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Doria anuncia que Estado vai  
exigir o passaporte da vacina

 AGovernador de São Paulo garante que 
o documento passará a ser solicitado em 
todo o território paulista a partir do dia 15

O documento passará a ser exi-
gido para quem entrar no Estado 
por qualquer via, seja por aeropor-
tos, portos ou via rodoviária. “O 
Brasil não pode se tornar paraíso 

turístico de negacionistas. O ne-
gacionismo deste País só existe na 
cabeça desse ministro [da Saúde, 
Marcelo Queiroga] e do presiden-
te”, disse Doria. ESTADO/A3

Exposição no Metrô homenageia 
os 130 anos da avenida Paulista

Lula vê brasil 
‘encalacrado’ e 
cobra aliados
O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) disse ontem que a 
situação do Brasil está “encala-
crada”, ao citar dados sociais e da 
economia. Ele falou em “podri-
dão” no País, atacou as elites e 
se colocou como pré-candidato 
com “disposição”. O petista disse 
que não poderá voltar ao Planal-
to para fazer menos do que fez 
em suas primeiras gestões (2003-
2006 e 2007-2010), sem citar os 
dois mandatos da ex-presidente 
Dilma Rousseff (2011-2014 e 2015-
2016). Lula participou de um con-
gresso organizado pela Força Sin-
dical, em São Paulo.  BRASIL/A5

Suspeito de sequestrar 
e matar a PM Juliane  
é preso ESTADO/A3

Zé Trovão tem a 
prisão preventiva 
mantida BRASIL/A5

PARAISÓPOLIS

Aquarelas estão na estação Trianon-Masp até o dia 31 de janeiro             SERVIÇOS/A2

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Governo federal 
cria programa 
Internet brasil
O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
criou, por meio de uma Medida 
Provisória (MP), o Programa Inter-
net Brasil, que busca levar acesso 
gratuito à rede banda larga mó-
vel para alunos de escolas públicas 
cujos familiares estejam inscritos 
no Castrado Único. O Internet Bra-
sil deve ser implementado de for-
ma gradual por meio de uma análi-
se de disponibilidade orçamentária 
e de requisitos técnicos. O progra-
ma deve promover o acesso gratui-
to à internet em banda larga móvel 
por meio da disponibilização de 
chipes, pacote de dados ou dispo-
sitivos de acesso. BRASIL/A5

A ceia de Natal deste ano deve pesar no bolso dos consumidores. Segundo o 
relatório da Fecomercio, a estimativa é de gasto 9,9% maior em relação a 2020. 
Ainda segundo a Fecomercio, o Custo de Vida por Classe Social (CVCS) na região 
metropolitana de SP acumulou alta de 10,60% nos 12 meses até outubro, maior 
do que o avanço de 10,27% ocorrido até setembro.                                            ESTADO/A3

Casos de dengue  
triplicam em SP e 
passam de 7,2 mil
Os casos confirmados de dengue 
tiveram aumento expressivo na 
cidade de São Paulo em 2021 e o 
total de registros já é três vezes 
maior do que toda a soma de ca-
sos do ano passado. Segundo da-
dos da Secretaria Municipal de 
Saúde, até o dia 16 de novembro 
foram 7,2 mil casos em compara-
ção com cerca de 2 mil em 2020. 
Em 2019, a doença teve uma situa-
ção ainda mais alarmante, com 
quase 17 mil casos confirmados de 
dengue e três mortes.     ESTADO/A3

Pequenos 
negócios geram 
79% das vagas

SEU DINHEIRO/B1

Na Grande São Paulo  Custo de 
vida sobe mais de 10% em 

um ano, diz Fecomercio

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Taboão tem mais de 
85% da população  
imunizada  ESTADO/A3

bolsonaro diz 
que jamais vai 
adotar medida
 O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
se colocou novamente contra o 
passaporte da vacinação contra 
a Covid-19. A medida foi adotada 
em vários países tanto para incen-
tivar a imunização para combater 
o coronavírus quanto para frear a 
disseminação do vírus.    BRASIL/A5

MAIORIA NO STF
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Segundo pesquisa do IBGE de 
2019, uma em cada quatro pes-
soas acima de 18 anos no Brasil 
apresentava obesidade, o equi-
valente a 41 milhões de pessoas 

gerando um grave problema de saúde 
pública. E chegada a hora de resolver essa 
questão, infelizmente nossa Baixada San-
tista não era capaz de atender a demanda 
por cirurgias bariátricas. Logo, todos es-
ses pacientes tinham que se deslocar para 
a capital paulista rumo a realização da 
tão sonhada cirurgia quando conseguiam 
ser chamados, e quando a espera não era 
possível alguns pacientes optavam pelo 
endividamento pessoal ou a realização 
de arrecadação de dinheiro para pagarem 
pelas suas próprias cirurgias bariátricas. 

Diante da antiga reivindicação de tra-
zer essas cirurgias para a Baixada Santis-
ta, o deputado estadual Tenente Coimbra 
em 2019 iniciou conversas com a doutora 
Monica Mazzurana que é diretora técnica 
do hospital regional Guilherme Álvaro, 
que passou a enorme necessidade de ter 
uma estrutura para atendimento cirúrgi-
co de pacientes à espera de suas cirurgias 
bariátricas.

Com a realidade a ser enfrentada, de 
imediato o deputado Tenente Coimbra foi 
em busca de uma solução para este grave 
e antigo problema. E a melhor forma foi a 
destinação de emenda parlamentar para 
que fosse possível a construção de uma 
estrutura cirúrgica para que a primeira 
cirurgia bariátrica totalmente gratuita via 
SUS fosse realizada. 

Reuniões, planejamentos e muito foco 
acabou dando certo. 

A partir de agora a população da 
Baixada Santista pode comemorar: foi 
realizada a primeira cirurgia bariátrica da 
nossa região e totalmente gratuita pelo 
sistema SUS dentro do hospital regional 
Guilherme Álvaro.

Dessa forma, não haverá mais a ne-
cessidade dos moradores de nossa região 
se deslocarem para a capital paulista em 
busca dessa cirurgia. Destaca-se ainda 
que pelo fato de existir mais um grande 
hospital que fará este atendimento, a fila 
pela espera será diminuída possibilitando 
a diminuição do sofrimento e a conse-
quente possibilidade de atender mais 
pacientes. 

O deputado estadual Tenente Coimbra 
aproveitou para destacar seu sentimento 
diante do início da realização do sonho 
de milhares de pacientes em busca de 
suas cirurgias bariátricas que já come-
çaram no hospital regional Guilherme 
Álvaro: “quero aqui registrar a minha 
enorme felicidade ao ver o rosto cheio de 
alegria daqueles que tinham somente a 
tristeza e angústia estampadas em seus 
rostos. Poder ter a oportunidade de fazer 
o melhor e seguir honrando a confiança 
dada a mim por você eleitor é algo que 
possui valor inestimável, é algo que sem-
pre irei levar para minha vida. Ainda mais 
ao ver que as primeiras cirurgias bariá-
tricas 100% gratuitas pelo nosso sistema 
público de saúde estão sendo realizadas 
em nossa Baixada Santista”.

Deputado consegue cirurgia
bariátrica gratuita 

* Tenente Coimbra 
é natural de Santos/
SP. Foi eleito 
deputado estadual 
com 24.109 votos 
pelo PSL. 
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Exposição no Metrô. A mais famosa avenida de São Pau-
lo receberá uma homenagem do Metrô para celebrar seus 
130 anos. A estação Trianon-Masp (Linha 2-Verde) recebe 
a exposição “O Metrô nos 130 anos da Avenida Paulista”, 
que ficará em cartaz até 31 de janeiro, retratando o período 
de construção das três estações de metrô desta via. São 20 
imagens em aquarelas de autoria da artista plástica Diana 
Dorothéa Danon, que registrou particularidades das obras 
civis das estações Brigadeiro, Trianon-Masp e Consolação, 
no período de 1987 – quando foi iniciada a construção – a 
1991 – quando foram abertas. Curiosamente, algumas das 
aquarelas expostas estiveram presentes no aniversário de 
100 anos da Paulista. (GSP)

Ponte SP e RJ. O Governo de SP anunciou ontem a doa-
ção de um total de 400 mil doses da vacina contra in-
fluenza para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O pedido da 
Secretaria Municipal de Saúde foi encaminhado ontem ao 
Instituto Butantan. A capital fluminense enfrenta surto de 
gripe e as doses doadas pelo Governo de SP vão possibilitar 
a retomada da campanha de vacinação. “O Governo de SP, 
por meio do Instituto Butantan, vai doar, nessa semana, 
400 mil doses da vacina contra a Gripe para a cidade do 
Rio de Janeiro. O esforço tem objetivo de amenizar o surto 
da doença que atinge a população carioca”, disse Doria. 
“Um país unido vence toda e qualquer batalha”, comple-
tou. As doses serão entregues ao prefeito Eduardo Paes. Ele 
se posicionou nas redes sociais em agradecimento. A doa-
ção está sendo realizada em razão da omissão do Governo 
Federal, que ignorou duas solicitações, de 150 mil e 250 mil 
doses, já feitas pelo município do Rio de Janeiro. (GSP)

Recorde. O País registrou recordes nos abates de fran-
gos e de suínos no terceiro trimestre deste ano, segundo 
informações divulgadas ontem pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o IBGE, 
foram abatidos 13,72 milhões de suínos e 1,54 bilhão de 
frangos no país no período, os maiores patamares desde 
o início da pesquisa, em 1997.  O abate de suínos foi 4,5% 
maior do que o registrado no trimestre anterior e 7,8% a 
mais na comparação com o terceiro trimestre de 2020. Já o 
número de frangos abatidos foi 0,7% superior ao segundo 
trimestre deste ano e 1,2% maior do que o terceiro trimes-
tre do ano passado. (AB)

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

NOTAS

A avenida Paulista 
completou on-
tem (8) 130 anos. 
Para celebrar, as 
sete instituições 

culturais instaladas na região 
fazem um circuito de atra-
ções que vai até domingo (12).

