 às 14h00min com encerramento em 26 de novembro de 2021 às 14h00min 
com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem inter-

rupção o 2º leilão que se encerrará em 15 de dezembro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 80% (oitenta 
por cento) da avaliação atualizada. BEM: Um terreno situado na Rua Airas Nunes, 72 - Jardim Souza, São Paulo - SP, 
CEP 04918-120 com a área de 108m². Observações: Conforme laudos comparativos de avaliação, o terreno possui 
duas edifi cações residenciais, uma com dois cômodos, banheiro e lavanderia e outra com quatro cômodos, banheiro, 
lavanderia e varanda em cima, tendo no respectivo terreno vaga de garagem para um carro. Objeto da Matrícula nº 
119.133 do 11ª Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo. Inscrição Municipal nº 094.089.0005-7. Valor de 
Avaliação: R$ 268.750,00 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta mil reais), em maio de 2021. Valor 
de Avaliação Atualizado: R$ 281.506,70 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta centavos), em 
outubro de 2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0060832-26.2011.8.26.0224 – Executado: ELCIO DIMAS FREITAS 
(CPF Nº 059.387.408-00) – Exequente: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS FLORES (CNPJ Nº 
01.083.280/0001-01) – Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS E OUTRO. O 1º leilão 
terá início em 23/11/2021 a partir das 14h00min com encerramento às 14h00min em 26/11/2021 com lances 

a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que 
se encerrará em 15/12/2021 a partir das 14h00min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação 
atualizada. BEM: Direitos sobre o apartamento situado a Avenida Sargento da Aeronáutica Jaime Regalo Pereira, nº 
361, Jardim Cumbica – Guarulhos/SP, com a área privativa de 62,627 m² e 61,9547 m² de construção, a área total de 
133,015 m² e 121,92317 m² de construção. Objeto da Matrícula nº 104.948, do 1º Cartório de Registro de Imóveis 
de Guarulhos/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0079722-50.2018.8.26.0100 – Executado: Rubens Simoes (CPF nº 
021.872.218-49) – Exequente: Condominio Edifi cio General Offi ce Building (CNPJ nº 03.873.814/0001-24) 
- Interessado: Prefeitura Municipal de São Paulo (CNPJ nº 46.395.000/0001-39). O 1º leilão terá início em 
23 de novembro de 2021 às 15h30min com encerramento em 26 de novembro de 2021 às 15h30min com 
lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º 

leilão que se encerrará em 15 de dezembro de 2021 às 15h30min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação atualizada. BEM: Escritório n° 91, localizado no 9° andar do “EDIFÍCIO GENERAL OFFICE BUILDING”, 
situado na rua Cardoso de Almeida nº 634, Perdizes, com a área útil de 40,52m²., a área comum de 48,96m²., incluída a 
área correspondente a uma vaga de garagem, para estacionamento de um automóvel de passeio. Observações: A unida-
de 91 é composta de um espaço aberto para instalação de divisórias, dois banheiros, uma mini copa e varanda. Objeto 
da Matrícula 99.293 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, Contribuinte: 021.044.0050-3. Valor de 
Avaliação: R$ 427.000,00 (quatrocentos e vinte e sete mil reais), em maio de 2021. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 
447.268,30 (quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), em outubro de 2021. 
Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0092015-52.2018.8.26.0100 – Executado: S.H. Inoue Saldão Me, Satiko 
Hamada Inoue e Carlos Massato Inoue – Exequente: Vera Lúcia Constantino Monteiro Santos Inte-
ressado: Prefeitura Municipal de São Paulo/SP. A  1ª PRAÇA que ocorrerá a partir de 23 de Novembro 
de 2021 às 15h30min e se encerrará em 26 de Novembro de 2021 às 15h30min. Não havendo lance 

igual ou superior ao valor de avaliação nos três dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª PRAÇA seguir-se-á 
sem interrupção, iniciando-se em 26 de Novembro de 2021 às 15h31min e se encerrará em 15 de Dezembro de 
2021 às 15h30min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Uma casa 
situada à Rua César Pena Ramos, Limão, com área construída de 193,00m², área do terreno de 205,00m² e testada 
de 7,50. Composição:  Piso Indetermediário - 01 (uma) área para estacionamento de 2 (dois) veículos, 01 (uma) 
sala de estar, 01 (uma) sala para TV, 01 (um) lavabo, 01 (uma) escada de acesso ao piso superior, 01 (uma) copa/
cozinha, 01 (uma) área externa (lavanderia, churrasqueira, uma piscina desativada e uma escada que dá acesso 
ao piso inferior). Pavimento Inferior (Subsolo) - 01 (uma) lavanderia, 01 (um) quarto de serviço (depósito), 01 (um) 
banheiro de serviço, 01 (um) hall de distribuição, 01 (um) banheiro , 02 (dois) dormitórios, 01 (uma) suíte, 01 (um) 
banheiro da suíte, 01 (um) closet e 01 (uma) sacada. Objeto da Matrícula nº 44.558, do 8º Cartório de Registro 
de Imóveis de São Paulo/SP, Inscrição Municipal nº 076.131.0031-6.. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0106130-72.2009.8.26.0010 – Requeridos: FARMÁCIA FARMA CON-
TROLE LTDA (CNPJ nº 55.171.953/0001-047); MASAYUKI ITAYA (CPF Nº 664.543.288-72); SANAE TA-
ZIRI ITAYA (CPF Nº 031.149.178-28) - Requerente: DANIELE LIU - INTERESSADOS: ALESSANDRA 
WASSERMAN MACEDO; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ/MF 46.395.000/0001-39). 
A 1ª PRAÇA ocorrerá a partir de 23 de Novembro de 2021 às 15h00min e se encerrará em 26 de No-