Inaugurada no dia 8 de 
dezembro de 1891, por inicia-
tiva do engenheiro Joaquim 
Eugênio de Lima, a Avenida 
Paulista fica em uma das re-
giões mais elevadas de São 
Paulo, chamada de Espigão 
da Paulista.

Atualmente, o polo eco-
nômico tornou-se também 
centro cultural e de entrete-
nimento – são quase três qui-
lômetros de extensão e sete 
grandes centros culturais e 
museus. Todos participam do 
circuito em homenagem à 
aniversariante: a Casa das Ro-
sas, o Centro Cultural Fiesp, 
IMS Paulista, Itaú Cultural, Ja-
pan House São Paulo, Museu 
de Artes de São Paulo (Masp) 
e Serviço Social do Comércio 
(Sesc). A programação com-
pleta pode ser vista na página 
do evento. 

Confira os destaques:

INSTITUTO MOREIRA SAL-
LES (IMS) PAULISTA. 
Palestra online com Andrea 
Ronqui - mestre em estéti-
ca e história da arte pela USP 

 D Inaugurada em 1891, por iniciativa de um engenheiro, a avenida 
Paulista fi ca em uma das regiões mais elevadas de São Paulo

FREDPINHEIRO.HOTMAIL...

Avenida Paulista ganha 
programação cultural

- está programada para hoje. 
Para marcar os 130 anos da 
Avenida Paulista, o evento 
fala sobre a história de sua 
criação, as mudanças que a 
transformaram na avenida de 
hoje e alguns episódios im-
portantes durante esse perío-
do. Transmissão ao vivo pelo 
YouTube do IMS e Facebook 
do IMS.

Horário: das 18h às 19h30 
(gratuito).

JAPAN HOUSE. 
Bingo infantil presencial no 
domingo (12). As crianças 
terão a oportunidade de co-
nhecer e se familiarizar com 
palavras, objetos e conceitos 
da cultura japonesa de for-

ma lúdica e divertida.
Horários: 11h, 14h30 e 

16h30 (senhas serão dispo-
nibilizadas na recepção 
uma hora antes de cada 
atividade).

CASA DAS ROSAS. 
Brincadeira infantil no do-
mingo (12), em que crianças 
e familiares são convidados a 
participar de atividades edu-
cativas no Jardim da Casa das 
Rosas, voltadas à poesia e ao 
tema do patrimônio cultural. 
O objetivo é apreciar poemas 
“pescados” durante brincadei-
ra na fonte no jardim e refletir 
sobre a Casa das Rosas e a his-
tória de São Paulo por meio 
de um jogo da memória.

Horário: das 10h às 12h 
(sem necessidade de inscri-
ção prévia)

ITAÚ CULTURAL 
Ocupação Benjamim de 

Oliveira - exposição presen-
cial mergulha no universo do 
circo no Brasil entre os sécu-
los 19 e 20, a partir da histó-
ria de Benjamim de Oliveira, 
que fortaleceu a introdução 
da linguagem teatral no cir-
co, atuou em filmes e gravou 
discos. A mostra reúne cerca 
de 120 peças, entre jornais 
da época, fotografias, obje-
tos circenses originais, livros, 
documentos e fonogramas.. 
Horário: de terça a domingo, 
das 11h às 19h, até 27 de feve-
reiro de 2022.

SESC AVENIDA PAULISTA
Monumento virtual de luto 
- performance online e pre-
sencial traz uma chama 
eterna e ininterrupta em 
memória aos mortos, que 
permanecerá acesa durante 
um ano. A chama está insta-
lada no Sesc Avenida Pau-
lista e é transmitida ao vivo 
pelo site A Extinção É Para 
Sempre. Horário: de terça a 
sexta, das 10h às 21h30. Sába-
dos, domingos e feriados, das 
10h às 18h30, até 25 de maio 
de 2022. A matéria completa 
pode ser lida no site da Gaze-
ta. (AB)

CELEBRANDO 130 ANOS.  Para celebrar o aniversário, as sete instituições culturais 
instaladas na região fazem um circuito de atrações que vai até domingo (12)
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Segundo pesquisa do IBGE de 
2019, uma em cada quatro pes-
soas acima de 18 anos no Brasil 
apresentava obesidade, o equi-
valente a 41 milhões de pessoas 

gerando um grave problema de saúde 
pública. E chegada a hora de resolver essa 
questão, infelizmente nossa Baixada San-
tista não era capaz de atender a demanda 
por cirurgias bariátricas. Logo, todos es-
ses pacientes tinham que se deslocar para 
a capital paulista rumo a realização da 
tão sonhada cirurgia quando conseguiam 
ser chamados, e quando a espera não era 
possível alguns pacientes optavam pelo 
endividamento pessoal ou a realização 
de arrecadação de dinheiro para pagarem 
pelas suas próprias cirurgias bariátricas. 

Diante da antiga reivindicação de tra-
zer essas cirurgias para a Baixada Santis-
ta, o deputado estadual Tenente Coimbra 
em 2019 iniciou conversas com a doutora 
Monica Mazzurana que é diretora técnica 
do hospital regional Guilherme Álvaro, 
que passou a enorme necessidade de ter 
uma estrutura para atendimento cirúrgi-
co de pacientes à espera de suas cirurgias 
bariátricas.

Com a realidade a ser enfrentada, de 
imediato o deputado Tenente Coimbra foi 
em busca de uma solução para este grave 
e antigo problema. E a melhor forma foi a 
destinação de emenda parlamentar para 
que fosse possível a construção de uma 
estrutura cirúrgica para que a primeira 
cirurgia bariátrica totalmente gratuita via 
SUS fosse realizada. 

Reuniões, planejamentos e muito foco 
acabou dando certo. 

A partir de agora a população da 
Baixada Santista pode comemorar: foi 
realizada a primeira cirurgia bariátrica da 
nossa região e totalmente gratuita pelo 
sistema SUS dentro do hospital regional 
Guilherme Álvaro.

Dessa forma, não haverá mais a ne-
cessidade dos moradores de nossa região 
se deslocarem para a capital paulista em 
busca dessa cirurgia. Destaca-se ainda 
que pelo fato de existir mais um grande 
hospital que fará este atendimento, a fila 
pela espera será diminuída possibilitando 
a diminuição do sofrimento e a conse-
quente possibilidade de atender mais 
pacientes. 

O deputado estadual Tenente Coimbra 
aproveitou para destacar seu sentimento 
diante do início da realização do sonho 
de milhares de pacientes em busca de 
suas cirurgias bariátricas que já come-
çaram no hospital regional Guilherme 
Álvaro: “quero aqui registrar a minha 
enorme felicidade ao ver o rosto cheio de 
alegria daqueles que tinham somente a 
tristeza e angústia estampadas em seus 
rostos. Poder ter a oportunidade de fazer 
o melhor e seguir honrando a confiança 
dada a mim por você eleitor é algo que 
possui valor inestimável, é algo que sem-
pre irei levar para minha vida. Ainda mais 
ao ver que as primeiras cirurgias bariá-
tricas 100% gratuitas pelo nosso sistema 
público de saúde estão sendo realizadas 
em nossa Baixada Santista”.

Deputado consegue cirurgia
bariátrica gratuita 

* Tenente Coimbra 
é natural de Santos/
SP. Foi eleito 
deputado estadual 
com 24.109 votos 
pelo PSL. 
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saúde pública
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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva 
à tarde e à noite.
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Exposição no Metrô. A mais famosa avenida de São Pau-
lo receberá uma homenagem do Metrô para celebrar seus 
130 anos. A estação Trianon-Masp (Linha 2-Verde) recebe 
a exposição “O Metrô nos 130 anos da Avenida Paulista”, 
que ficará em cartaz até 31 de janeiro, retratando o período 
de construção das três estações de metrô desta via. São 20 
imagens em aquarelas de autoria da artista plástica Diana 
Dorothéa Danon, que registrou particularidades das obras 
civis das estações Brigadeiro, Trianon-Masp e Consolação, 
no período de 1987 – quando foi iniciada a construção – a 
1991 – quando foram abertas. Curiosamente, algumas das 
aquarelas expostas estiveram presentes no aniversário de 
100 anos da Paulista. (GSP)

Ponte SP e RJ. O Governo de SP anunciou ontem a doa-
ção de um total de 400 mil doses da vacina contra in-
fluenza para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O pedido da 
Secretaria Municipal de Saúde foi encaminhado ontem ao 
Instituto Butantan. A capital fluminense enfrenta surto de 
gripe e as doses doadas pelo Governo de SP vão possibilitar 
a retomada da campanha de vacinação. “O Governo de SP, 
por meio do Instituto Butantan, vai doar, nessa semana, 
400 mil doses da vacina contra a Gripe para a cidade do 
Rio de Janeiro. O esforço tem objetivo de amenizar o surto 
da doença que atinge a população carioca”, disse Doria. 
“Um país unido vence toda e qualquer batalha”, comple-
tou. As doses serão entregues ao prefeito Eduardo Paes. Ele 
se posicionou nas redes sociais em agradecimento. A doa-
ção está sendo realizada em razão da omissão do Governo 
Federal, que ignorou duas solicitações, de 150 mil e 250 mil 
doses, já feitas pelo município do Rio de Janeiro. (GSP)

Recorde. O País registrou recordes nos abates de fran-
gos e de suínos no terceiro trimestre deste ano, segundo 
informações divulgadas ontem pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o IBGE, 
foram abatidos 13,72 milhões de suínos e 1,54 bilhão de 
frangos no país no período, os maiores patamares desde 
o início da pesquisa, em 1997.  O abate de suínos foi 4,5% 
maior do que o registrado no trimestre anterior e 7,8% a 
mais na comparação com o terceiro trimestre de 2020. Já o 
número de frangos abatidos foi 0,7% superior ao segundo 
trimestre deste ano e 1,2% maior do que o terceiro trimes-
tre do ano passado. (AB)

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

NOTAS

A avenida Paulista 
completou on-
tem (8) 130 anos. 
Para celebrar, as 
sete instituições 

culturais instaladas na região 
fazem um circuito de atra-
ções que vai até domingo (12).

Inaugurada no dia 8 de 
dezembro de 1891, por inicia-
tiva do engenheiro Joaquim 
Eugênio de Lima, a Avenida 
Paulista fica em uma das re-
giões mais elevadas de São 
Paulo, chamada de Espigão 
da Paulista.

Atualmente, o polo eco-
nômico tornou-se também 
centro cultural e de entrete-
nimento – são quase três qui-
lômetros de extensão e sete 
grandes centros culturais e 
museus. Todos participam do 
circuito em homenagem à 
aniversariante: a Casa das Ro-
sas, o Centro Cultural Fiesp, 
IMS Paulista, Itaú Cultural, Ja-
pan House São Paulo, Museu 
de Artes de São Paulo (Masp) 
e Serviço Social do Comércio 
(Sesc). A programação com-
pleta pode ser vista na página 
do evento. 

Confira os destaques:

INSTITUTO MOREIRA SAL-
LES (IMS) PAULISTA. 
Palestra online com Andrea 
Ronqui - mestre em estéti-
ca e história da arte pela USP 

 D Inaugurada em 1891, por iniciativa de um engenheiro, a avenida 
Paulista fi ca em uma das regiões mais elevadas de São Paulo

FREDPINHEIRO.HOTMAIL...

Avenida Paulista ganha 
programação cultural

- está programada para hoje. 
Para marcar os 130 anos da 
Avenida Paulista, o evento 
fala sobre a história de sua 
criação, as mudanças que a 
transformaram na avenida de 
hoje e alguns episódios im-
portantes durante esse perío-
do. Transmissão ao vivo pelo 
YouTube do IMS e Facebook 
do IMS.

Horário: das 18h às 19h30 
(gratuito).

JAPAN HOUSE. 
Bingo infantil presencial no 
domingo (12). As crianças 
terão a oportunidade de co-
nhecer e se familiarizar com 
palavras, objetos e conceitos 
da cultura japonesa de for-

ma lúdica e divertida.
Horários: 11h, 14h30 e 

16h30 (senhas serão dispo-
nibilizadas na recepção 
uma hora antes de cada 
atividade).

CASA DAS ROSAS. 
Brincadeira infantil no do-
mingo (12), em que crianças 
e familiares são convidados a 
participar de atividades edu-
cativas no Jardim da Casa das 
Rosas, voltadas à poesia e ao 
tema do patrimônio cultural. 
O objetivo é apreciar poemas 
“pescados” durante brincadei-
ra na fonte no jardim e refletir 
sobre a Casa das Rosas e a his-
tória de São Paulo por meio 
de um jogo da memória.

Horário: das 10h às 12h 
(sem necessidade de inscri-
ção prévia)

ITAÚ CULTURAL 
Ocupação Benjamim de 

Oliveira - exposição presen-
cial mergulha no universo do 
circo no Brasil entre os sécu-
los 19 e 20, a partir da histó-
ria de Benjamim de Oliveira, 
que fortaleceu a introdução 
da linguagem teatral no cir-
co, atuou em filmes e gravou 
discos. A mostra reúne cerca 
de 120 peças, entre jornais 
da época, fotografias, obje-
tos circenses originais, livros, 
documentos e fonogramas.. 
Horário: de terça a domingo, 
das 11h às 19h, até 27 de feve-
reiro de 2022.

SESC AVENIDA PAULISTA
Monumento virtual de luto 
- performance online e pre-
sencial traz uma chama 
eterna e ininterrupta em 
memória aos mortos, que 
permanecerá acesa durante 
um ano. A chama está insta-
lada no Sesc Avenida Pau-
lista e é transmitida ao vivo 
pelo site A Extinção É Para 
Sempre. Horário: de terça a 
sexta, das 10h às 21h30. Sába-
dos, domingos e feriados, das 
10h às 18h30, até 25 de maio 
de 2022. A matéria completa 
pode ser lida no site da Gaze-
ta. (AB)

CELEBRANDO 130 ANOS.  Para celebrar o aniversário, as sete instituições culturais 
instaladas na região fazem um circuito de atrações que vai até domingo (12)

A3gazetasp.com.br
Quinta-feira, 9 De Dezembro De 2021 

 A O governador João Doria 
(PSDB) afirmou nesta quarta- 
feira que, se o governo federal 
não aderir ao passaporte vaci-
nal até 15 de dezembro, o do-
cumento passará a ser exigido 
em todo o território paulista a 
partir dessa data.

Nesta terça (7), o governo 
Jair Bolsonaro (PL) anunciou 
que vai apenas exigir uma 
quarentena de cinco dias de 
viajantes não vacinados que 
entrarem no Brasil. Para vaci-
nados, a apresentação do com-
provante e de um teste negati-
vo para o coronavírus dispensa 
o período de isolamento.

“O Brasil não pode se tornar 
paraíso turístico de negacio-
nistas. O negacionismo deste 
país só existe na cabeça desse 
ministro [da Saúde, Marcelo 
Queiroga] e do presidente. Se 
até 15 de dezembro o governo 
federal não adotar o passapor-
te, São Paulo vai adotar”, disse 
Doria.

Segundo o governador, o 
documento passará a ser exi-
gido para quem entrar no es- ‘Se até 15 de dezembro o governo federal não adotar o passaporte, São Paulo vai adotar’, disse Doria

ALOISIO MAURICIO /FOTOARENA /FOLHAPRESS

Doria diz que vai adotar 
passaporte da vacina em SP 

tado por qualquer via, seja por 
aeroportos, portos ou via ro-
doviária.

O presidente Bolsonaro é 
contrário a qualquer medida 
que exija a comprovação da 
vacina. Nesta terça, ele che-
gou a comparar o passaporte 
a uma coleira.

“Essa coleira que querem 
colocar no povo brasileiro. 
Cadê a nossa liberdade? Pre-
firo morrer do que perder a 
minha liberdade”, disse Bolso-
naro durante evento de assi-
natura dos contratos do leilão 
do 5G, no Palácio do Planalto.

Mais tarde, no mesmo dia, 

o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, praticamente repe-
tiu a frase do presidente. “Essa 
questão da vacinação tem 
dado certo porque respeita-
mos as liberdades individuais. 
O presidente falou há pouco: 
às vezes é melhor perder a vida 
do que perder a liberdade”, dis-
se durante o anúncio das mu-
danças de regras sobre fron-
teiras.

Como revelou o jornal “Fo-
lha de S.Paulo”, a Anvisa su-
geriu, em 12 de novembro, a 
cobrança da vacinação ou a 
imposição de quarentena de 
quem entra no Brasil. A pres-
são pelo controle mais rígi-
do das fronteiras aumentou 
com a descoberta da variante  
ômicron.

A diretora da Anvisa dis-
se que o Brasil pode se tor-
nar destino turístico antivaci-
nal se não adotar o passaporte 
para quem vem do exterior, 
como tem ocorrido em outros  
países.

“O Brasil não pode ofere-
cer um convite de entrada 
para quem não quer se vaci-
nar. Isso vai ser um desastre 
para nós, para todo o controle 
que tivemos desde que a vaci-
nação avançou no país”, dis-
se João Gabbardo, coordena-
dor-executivo do Comitê de 
Contingência da Covid-19 em  
São Paulo.

Pela regra estadual atual-
mente vigente em São Paulo, o 
passaporte da vacina só é exi-
gido em eventos com mais de 
mil pessoas. (FP)

 A Os casos confirmados de 
dengue tiveram aumento ex-
pressivo  na cidade de SP em 
2021  e o total de registros já 
é três vezes maior do que toda 
a soma de casos do ano passa-
do. Segundo dados da Secreta-
ria Municipal de Saúde, até o 
dia 16 de novembro foram 7,2 
mil casos em comparação com 
cerca de 2 mil em 2020.

“O número de 2020 todo 
representa 28% do total de 
2021. Trata-se de um aumen-
to importante em relação ao 
ano anterior. Temos proximi-
dade com a Baixada Santista, e 
a alta do fluxo de viagens traz 
mais risco para a Capital”, ex-

Casos de dengue triplicam e 
já chegam a 7,2 mil neste ano

Em 2019, a doença teve uma situação ainda mais alarmante, 
com quase 17 mil casos confirmados de dengue e três mortes

AGÊNCIA BRASIL

plica  Melissa Palmieri, médi-
ca da Vigilância Epidemioló-
gica da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Em 2019, a doença teve 
uma situação ainda mais alar-
mante, com quase 17 mil casos 
confirmados de dengue e três 
mortes. Em 2020 foi registrado 
um óbito pela e, neste ano, até 
o momento, nenhuma morte 
foi identificada. O texto conta 
com informações do “R7”.

Outro fator que  alerta os 
especialistas é o aumento dos 
casos de chikungunya, doença 
que também pode ser trans-
mitida pelo mosquito Aedes 
aegypti, o mesmo transmissor 

Segundo a Prefeitura de São Paulo até o dia 16 de novembro  
foram 7,2 mil casos em comparação com cerca de 2 mil em 2020

da dengue. São notificações de 
casos importados (aqueles vin-
dos de outras cidades) e autóc-
tones (natural da região).

“Em 2019 foram 46 casos 
importados e dois autóctones; 
em 2020, 17 importados e um 
autóctone; e, neste ano, já são 
79 importados e 63 autócto-
nes. É raro o mosquito trans-
mitir dengue e chikungunya 
ao mesmo tempo, mas é pos-
sível”, diz a médica.

SINTOMAS.
Os sintomas da dengue po-
dem ser facilmente confundi-
dos com os de outras doenças. 
Por isso é importante procu-

rar ajuda dos médicos. Entre os 
sintomas estão febre alta com 
início súbito, dores de cabeça, 
no corpo, atrás dos olhos e nas 
articulações, manchas verme-
lhas na pele, náuseas, vômi-
tos, cansaço extremo, tontura 
e perda de apetite.