vembro de 2021 às 15h00min, com lances a partir do valor da avaliação judicial atualizada. Não havendo lance igual 
ao da avaliação atualizada ou superior nos três dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª PRAÇA seguir-se-á 
sem interrupção, iniciando-se em 26 de Novembro de 2021 às 15h01min e encerramento em 15 de Dezembro de 
2021 às 15h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação judicial atualizada. BEM: Lote 1 - O apartamento nº112, localizado no 11º do Edifício Selma, do Condomínio 
Conjunto Cherem situado à rua Augusto de Magalhaes, 159, na vila Agua Funda, no 42º subdistrito- Jabaquara, com 
a área privativa de construção de 62,1550ms², área comum de 36,8330ms², incluída a área de estacionamento, tota-
lizando a área construída de 98,9880ms², correspondendo-lhe a fração ideal de 21,40ms² ou 1,0988% da totalidade 
do terreno, cabendo-lhe uma vaga para estacionamento de veículo, localizada no subsolo do referido Edifício, em 
lugar indeterminado sujeita a utilização à atuação de manobrista. Inscrito no cadastro dos contribuintes da Prefei-
tura Municipal em área maior, sob nºs 048.128.0017/18/19. Contribuinte nº 048.128.0173-7 Objeto da matrícula 
22.758 do 8º CRI da Comarca de São Paulo/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1006322-02.2014.8.26.0625 – Executados: SAMIA FERES MEGDA GAL-
VÃO (CPF nº 312.963.478-93); ROSÂNGELA DE OLIVEIRA MEGDA (CPF nº 541.645.758-91); LUIZ AL-
BERTO FACHHINI (CPF nº 874.376.268-87) – Exequente: Marina Oliveira Megda (CPF nº 029.673.138-
23)- Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE (CNPJ nº 45.176.005/0001-08). O 1º leilão terá 
início em 23 de novembro de 2021 às 15h00 com encerramento às 26 de novembro de 2021 às 15h00 

com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º 
leilão que se encerrará em 15 de dezembro de 2021 às 15h00, com lances a partir de 65% (sessenta e cinco por 
cento) da avaliação atualizada. BEM: Os imóveis estão situados na Praça Rui Barbosa, nº 104 e Rua Capitão Geraldo, 
nº 257, Bairro Centro, no perímetro urbano do município, constituídos de um bloco, com 1 apartamento e 6 salas no 
pavimento térreo, 4 apartamentos no 1º andar totalizando 5 apartamentos e 6 salas. O terreno possui topografi a plana 
em toda sua extensão, seu solo é fi rme e seco, com dimensões irregulares descritas no item 3 deste laudo técnico, 
totalizando aproximadamente 392,00 m². O imóvel é parcialmente isolado e totalmente murado. Localizado na Praça 
Rui Barbosa, nº 104 e Rua Capitão Geraldo, nº 257, Centro, Taubaté/SP. Objeto das matrículas n°s 87.076 e 87.077 
do 1° CRI da Comarca de Taubaté/SP. Inscrições Municipais n°s 15.034.001.008 e 1.5.034.001.001.. Para consultar o 
edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1008926-36.2017.8.26.0590 – Executado: Camila Oliveira Gonçalves 
Reis dos Santos (CPF nº 87.289.628-77) – Exequente: Condomínio Edifício Casarão Martim Afonso 
representado por seu síndico Antonio Carlos (CPF nº 783.144.968-04) - Interessado: Cibele de Oliveira 
Gonçalves (CPF nº 278.345.158-10), Marcelo de Oliveira Gonçalves (CPF nº 159.107.318-90), Glaucia 