Assim como a Covid-19, a 
dengue também tem um gru-
po de risco como gestantes e 
pessoas com comorbidades 
(diabetes, doença renal, entre 
outras). A matéria completa 
pode ser lida no site da Gaze-
ta. (GSP)

O documento 
passará a ser 
exigido para 
quem entrar 
no Estado por 
qualquer via, seja 
por aeroportos, 
portos ou via 
rodoviária

PREVENÇÃO. ‘O Brasil não pode se tornar paraíso turístico de negacionistas’, disse o governador de São Paulo

Custo de vida 
sobe mais  
de 10% em  
um ano 

 A Calculado pela Fecomer-
cioSP, o Custo de Vida por Clas-
se Social (CVCS) na Grande São 
Paulo registrou alta de 10,60% 
nos últimos 12 meses até outu-
bro, maior do que o avanço de 
10,27% ocorrido até setembro. 
De acordo com a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Pau-
lo este é o patamar mais eleva-
do desde fevereiro de 2016. 

A alta no índice foi pressio-
nada pelos grupos transportes, 
habitação e alimentação e be-
bidas. O aumento acumulado 
em 12 meses de transportes 
avançou de 2,38% no início do 
ano para 20,76% em outubro - 
a maior para o período de um 
ano, de acordo com a série his-
tórica do CVCS.

Neste  mesmo intervalo, a 
alta acumulada de habitação 
variou de 3,36% para 14,09% 
e alimentação, de 10,92% para 
9,37%. O texto conta com in-
formações do “R7”.

Segundo  o levantamento, 
o aumento nos preços foi per-
cebida de maneira diferente 
entre as classes sociais. “As fa-
mílias que ganham menos so-
frem mais com a inflação”, afir-
ma a FecomercioSP em nota.

Enquanto o custo de vida 
cresceu 9,13% em 12 meses 
para a Classe A, o aumento foi 
de 12,82% na E.

CEIA DE NATAL. 
A ceia de Natal deste ano deve 
pesar no bolso dos consumi-
dores, segundo o relatório. 
A estimativa é de gasto 9,9% 
maior em relação a 2020, com 
alimentos e bebidas tradicio-
nais da festividade.
O produto  com maior eleva-
ção em 12 meses até outu-
bro foi o frango inteiro, que 
teve  alta de 26,8%, assim 
como  o tomate, com 22,7%. 
Por outro lado, o arroz e a ce-
bola apresentaram recuos de 
7,35% e 11,09% na comparação.  
(GSP)

NA GRANDE SÃO PAULO

 A A cidade de Taboão da Ser-
ra ultrapassou a marca de 85% 
da população com o esquema 
vacinal completo contra a co-
vid-19. Segundo a prefeitura, 
85,88% das pessoas com mais 
de 12 anos tomaram as duas 
doses ou vacina de dose única 
até segunda-feira (6).

A dose de reforço foi aplica-
da em 24.074 pessoas, o que re-
presenta 10,21% da população.

Até o momento, em Ta-
boão da Serra 220.034 pessoas 
tomaram ao menos a primei-
ra dose de vacinas, o que re-
presenta 93,47% da população.

Somando a primeira dose, 
a segunda, a única e a de refor-
ço, são 443.537 doses aplicadas 
desde o começo da vacinação.

Taboão da Serra segue com 
a vacinação para maiores de 12 
anos com primeira e segunda 
doses. E com a dose de reforço 
para toda a população adulta 

Taboão da Serra: mais de 85% 
da população está imunizada 

Segundo a prefeitura, 85,88% das pessoas com mais de 12 anos 
tomaram as duas doses ou vacina de dose única até segunda-feira

GEOVANA ALBUQUERQUE/AGÊNCIA SAÚDE DF

com mais de 18 anos com es-
quema vacinal completo há 4 
meses. Imunossuprimidos po-
dem tomar a 3ª dose após 28 
dias da imunização completa.

Pessoas que receberam a 

primeira dose da Janssen há 
pelo menos, dois meses, tam-
bém já podem tomar a dose de 
reforço do imunizante da Pfi-
zer. A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta. (GSP)

 A Na terça-feira (7), um dos 
criminosos mais procurados 
pela polícia no estado de São 
Paulo foi preso em Paraisópo-
lis. Éverton Guimarães Mayer 
está envolvido na execução 
da policial militar Juliane dos 
Santos Duarte, em agosto de 
2018. 

Apelidado e conhecido 
com ‘’Tom’’, ele é um dos lí-
deres mais importantes do 
PCC (Primeiro Comando da 
Capital) e tomaria decisões 
importantes em Paraisópolis. 

Agentes do 16° Batalhão da 
Polícia Militar atendiam uma 
ocorrência de incêndio na rua 
Silveira Sampaio, na Fazen-
da Morumbi, quando viram 
o suspeito, que é procurado 
pela Justiça desde 2012. 

  Segundo a Polícia Mili-
tar, Tom, portava uma pisto-
la .40,entrou em luta corpo-
ral com os policiais e resistiu 
à prisão. Ele ficou ferido e foi 

Suspeito de matar PM 
em Paraisópolis é preso 

encaminhado ao Pronto-So-
corro Bandeirantes.

O suspeito foi encaminha-
do até o 89º Distrito Policial, 
no Portal do Morumbi após 
a alta.

Ele tem uma extensa ficha 
criminal.  Existem, pelo me-
nos, quatro mandados de pri-
são em aberto contra Éverton. 
Um deles é de roubo, homicí-
dio e sequestro no inquérito 
da morte da policial Juliane, 
ocorrido em 2018, de acordo 
com a Polícia Civil. (GSP)

Éverton 
Guimarães Mayer 
está envolvido 
na execução da 
policial militar 
Juliane dos Santos 
Duarte, em agosto 
de 2018
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação 
Pública, na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) sob Nº 030/2021 do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS(PLAY-
GROUND) E MOBILIÁRIO URBANO, E INSTALADOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme 
especificações e demais exigências contidas nos anexos. Os envelopes con-
tendo a proposta e documentação, respetivamente, serão recebidos na Di-
retoria de Gestão de Suprimentos, até as 10h00min do dia 21/12/2021, no 
qual terá início a sessão pública para credenciamento e abertura de propos-
tas. A pasta completa contendo o edital e seus anexos poderá ser adquirida 
gratuitamente através de download no site desta Prefeitura: http://www.fran-
codarocha.sp.gov.br (acesso à informação/contratos, atas e licitações/editais 
de abertura de licitação) ou diretamente na Diretoria de Suprimentos desta 
Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em posse de um CD-ROM/PEN-
DRIVE para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais 
(NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada 
na Avenida Liberdade, 250–Centro. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ERRATA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021 

EDITAL N° 232/2021

Objeto: Empresa especializada em confecção de prótese 
dentária total, para atender aos pacientes da Rede Pública 
de Saúde (odontologia), através do Sistema de Registro de 
Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) 
meses, com prazo de cada entrega em até 40 (quarenta) dias.
Na edição do dia 08/12/2021 onde se lê edital 231/2021,

Leia-se edital Nº 232/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2021 - EDITAL Nº 230/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais e medicamentos odontológicos, para aten-
der às Unidades Odontológicas da Rede Municipal, através do Sistema de Registro de 
Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada 
entrega em até 10 (dez) dias, de acordo com as descrições constantes 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 ao Pregoeiro Marcos Roberto Monaro, na sala de reunião do Departamento 
de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada 
II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 21 de dezembro de 2021. Informações através 
dos telefones nºs.: (19) 3834-9087 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 08 de dezembro de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
102/2021, objetivando o registro de preços para aquisição de tênis e sandália tipo papete 
que integram o uniforme escolar, no dia 21 de dezembro de 2021, às 13:30 horas. O edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 08 
de dezembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 19/2021. A PREFEITURA MU-
NICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade 
Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço global. Ob-
jeto: Contratação de empresa para Aquisição de Sistema de Ensino para atendimento aos alunos 
e professores de Educação Infantil e Ensino fundamental composto por: livros com módulos para 
aluno e professores, programa de avaliação da aprendizagem que proporcione o desenvolvimento 
das habilidades e competências avaliadas no SAEB e ofereça mecanismos digitais de gestão e acom-
panhamento dos resultados avaliativos, portal de ensino online; assessoria pedagógica para todos 
os profissionais envolvidos a serem realizadas por especialistas nas áreas de conhecimento. RETI-
FICAÇÃO: EM VIRTUDE DE NÃO TER COLOCADO A QUANTIDADE CORRETA DE APOSTILAS/
SISTEMA DE ENSINO, JUNTO AO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. SERÁ ACRESCIDO A 
QUANTIDADE JUNTO AO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. Com a retificação, a data 
de vencimento do certame licitatório será dia 22 de dezembro de 2021 às 09:30 (nove horas e trinta 
minutos). Edital completo e retificação do edital: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre 
Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br. Tejupá/SP, 07 de dezembro de 2021. 
VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO N. 37/2020. CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA ELEUTERIO & MONTEIRO LTDA-ME. MO-
DALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020. OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉS-
CIMO DE 25 % DA QUANTIDADE DO ITEM 01 DO CONTRATO N. 37/2020, PARA AQUISIÇÃO DE 
REFORÇO ALIMENTAR “LANCHE” PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. 
ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT. INICIAL / QUANT. ADITADA 25% / MARCA / VALOR UNIT. / VALOR 
ADITADO / VALOR TOTAL ADITADO - ITEM 1 / LANCHE : composto por um pão de leite ( contendo 
pré mistura de pão de leite, leite integral, ovos, margarina, agua, reforçador de massa e fermento 
biológico) pesando no mínimo 70 gramas cada unidade,1 fatia de presunto magro: cozido; obtido de 
pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; 
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, fatiado; validade mínima de 10 dias a contar 
da entrega, pesando de 1 e 2 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a nta-8(decreto 
12.486 de 20/10/78); Instrução normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela sec.agr., e 1 
fatia de queijo tipo mussarela: embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 10 dias a 
contar da data da entrega; entregue fatiado e por kg; suas condições deverão estar de acordo com 
a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta-11(decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entregas aos proced. administrativos determinados pelo Anvisa. 
/ 9000 / + 2.250 = 11.250 / PRÓPRIA / R$ 3,20 / R$ 7.200,00 / R$ 36.000,00 - VALOR DO CONTRATO 
(R$) 28.800,00 (VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS). VALOR DO ADITAMENTO DE CON-
TRATO (R$) 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) - VALOR TOTAL DO CONTRATO ADITADO 
(R$) 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/05/2020 a 06/05/2022. 
VIGÊNCIA DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 08/12/2021 A 06/05/2022. DATA DA ASSI-
NATURA DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 08/12/2021. VALTER BORANELLI - PRE-
FEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO N. 38/2020. CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA C.A. SILVA TAGUAI-ME. MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020. OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25 
% DA QUANTIDADE DO ITEM 02 DO CONTRATO N. 38/2020, PARA AQUISIÇÃO DE REFORÇO 
ALIMENTAR “LANCHE” PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. ITEM / DES-
CRIÇÃO / QUANT. INICIAL / QUANT. ADITADA 25% / MARCA / VALOR UNITÁRIO /VALOR ADITADO/
VALOR TOTAL ADITADO - ITEM 2 / BEBIDA LACTEA: Bebida Láctea; Composta de Leite, cacau Em 
Po,acucar,51% Base Láctea e Outras Substancias Permitidas; Sem Adição de Soja e Seus Derivados; 
Sabor de Chocolate, Conservada e Transportada a Temperatura Ambiente; Com Validade de 180 Dias 
Na Data de Fabricação e 144 Dias Na Data Da Entrega; Embalado Em Tetra Brick Com Canudo 
Acoplado Embalado; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a instrução Normativa 16/05 
(mapa), Rdc 12/01; Rdc 259/02, Rdc 360/03 e Suas Posteriores Alterações; Produto Sujeito a Veri-
ficação No Ato Da Entrega Aos Proc. Adm. Determinados Pelo Mapa e  Anvisa;200 ml./9000/+ 2250 
= 11.250/ITALAKINHO/R$ 2,01/R$ 4.522,50/R$ 22.612,50 - VALOR DO CONTRATO (R$) 18.090,00 
(DEZOITO MIL E NOVENTA REAIS). VALOR DO ADITAMENTO DE CONTRATO (R$) 4.522,50 (QUA-
TRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) - VALOR TOTAL DO 
CONTRATO ADITADO (R$) 22.612,50 (VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E CIN-
QUENTA CENTAVOS). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/05/2020 a 06/05/2022. VIGÊNCIA DO SE-
GUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 08/12/2021 A 06/05/2022. DATA DA ASSINATURA DO SE-
GUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 08/12/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021 - PROCESSO Nº 66/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº 34/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço 
global por lote, visando prestação de serviços de fornecimento de sistemas de 
informática para gestão pública dos poderes Executivo e Legislativo do município 
de Corumbataí/SP, através de implantação em parcela única, licença de uso 
por remuneração mensal e suporte técnico em horas conforme demanda, com 
encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 27/12/2021. Valor do 
Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário 
comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, 
Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para 
gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, 
devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, 
endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.gov.br com o 
respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, visando 
a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 
09/12/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021).Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da 
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada 
no Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO PEDRO 

FRANCISCO JACINTO 45149801 MUTUARIO PRINCIPAL 4000819
ESPOLIO PEDRO 

FRANCISCO JACINTO 45149801 MUTUARIO PRINCIPAL 4000790

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

Tomada De Preços DRF/SJC nº 02/2021
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa 
jurídica especializada na execução de serviços de engenharia para a reforma 
do prédio sede da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Sebastião.
EDITAL: a partir de 09/12/2021 na Av. Nove de Julho, 332 – São José 
dos Campos-SP – CEP 12243-001 ou nos sítios www.gov.br/compras ou 
www.receita.economia.gov.br; UASG 170262.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até dia 28/12/2021 às 9h30min, conforme 
indicado no edital.

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL EM SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 115/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 11 
de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal, loca-
lizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, 
serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” relativos à 
licitação modalidade Concorrência Pública nº 03/2021, do Tipo “Menor Preço Global”, que tem por 
objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente cadastrada 
no CREA, incluindo Profissionais Habilitados, para Execução de Obras de Qualificação Viária 
em Diversas Ruas do Município de Bebedouro/SP., sendo que será executado: Pavimentação 
Asfáltica no Residencial Dr. Pedro Paschoal; e Recapeamento Asfáltico no Jardim Centená-
rio, no Setor Centro, no Jardim Júlia e no Parque Residencial Eldorado, conforme Plantas de 
Localização das Ruas constantes dos Projetos Básicos, com recursos financeiros oriundos 
do CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTOS MUNICIPAIS - VIA SP - NÚMERO 
12108 que entre si celebraram a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO S.A., e o MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, com contrapartida do MUNICÍPIO, incluindo: 
material, mão-de-obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim 
tudo às expensas da contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço 
Unitário, que serão abertos às 13:30 horas do mesmo dia. O Edital e seus respectivos Anexos 
da Licitação serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do município: www.bebe-
douro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divisão de Despesas - Setor de Licitação, na Prefeitura 
Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro, neste Muni-
cípio, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético gravado em CD, mediante a retirada 
e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), 
nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas, ou informações pelo 
telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 08 de dezembro de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 1116/2021, PROCESSO Nº 21/02577 Oferta de Compra 092301090572021OC01400 
para constituição de Registro de Preços para aquisição futura de ALFACE CRESPA PROCESSADA, 
ALFACE LISA  PROCESSADA, AGRIÃO  PROCESSADO, CEBOLINHA PROCESSADA, 
BRÓCOLIS PROCESSADO, ACELGA PROCESSADA, REPOLHO PROCESSADO, COUVE 
MANTEIGA PROCESSADA, COUVE FLOR PROCESSADA, SALSINHA PROCESSADA, 
ESCAROLA PROCESSADA, ESPINAFRE, cuja sessão será realizada no dia 20/12/2021, às 
09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e 
www.imesp.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio 
da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na versão 
impressa, a partir de 08/12/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: RENATA INACIO DA SILVA.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1045609-33.2017.8.26.0506.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, Dr(a). LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO, na forma da Lei, etc.

FAZ  SABER A  TERCEIROS  INTERESSADOS  NA  LIDE  que  o(a)  MUNICÍPIO  DE RIBEIRÃO 
PRETO move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de 
Desapropriação contra Eleni Luiza Tamburus CPF nº 002.792.208-12 e RG n. 5.380.993, objetivando 
uma área de terra de matrícula n. 8.525 do 1º Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, para 
com o fim de realização de abertura e melhoria do sistema viário local. Sendo um terreno urbano 
situado nesta cidade, com frente para a rua Maestro Ignácio Stabile, esquina da avenida Fernand o 
Ferreira Leite, constituído pelo lote n° 19 da quadra 136, do bairro Alto da Boa Vista, medindo 19,60 e 
3,00 metros de frente para a rua Maestro Ignácio Stabile, 7,30 metros na linha dos fundos, onde 
confronta com o lote 1, 29,00 metros do lado esquerdo de quem da rua olha o imóvel, e onde confronta 
com a Avenida Fernando Ferreira Leite, e 28,00 metros do lado direito, onde confronta com o lote 18, 
encerrando a área de 415,50 metros quadrados; lote irregular, localizado no lado par da numeração 
predial, e no quarteirão formado pelas ruas Maestro Ignácio Stabile, Avenida Fernando Ferreira Leite, 
Maestro Carlos Nardelli e Alonso Ferraz, declarados de utilidade pública conforme Decreto Municipal 
nº 082, datado de 03.03.2017. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos 
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 29 de setembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Republicação 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 
desenvolver o setor industrial. Em decorrência de alteração promovida no item 5.2 do Projeto Básico, o 
edital está sendo republicado. Data da sessão pública: 10/01/2022 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 Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/21, Edital Nº 151/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
O registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de suplemento 
alimentar. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos 
no 22/12/2021, das 09h às 09h30min. na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline nº 
600, Jd. de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site 
www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 133/21, Edital Nº 152/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro 
de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de vagas em clínica para tratamento 
de dependência química em regime de contenção para adolescentes, tratamento psiquiátrico 
para adolescentes e adultos. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão 
recebidos dia 22/12/2021, das 13h30min. às 14h, na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 
600, Jardim de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site 
www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel. 11 3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 134/21, Edital Nº 153/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Fornecimento de refeição (marmitex), para entrega parcelada.  O cadastro das Proposta e 
entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 22/12/21, às 08h50min, 
na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O 
edital fica disponível na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca o 
endereço acima das 12h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações: tel.11-3183-0655.– Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 135/21, Edital Nº 154/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de INSUMOS DE DIABETES, para utilização em bomba de infusão marca MEDTRONIC, para 
cumprimento de Ação Judicial, para entrega parcelada. O cadastro das Propostas e entrega dos 
Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 22/12/21, às 13h50min, na página eletrônica 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na Seção 
de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.11-3183-0655.– Adriana Stocco - Pregoeira. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2021 
Processo 4449/2021 

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

Resultado da abertura dos envelopes nº 01 “HABILITAÇÃO e nº 
02 – “PROPOSTA” 

Após o proponente abrir mão dos prazos de recurso das fa-
ses de habilitação e proposta, fica o resultado como se segue 

1. Osvaldo Soares de Santana, lote/terreno 06, no valor de R$ 
281.000,00 – VENCEDOR 
2. Osvaldo Soares de Santana, lote/terreno 17, no valor de R$ 
87.220,00 – VENCEDOR 
3. Osvaldo Soares de Santana, lote/terreno 18, no valor de R$ 
74.000,00 – VENCEDOR 
4. Osvaldo Soares de Santana, lote/terreno 19, no valor de R$ 
86.000,00 – VENCEDOR 

Maiores informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 4449/2021 
disponível para vistas no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar 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 13/2021 
Processo 4738/2021 

CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS 
COM AUMENTO DE CARGA PARA INSTALAÇÕES DE ARES 

CONDICIONADOS EM UNIDADES ESCOLARES. 