de Oliveira Gonçalves (CPF nº 280.235.138-93) e Prefeitura Municipal de São Vicente (CNPJ nº 46.177.523/0001-
09). O 1º leilão terá início em 23 de Novembro de 2021 às 15h30min com encerramento em 26 de Novembro de 
2021 às 15h30min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá 
sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 15 de Dezembro de 2021 às 15h30min, com lances a partir de 
60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Direitos da executada sobre o Apartamento nº 137-B, 
situado à Praça 22 de Janeiro, São Vicente/SP, com 51,713m², área comum de 32,432m²., e área total construída 
de 84,145m². Observações: Conforme avaliação, contém, 01 dormitório, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. 
Objeto da Matrícula nº 125.679 do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente/SP, Contribuinte sob nº NÃO 
IDENTIFICADO. Valor de Avaliação: R$ 141.666,66 (cento e quarenta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e seis centavos), em Abril de 2021. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 148.955,00 (cento e quarenta e 
oito mil e novecentos e cinquenta e cinco reais), em Outubro de 2021.. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1011584-24.2019.8.26.0344 – Executado: Ediones Aparecido dos Santos 
(CPF nº 431.673.868-27) – Exequente: Condomínio Residencial São Bento II (CNPJ nº 26.084.790/0001-
24)- Interessados: Prefeitura do Munícipal de Marília/SP (CNPJ nº 44.477.909/0001-00) e Caixa Econó-
mica Federal/CEF (CNPJ nº 00.360.305/0001-04). O 1º leilão terá início em 23 de novembro de 2021 às 
14h00min com encerramento em 26 de novembro de 2021 às 14h00min com lances a partir do valor de 

avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 15 de 
dezembro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: 
Direitos que o executado possui sobre o apartamento de unidade autônoma na Rua Ionel Carvalho Domingos, n° 
220, BL. 01, apartamento n° 134, Bairro Sítio Santa Rosa, Marília/SP - CEP 17523-029sob nº 134, possuindo 46,1100 
metros quadrados de área privativa com direito ao uso de uma (1) vaga de garagem. Objeto da Matrícula nº 66.796 
do 01º Cartório de Registro de Imóveis de Marília/SP. Inscrição Municipal nº 31221100. Valor de Avaliação: R$ 
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), em agosto de 2020. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 72.032,57 (setenta e 
dois mil, trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), atualizado em setembro de 2021. Para consultar o edital 
na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

 EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1012673-38.2018.8.26.0564 – Requeridos: SERGIO GOMES DA SILVA 
(CPF/MF 057.589.088-60); PATRÍCIA REGINA BRAGADA SILVA (CPF/MF 180.267.348-23); Interessada: 
PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (CNPJ/MF 46.523.239/0001-47) – Requerente: CON-
DOMÍNIO EDIFÍCIO MONTPELLIER (CNPJ/MF 07.546.837/0001-80). A 1ª PRAÇA 23 de Novembro de 
2021 às 15h30min e se encerrará em 26 de Novembro de 2021, às 15h30min. Não havendo lance igual 

ou superior ao valor de avaliação nos três dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª PRAÇA seguir-se-á sem 
interrupção, iniciando-se em 26 de Novembro de 2021, às 15h31min e se encerrará em 15 Dezembro de 2021, às 
15h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação 
judicial atualizada. BENS: APARTAMENTO n° 51, situado no 5° andar do “Edifício Montpellier”, com acesso pelo n° 
240 da Rua Luzitânia, tendo a área privativa real de 87,785m²; BOX PARA ESTACIONAMENTO n° 18, situado no 
Subsolo 2 do “Edifício Montpellier”, com acesso pelo n° 240 da Rua Luzitânia; comporta um veículo de passeio de porte 
médio a pequeno, tendo a área privativa real de 9,900m2. Objeto das Matrículas nºs 104.086 e 104.130, respectiva-
mente, sendo ambas do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo. Para consultar o edital 
na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1012862-56.2018.8.26.0001 – Executados: José Antonio Martins dos 
Santos (CPF nº 312.763.038-74) e Darlete Meira dos Santos (CPF nº 352.168.358-30) – Exequente: Con-
domínio Edifício Caravelas (CNPJ nº 13.092.880/0001-15) - Interessados: Caixa Econômica Federal 
(CNPJ nº 00.360.305/0001-04) e Prefeitura do Município de São Paulo (CNPJ nº 46.395.000/0001-39). 
O 1º leilão terá início em 23 de novembro de 2021 às 14h00min com encerramento em 26 de novembro 