Resultado da abertura dos envelopes nº 01 – “HABILITAÇÃO” e nº 
02 – “PROPOSTA” 

Após as empresas abrirem mão dos prazos de interposição 
de recurso, fica o resultado como se segue, 

1. Fazeg Projeto e Construções LTDA. – VENCEDORA 

A ata e demais informações estão disponíveis no Portal da Trans-
parência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 
4738/2021, 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

SEÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTOS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-353/0014/21 - PROCESSO nº 2021353080

OFERTA DE COMPRA Nº 180353000012021OC00631
O Dirigente da UGE 180353 torna público encontra-se aberto o pregão eletrônico, do tipo menor preço, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEDE DO 8º BPM/M E 
SUBUNIDADES.
A licitação ocorrerá no site www.bec.sp.gov.br na data de 29-12-2021 às 09h00m e a data para início de envio das propostas é dia 
09-12-2021. A íntegra do edital estará disponível na Rua São Felipe, nº381 – Parque São Jorge, São Paulo/SP.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 11 – UGE 180.353 

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

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLAN-
TAÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA SOA-
RES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 285/2020, FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O Município de Valparaiso, através do Departamento de Licitações e Contratos vem, através desta, 
comunicar o resultado da fase de julgamento das propostas da licitação supra, como segue:
ORDEM CRESCENTE DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
1º A. B. SATILIO JUNIOR
- MORALES E ALMEIDA LTDA (DESCLASSIFICADA)
O processo, na íntegra, com as propostas e respectivos valores, encontra-se disponível no Departa-
mento de Licitações e Contratos para vista dos interessados.
Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso, conforme art. 109, 
inciso I alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valparaiso-SP, 08 de dezembro de 2021.
ANA LUCIA CORNACINI STEVANATO

Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 060/2021 - PROCESSO Nº 201.046/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de placas de sinalização de trânsito.
EMPRESA VENCEDORA: Lote único: EVG SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO EIRELI EPP. no valor global de R$ 48.987,52. Mogi das Cruzes, em 07 de dezem-
bro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 087/2021 - PROCESSO Nº 201.811/2021

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, através do Diretor Ge-
ral, comunica que, no aviso de homologação do Pregão 087/2021, publicado em 03 de 
dezembro de 2021, houve erro nos valores totais divulgados para a licitante vencedora 
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA., onde lia-se o valor 
total de R$ 2.896.455,00 para o lote 1 leia-se R$ 2.896.454,00 e, onde lia-se o valor 
total de R$ 2.010.672,50 para o lote 2 leia-se R$ 2.010.672,00. Mogi das Cruzes, em 
08 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 237/2021. OBJETO: Aquisição de Moveis e Eletrodoméstico para a 
Creche do Rio Verde, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Encerramento: 
21/12/2021 às 09h:15m. O Edital em sua integra poderá ser acessado www.bbmnetlicitacoes.
com.br ou através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 09 de dezembro de 
2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 
de 07/08/2014. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO.
 
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitu-
ra Municipal de Cabreúva, sito Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo 
adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM a ser 
retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma 
impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor 
de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “down-
load” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso 
http://www.cabreúva.sp.gov.br. Os envelopes contendo proposta e documentos 
serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 
Cabreúva, no dia 05 de janeiro de 2022, até às 09:30 horas, iniciando a sua 
abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 08 DE DEZEMBRO DE 2021.
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO
O Centro de Motomecanização – CMM publica a abertura do Registro de Preços Pregão Presencial nº CMM-
195/0034/21 (Processo nº CMM-2021195081), que visa a constituição de sistema de registro de preços para 
manutenção de viaturas da frota da Polícia Militar do Estado de São Paulo e Secretaria de Segurança Pública. A sessão 
pública será realizada no dia 17/01/2022, às 08:00 horas, no Quiosque anexo ao prédio da Administração do Centro 
de Motomecanização, situado à Rua Coronel Antônio de Carvalho nº 155 – Santana – São Paulo-SP. O Edital poderá 
ser retirado no mesmo endereço ou no site www.imprensaoficial.com.br, opção “negócios públicos” Informações pelo 
telefone (11) 2221-1022 – Ramal 2246.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
EXTRATO DE EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 111/2021
Acha-se aberta nesta Prefeitura de Paulicéia, a Concorrência Pública nº 001/2021, objetivando 
a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ONEROSA de imóveis constantes do patrimônio 
municipal, a partir da assinatura do termo até o prazo de 60 (sessenta) meses, para instalação 
e exploração no ramo especializado, nos seguintes itens: Item nº 01 – Objeto: 01 (um) Imóvel 
localizado na Avenida Paulista nº 1649, Centro, medindo 24,48 m² para fins comerciais (mapa 
de localização anexo ao edital); Item nº 02 - Objeto: 01 (um) Imóvel localizado no Terminal 
Rodoviário, sito na Avenida Paulista esquina com Rua Cardeal Leme, com área medindo 
de 4,50 x 2,60 m, totalizando 11,70 m², para fins comerciais (mapa de localização anexo ao 
edital);Item nº 03 – Objeto: 01 (um) Imóvel localizado na Praça da Amizade, sito na Avenida 
Paulista com Avenida Brasil/Avenida Ezequiel Joaquim de Oliveira, medindo 29,00 m² para 
fins comerciais (mapa de localização anexo ao edital);Item nº 04 – Objeto: 01 (um) Imóvel 
localizado nas Margens do Rio Paraná, sito à Avenida das Camélias, medindo 244,83 m² 
para fins comerciais (esta concessão deve seguir o Decreto 532/2021 de 01 de dezembro de 
2021, regulamento de funcionamento anexo ao edital) (mapa de localização anexo ao edital). 
O Edital completo poderá ser retirado no site www.pauliceia.sp.gov.br (compras e licitações) 
também retirado no Departamento de licitação dentro do horário das 08h00 às 11h00 e das 
13h00 às 16h30, nos dias úteis, Paço Municipal, sito na Avenida Paulista nº 1649, na cidade de 
Paulicéia – Estado de São Paulo, o encerramento para recebimento dos envelopes será para o 
dia 12/01/2022 às 09:00 h. Paulicéia/SP, 08 de dezembro de 2021. Antonio Simonato - Prefeito
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação 
Pública, na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) sob Nº 030/2021 do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS(PLAY-
GROUND) E MOBILIÁRIO URBANO, E INSTALADOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme 
especificações e demais exigências contidas nos anexos. Os envelopes con-
tendo a proposta e documentação, respetivamente, serão recebidos na Di-
retoria de Gestão de Suprimentos, até as 10h00min do dia 21/12/2021, no 
qual terá início a sessão pública para credenciamento e abertura de propos-
tas. A pasta completa contendo o edital e seus anexos poderá ser adquirida 
gratuitamente através de download no site desta Prefeitura: http://www.fran-
codarocha.sp.gov.br (acesso à informação/contratos, atas e licitações/editais 
de abertura de licitação) ou diretamente na Diretoria de Suprimentos desta 
Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em posse de um CD-ROM/PEN-
DRIVE para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais 
(NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada 
na Avenida Liberdade, 250–Centro. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ERRATA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021 

EDITAL N° 232/2021

Objeto: Empresa especializada em confecção de prótese 
dentária total, para atender aos pacientes da Rede Pública 
de Saúde (odontologia), através do Sistema de Registro de 
Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) 
meses, com prazo de cada entrega em até 40 (quarenta) dias.
Na edição do dia 08/12/2021 onde se lê edital 231/2021,

Leia-se edital Nº 232/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2021 - EDITAL Nº 230/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais e medicamentos odontológicos, para aten-
der às Unidades Odontológicas da Rede Municipal, através do Sistema de Registro de 
Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada 
entrega em até 10 (dez) dias, de acordo com as descrições constantes 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 ao Pregoeiro Marcos Roberto Monaro, na sala de reunião do Departamento 
de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada 
II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 21 de dezembro de 2021. Informações através 
dos telefones nºs.: (19) 3834-9087 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 08 de dezembro de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
102/2021, objetivando o registro de preços para aquisição de tênis e sandália tipo papete 
que integram o uniforme escolar, no dia 21 de dezembro de 2021, às 13:30 horas. O edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 08 
de dezembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 19/2021. A PREFEITURA MU-
NICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade 
Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço global. Ob-
jeto: Contratação de empresa para Aquisição de Sistema de Ensino para atendimento aos alunos 
e professores de Educação Infantil e Ensino fundamental composto por: livros com módulos para 
aluno e professores, programa de avaliação da aprendizagem que proporcione o desenvolvimento 
das habilidades e competências avaliadas no SAEB e ofereça mecanismos digitais de gestão e acom-
panhamento dos resultados avaliativos, portal de ensino online; assessoria pedagógica para todos 
os profissionais envolvidos a serem realizadas por especialistas nas áreas de conhecimento. RETI-
FICAÇÃO: EM VIRTUDE DE NÃO TER COLOCADO A QUANTIDADE CORRETA DE APOSTILAS/
SISTEMA DE ENSINO, JUNTO AO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. SERÁ ACRESCIDO A 
QUANTIDADE JUNTO AO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. Com a retificação, a data 
de vencimento do certame licitatório será dia 22 de dezembro de 2021 às 09:30 (nove horas e trinta 
minutos). Edital completo e retificação do edital: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre 
Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br. Tejupá/SP, 07 de dezembro de 2021. 
VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO N. 37/2020. CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA ELEUTERIO & MONTEIRO LTDA-ME. MO-
DALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020. OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉS-
CIMO DE 25 % DA QUANTIDADE DO ITEM 01 DO CONTRATO N. 37/2020, PARA AQUISIÇÃO DE 
REFORÇO ALIMENTAR “LANCHE” PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. 
ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT. INICIAL / QUANT. ADITADA 25% / MARCA / VALOR UNIT. / VALOR 
ADITADO / VALOR TOTAL ADITADO - ITEM 1 / LANCHE : composto por um pão de leite ( contendo 
pré mistura de pão de leite, leite integral, ovos, margarina, agua, reforçador de massa e fermento 
biológico) pesando no mínimo 70 gramas cada unidade,1 fatia de presunto magro: cozido; obtido de 
pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; 
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, fatiado; validade mínima de 10 dias a contar 
da entrega, pesando de 1 e 2 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a nta-8(decreto 
12.486 de 20/10/78); Instrução normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela sec.agr., e 1 
fatia de queijo tipo mussarela: embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 10 dias a 
contar da data da entrega; entregue fatiado e por kg; suas condições deverão estar de acordo com 
a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta-11(decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entregas aos proced. administrativos determinados pelo Anvisa. 
/ 9000 / + 2.250 = 11.250 / PRÓPRIA / R$ 3,20 / R$ 7.200,00 / R$ 36.000,00 - VALOR DO CONTRATO 
(R$) 28.800,00 (VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS). VALOR DO ADITAMENTO DE CON-
TRATO (R$) 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) - VALOR TOTAL DO CONTRATO ADITADO 
(R$) 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/05/2020 a 06/05/2022. 
VIGÊNCIA DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 08/12/2021 A 06/05/2022. DATA DA ASSI-
NATURA DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 08/12/2021. VALTER BORANELLI - PRE-
FEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO N. 38/2020. CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA C.A. SILVA TAGUAI-ME. MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020. OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25 
% DA QUANTIDADE DO ITEM 02 DO CONTRATO N. 38/2020, PARA AQUISIÇÃO DE REFORÇO 
ALIMENTAR “LANCHE” PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. ITEM / DES-
CRIÇÃO / QUANT. INICIAL / QUANT. ADITADA 25% / MARCA / VALOR UNITÁRIO /VALOR ADITADO/
VALOR TOTAL ADITADO - ITEM 2 / BEBIDA LACTEA: Bebida Láctea; Composta de Leite, cacau Em 
Po,acucar,51% Base Láctea e Outras Substancias Permitidas; Sem Adição de Soja e Seus Derivados; 
Sabor de Chocolate, Conservada e Transportada a Temperatura Ambiente; Com Validade de 180 Dias 
Na Data de Fabricação e 144 Dias Na Data Da Entrega; Embalado Em Tetra Brick Com Canudo 
Acoplado Embalado; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a instrução Normativa 16/05 
(mapa), Rdc 12/01; Rdc 259/02, Rdc 360/03 e Suas Posteriores Alterações; Produto Sujeito a Veri-
ficação No Ato Da Entrega Aos Proc. Adm. Determinados Pelo Mapa e  Anvisa;200 ml./9000/+ 2250 
= 11.250/ITALAKINHO/R$ 2,01/R$ 4.522,50/R$ 22.612,50 - VALOR DO CONTRATO (R$) 18.090,00 
(DEZOITO MIL E NOVENTA REAIS). VALOR DO ADITAMENTO DE CONTRATO (R$) 4.522,50 (QUA-
TRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) - VALOR TOTAL DO 
CONTRATO ADITADO (R$) 22.612,50 (VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E CIN-
QUENTA CENTAVOS). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/05/2020 a 06/05/2022. VIGÊNCIA DO SE-
GUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 08/12/2021 A 06/05/2022. DATA DA ASSINATURA DO SE-
GUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 08/12/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021 - PROCESSO Nº 66/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº 34/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço 
global por lote, visando prestação de serviços de fornecimento de sistemas de 
informática para gestão pública dos poderes Executivo e Legislativo do município 
de Corumbataí/SP, através de implantação em parcela única, licença de uso 
por remuneração mensal e suporte técnico em horas conforme demanda, com 
encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 27/12/2021. Valor do 
Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário 
comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, 
Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para 
gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, 
devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, 
endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.gov.br com o 
respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, visando 
a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 
09/12/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021).Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da 
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada 
no Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO PEDRO 

FRANCISCO JACINTO 45149801 MUTUARIO PRINCIPAL 4000819
ESPOLIO PEDRO 

FRANCISCO JACINTO 45149801 MUTUARIO PRINCIPAL 4000790

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

Tomada De Preços DRF/SJC nº 02/2021
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa 
jurídica especializada na execução de serviços de engenharia para a reforma 
do prédio sede da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Sebastião.
EDITAL: a partir de 09/12/2021 na Av. Nove de Julho, 332 – São José 
dos Campos-SP – CEP 12243-001 ou nos sítios www.gov.br/compras ou 
www.receita.economia.gov.br; UASG 170262.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até dia 28/12/2021 às 9h30min, conforme 
indicado no edital.

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL EM SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 115/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 11 
de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal, loca-
lizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, 
serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” relativos à 
licitação modalidade Concorrência Pública nº 03/2021, do Tipo “Menor Preço Global”, que tem por 
objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente cadastrada 
no CREA, incluindo Profissionais Habilitados, para Execução de Obras de Qualificação Viária 
em Diversas Ruas do Município de Bebedouro/SP., sendo que será executado: Pavimentação 
Asfáltica no Residencial Dr. Pedro Paschoal; e Recapeamento Asfáltico no Jardim Centená-
rio, no Setor Centro, no Jardim Júlia e no Parque Residencial Eldorado, conforme Plantas de 
Localização das Ruas constantes dos Projetos Básicos, com recursos financeiros oriundos 
do CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTOS MUNICIPAIS - VIA SP - NÚMERO 
12108 que entre si celebraram a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO S.A., e o MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, com contrapartida do MUNICÍPIO, incluindo: 
material, mão-de-obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim 
tudo às expensas da contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço 
Unitário, que serão abertos às 13:30 horas do mesmo dia. O Edital e seus respectivos Anexos 
da Licitação serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do município: www.bebe-
douro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divisão de Despesas - Setor de Licitação, na Prefeitura 
Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro, neste Muni-
cípio, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético gravado em CD, mediante a retirada 
e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), 
nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas, ou informações pelo 
telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 08 de dezembro de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 1116/2021, PROCESSO Nº 21/02577 Oferta de Compra 092301090572021OC01400 
para constituição de Registro de Preços para aquisição futura de ALFACE CRESPA PROCESSADA, 
ALFACE LISA  PROCESSADA, AGRIÃO  PROCESSADO, CEBOLINHA PROCESSADA, 
BRÓCOLIS PROCESSADO, ACELGA PROCESSADA, REPOLHO PROCESSADO, COUVE 
MANTEIGA PROCESSADA, COUVE FLOR PROCESSADA, SALSINHA PROCESSADA, 
ESCAROLA PROCESSADA, ESPINAFRE, cuja sessão será realizada no dia 20/12/2021, às 
09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e 
www.imesp.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio 
da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na versão 
impressa, a partir de 08/12/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: RENATA INACIO DA SILVA.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1045609-33.2017.8.26.0506.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, Dr(a). LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO, na forma da Lei, etc.

FAZ  SABER A  TERCEIROS  INTERESSADOS  NA  LIDE  que  o(a)  MUNICÍPIO  DE RIBEIRÃO 
PRETO move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de 
Desapropriação contra Eleni Luiza Tamburus CPF nº 002.792.208-12 e RG n. 5.380.993, objetivando 
uma área de terra de matrícula n. 8.525 do 1º Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, para 
com o fim de realização de abertura e melhoria do sistema viário local. Sendo um terreno urbano 
situado nesta cidade, com frente para a rua Maestro Ignácio Stabile, esquina da avenida Fernand o 
Ferreira Leite, constituído pelo lote n° 19 da quadra 136, do bairro Alto da Boa Vista, medindo 19,60 e 
3,00 metros de frente para a rua Maestro Ignácio Stabile, 7,30 metros na linha dos fundos, onde 
confronta com o lote 1, 29,00 metros do lado esquerdo de quem da rua olha o imóvel, e onde confronta 
com a Avenida Fernando Ferreira Leite, e 28,00 metros do lado direito, onde confronta com o lote 18, 
encerrando a área de 415,50 metros quadrados; lote irregular, localizado no lado par da numeração 
predial, e no quarteirão formado pelas ruas Maestro Ignácio Stabile, Avenida Fernando Ferreira Leite, 
Maestro Carlos Nardelli e Alonso Ferraz, declarados de utilidade pública conforme Decreto Municipal 
nº 082, datado de 03.03.2017. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos 
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 29 de setembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Republicação 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 
desenvolver o setor industrial. Em decorrência de alteração promovida no item 5.2 do Projeto Básico, o 
edital está sendo republicado. Data da sessão pública: 10/01/2022 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 Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/21, Edital Nº 151/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
O registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de suplemento 
alimentar. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos 
no 22/12/2021, das 09h às 09h30min. na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline nº 
600, Jd. de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site 
www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 133/21, Edital Nº 152/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro 
de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de vagas em clínica para tratamento 
de dependência química em regime de contenção para adolescentes, tratamento psiquiátrico 
para adolescentes e adultos. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão 
recebidos dia 22/12/2021, das 13h30min. às 14h, na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 
600, Jardim de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site 
www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel. 11 3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 134/21, Edital Nº 153/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Fornecimento de refeição (marmitex), para entrega parcelada.  O cadastro das Proposta e 
entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 22/12/21, às 08h50min, 
na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O 
edital fica disponível na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca o 
endereço acima das 12h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações: tel.11-3183-0655.– Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 135/21, Edital Nº 154/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de INSUMOS DE DIABETES, para utilização em bomba de infusão marca MEDTRONIC, para 
cumprimento de Ação Judicial, para entrega parcelada. O cadastro das Propostas e entrega dos 
Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 22/12/21, às 13h50min, na página eletrônica 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na Seção 
de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.11-3183-0655.– Adriana Stocco - Pregoeira. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2021 
Processo 4449/2021 

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

Resultado da abertura dos envelopes nº 01 “HABILITAÇÃO e nº 
02 – “PROPOSTA” 

Após o proponente abrir mão dos prazos de recurso das fa-
ses de habilitação e proposta, fica o resultado como se segue 

1. Osvaldo Soares de Santana, lote/terreno 06, no valor de R$ 
281.000,00 – VENCEDOR 
2. Osvaldo Soares de Santana, lote/terreno 17, no valor de R$ 
87.220,00 – VENCEDOR 
3. Osvaldo Soares de Santana, lote/terreno 18, no valor de R$ 
74.000,00 – VENCEDOR 
4. Osvaldo Soares de Santana, lote/terreno 19, no valor de R$ 
86.000,00 – VENCEDOR 

Maiores informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 4449/2021 
disponível para vistas no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar 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 13/2021 
Processo 4738/2021 

CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS 
COM AUMENTO DE CARGA PARA INSTALAÇÕES DE ARES 

CONDICIONADOS EM UNIDADES ESCOLARES. 