de 2021 às 14h00min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá 
sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 15 de dezembro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 
60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Direitos que o executado possui sobre o apartamento nº 
153, localizado no 15º andar ou 18º pavimento do condomínio/edifício denominado Residencial Caravelas, situado na 
Avenida Júlio Buono nº 1.620, na Vila Ede, 22o Subdistrito, Tucuruvi, com a área privativa de 55,355m². Objeto da 
Matrícula nº 206.491 do Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Inscrição Municipal: 068.226.0316-6. 
Valor de Avaliação: R$ 150.981,05 (cento e cinquenta mil, novecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), em 
setembro de 2020. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 166.716,03 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e dezes-
seis reais e três centavos), atualizado em setembro de 2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, 
acesse www.webleiloes.com.br.
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EDITAL DE PRAÇA - Processo 1016534-56.2018.8.26.0071 – Executado: Andre Eduardo Medins (CPF 
nº 128.688.328-81) – Exequente: Condomíno Edifício Cristina (CNPJ nº 71,511.877/0001-95) - Interessa-
do: Sueli Cristina Brock Mednis (CPF nº 105.808.578-67), Prefeitura do Município de Bauru/SP (CNPJ 
nº 46.137.410/0001-80). O 1º leilão terá início em 23 de novembro de 2021 às 14h00min com encerra-

mento em 26 de novembro de 2021 às 14h00min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja 
lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 15 de dezembro de 2021 às 14h00min, 
com lances a partir de 70% (setenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: “Descrição do bem”Observação: 
Conforme laudo de avaliação,o apartamento tem três dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, circulação, despensa 
e dois banheiros, quarto de empregada e wc. Objeto da Matrícula nº 26.675 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Bauru/SP.. Valor de Avaliação: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), em dezembro de 2020 Valor de 
Avaliação Atualizado: R$ 483.672,03 (quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e três cen-
tavos), em setembro de 2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1022720-03.2020.8.26.0564 – Executado: Vanessa Paula de Souza (CPF 
nº 215.546.138-09) – Exequente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA HELENA DE OLIVEIRA BODINI (CNPJ 
nº 07.920.497/0001-05) - Interessado: Jose Victor Savordelli Bodini (CPF nº 080.023.218-63), Maria He-
lena de Oliveira (CPF nº 080.023.218-63) e Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo (CNPJ 

nº 46.523.239/0001-47). O 1º leilão terá início em 23 de novembro de 2021 às 15h30min com encerramento em 
26 de novembro de 2021 às 15h30min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance 
no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 15 de dezembro de 2021 às 15h30min, com 
lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Uma sala comercial sob o n. 31, situada 
no terceiro andar do “EDIFÍCIO MARIA HELENA DE OLIVEIRA BODINI” com acesso pelo n. 454 da Avenida Impe-
ratriz Leopoldina; composta de sala propriamente dita e W.C. e antecâmara; tendo a área útil de 34,15m²., área de 
vinculação de 10,01m²., correspondente a vaga de garagem n. 6. O edifício acha-se construído em terreno com a área 
de 400,00 metros quadrados, com frente para a Avenida Imperatriz Leopoldina, lote 04 da quadra 21 do Bairro Nova 
Petrópolis. Objeto da Matrícula nº 93.660 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, 
Cadastro Municipal sob nº 004.006.065.000 (Terreno). Valor de Avaliação: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil 
reais), em agosto de 2021. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 128.634,10 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e trinta 
e quatro reais e dez centavos), em outubro de 2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br.
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EDITAL DE PRAÇA - Processo 1037329-85.2017.8.26.0114 – Executado: Ivar Malaguti Simiona-
to (CPF nº 262.265.108-20) – Exequentes: Joaquim Lino Júlio (Espólio), Marcos Lino Julio (CPF nº 
028.718.998-88) - Interessado: Prefeitura do Município de Campinas/SP (CNPJ nº 51.885.242/0001-40). 
O 1º leilão terá início em 23 de novembro de 2021 às 14h00min com encerramento em 26 de novembro 
de 2021 às 14h00min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º 

Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 15 de dezembro de 2021 às 14h00min, com lances a 
partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Um lote de terreno designado pelo nº 27 da qua-
dra 118 do Jardim Nova Europa Continuação, com frente para a rua 47 onde mede 10,00 m, por 10,00 m nos fundos, 
medindo 29,00 m de ambos os lados da frente aos fundos com a área de 290,00 m², confrontando com os lotes 26, 28 
e 14 da mesma quadra. Observações: Conforme o laudo de avaliação, o terreno possui uma área construída de apro-
ximadamente 100,00 m². Objeto da Matrícula nº 98.241 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP. 
Cadastro do Município nº 3441.43.90.0120.01001. Valor de Avaliação: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil 
reais), em agosto de 2020. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 616.820,44 (seiscentos e dezesseis mil, oitocentos 
e vinte reais e quarenta e quatro reais), atualizado em outubro 2021. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br.
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Ligue já:  
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Publique 
em jornal 
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circulação.
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CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, 
matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 18/11/2021 a partir das 
11hrs, pelo site www.lut.com.br , autorizado pela comitente 
MARISA LOJAS S.A, CNPJ nº 61.189.288/0001-89.
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