Resultado da abertura dos envelopes nº 01 – “HABILITAÇÃO” e nº 
02 – “PROPOSTA” 

Após as empresas abrirem mão dos prazos de interposição 
de recurso, fica o resultado como se segue, 

1. Fazeg Projeto e Construções LTDA. – VENCEDORA 

A ata e demais informações estão disponíveis no Portal da Trans-
parência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 
4738/2021, 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

SEÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTOS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-353/0014/21 - PROCESSO nº 2021353080

OFERTA DE COMPRA Nº 180353000012021OC00631
O Dirigente da UGE 180353 torna público encontra-se aberto o pregão eletrônico, do tipo menor preço, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEDE DO 8º BPM/M E 
SUBUNIDADES.
A licitação ocorrerá no site www.bec.sp.gov.br na data de 29-12-2021 às 09h00m e a data para início de envio das propostas é dia 
09-12-2021. A íntegra do edital estará disponível na Rua São Felipe, nº381 – Parque São Jorge, São Paulo/SP.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 11 – UGE 180.353 

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

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLAN-
TAÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO FRANCISCO DE ARRUDA SOA-
RES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 285/2020, FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O Município de Valparaiso, através do Departamento de Licitações e Contratos vem, através desta, 
comunicar o resultado da fase de julgamento das propostas da licitação supra, como segue:
ORDEM CRESCENTE DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
1º A. B. SATILIO JUNIOR
- MORALES E ALMEIDA LTDA (DESCLASSIFICADA)
O processo, na íntegra, com as propostas e respectivos valores, encontra-se disponível no Departa-
mento de Licitações e Contratos para vista dos interessados.
Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso, conforme art. 109, 
inciso I alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valparaiso-SP, 08 de dezembro de 2021.
ANA LUCIA CORNACINI STEVANATO

Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 060/2021 - PROCESSO Nº 201.046/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de placas de sinalização de trânsito.
EMPRESA VENCEDORA: Lote único: EVG SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO EIRELI EPP. no valor global de R$ 48.987,52. Mogi das Cruzes, em 07 de dezem-
bro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 087/2021 - PROCESSO Nº 201.811/2021

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, através do Diretor Ge-
ral, comunica que, no aviso de homologação do Pregão 087/2021, publicado em 03 de 
dezembro de 2021, houve erro nos valores totais divulgados para a licitante vencedora 
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA., onde lia-se o valor 
total de R$ 2.896.455,00 para o lote 1 leia-se R$ 2.896.454,00 e, onde lia-se o valor 
total de R$ 2.010.672,50 para o lote 2 leia-se R$ 2.010.672,00. Mogi das Cruzes, em 
08 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 237/2021. OBJETO: Aquisição de Moveis e Eletrodoméstico para a 
Creche do Rio Verde, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Encerramento: 
21/12/2021 às 09h:15m. O Edital em sua integra poderá ser acessado www.bbmnetlicitacoes.
com.br ou através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 09 de dezembro de 
2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 
de 07/08/2014. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO.
 
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitu-
ra Municipal de Cabreúva, sito Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo 
adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM a ser 
retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma 
impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor 
de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “down-
load” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso 
http://www.cabreúva.sp.gov.br. Os envelopes contendo proposta e documentos 
serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 
Cabreúva, no dia 05 de janeiro de 2022, até às 09:30 horas, iniciando a sua 
abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 08 DE DEZEMBRO DE 2021.
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO
O Centro de Motomecanização – CMM publica a abertura do Registro de Preços Pregão Presencial nº CMM-
195/0034/21 (Processo nº CMM-2021195081), que visa a constituição de sistema de registro de preços para 
manutenção de viaturas da frota da Polícia Militar do Estado de São Paulo e Secretaria de Segurança Pública. A sessão 
pública será realizada no dia 17/01/2022, às 08:00 horas, no Quiosque anexo ao prédio da Administração do Centro 
de Motomecanização, situado à Rua Coronel Antônio de Carvalho nº 155 – Santana – São Paulo-SP. O Edital poderá 
ser retirado no mesmo endereço ou no site www.imprensaoficial.com.br, opção “negócios públicos” Informações pelo 
telefone (11) 2221-1022 – Ramal 2246.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
EXTRATO DE EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 111/2021
Acha-se aberta nesta Prefeitura de Paulicéia, a Concorrência Pública nº 001/2021, objetivando 
a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ONEROSA de imóveis constantes do patrimônio 
municipal, a partir da assinatura do termo até o prazo de 60 (sessenta) meses, para instalação 
e exploração no ramo especializado, nos seguintes itens: Item nº 01 – Objeto: 01 (um) Imóvel 
localizado na Avenida Paulista nº 1649, Centro, medindo 24,48 m² para fins comerciais (mapa 
de localização anexo ao edital); Item nº 02 - Objeto: 01 (um) Imóvel localizado no Terminal 
Rodoviário, sito na Avenida Paulista esquina com Rua Cardeal Leme, com área medindo 
de 4,50 x 2,60 m, totalizando 11,70 m², para fins comerciais (mapa de localização anexo ao 
edital);Item nº 03 – Objeto: 01 (um) Imóvel localizado na Praça da Amizade, sito na Avenida 
Paulista com Avenida Brasil/Avenida Ezequiel Joaquim de Oliveira, medindo 29,00 m² para 
fins comerciais (mapa de localização anexo ao edital);Item nº 04 – Objeto: 01 (um) Imóvel 
localizado nas Margens do Rio Paraná, sito à Avenida das Camélias, medindo 244,83 m² 
para fins comerciais (esta concessão deve seguir o Decreto 532/2021 de 01 de dezembro de 
2021, regulamento de funcionamento anexo ao edital) (mapa de localização anexo ao edital). 
O Edital completo poderá ser retirado no site www.pauliceia.sp.gov.br (compras e licitações) 
também retirado no Departamento de licitação dentro do horário das 08h00 às 11h00 e das 
13h00 às 16h30, nos dias úteis, Paço Municipal, sito na Avenida Paulista nº 1649, na cidade de 
Paulicéia – Estado de São Paulo, o encerramento para recebimento dos envelopes será para o 
dia 12/01/2022 às 09:00 h. Paulicéia/SP, 08 de dezembro de 2021. Antonio Simonato - Prefeito

A5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 9 De Dezembro De 2021 Brasil + Mundo

 A O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) se colocou mais uma 
vez  contra o passaporte da 
vacinação contra a Covid-19. 
A medida foi adotada em vá-
rios países tanto para incen-
tivar a imunização para com-
bater o coronavírus quanto 
para frear a disseminação do 
vírus em restaurantes, bares 
e grandes eventos.

Em conversa nesta quar-
ta-feira (9) com apoiadores, 
Bolsonaro disse que “jamais” 
pedirá comprovação da va-
cina. “O Supremo [Tribunal 
Federal, o STF] deu poderes 
para governadores e prefei-
tos. Falo da minha linha. Não 
fechei nenhum botequim e 
jamais vou exigir o passa-
porte de vacina de vocês”, 
reforçou.

“Imaginem se tivesse o 

Bolsonaro diz que 
jamais vai exigir 
‘passaporte’

DE VACINAÇÃO. Medida foi adotada em vários países para 
incentivar a imunização e para frear a disseminação do coronavírus

Bolsonaro ao lado do personagem Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil, em foto de arquivo

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

[Fernando] Haddad no meu 
lugar”, falou Bolsonaro sobre 
o candidato do PT que con-
correu contra ele para a pre-
sidência do Brasil em 2018. 
“Não queiram que a gente 
resolva todos esses proble-
mas. Eles [prefeitos e gover-

nadores] estão com autorida-
de para tal”, completou.

A fala de Bolsonaro dis-
torce os poderes dos prefei-
tos e governadores, que, por 
decisão do STF, podem pedir 
a interrupção da atividade 
econômica durante a pan-
demia (os chamados lock-
downs) por poucas semanas 
para conter picos da covid-19 
e aliviar a pressão sobre hos-
pitais superlotados.

Esse foi o caso em abril de 
2021, o mês mais letal da pan-
demia no Brasil, que acumu-
lou cerca de 82 mil mortes 
pela doença apenas em abril 
desse ano.

O presidente diz que nun-
ca se vacinou contra o coro-
navírus -pela idade, ele pode-
ria ter tomado três doses - e 
já afirmou que será o último 

do País a se imunizar. A pri-
meira-dama, Michelle Bolso-
naro, se vacinou em setem-
bro em uma viagem oficial 
do marido para os Estados 
Unidos.

Bolsonaro, no entanto, 
não seguiu os passos da es-
posa e se tornou piada in-
ternacional ao comparecer 
a um evento da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) 
sem ter a imunização contra 
a doença da pandemia.

SP TERÁ PASSAPORTE.
O governador paulista João 
Doria (PSDB) afirmou nes-
ta quarta-feira que, se o go-
verno federal não aderir ao 
passaporte vacinal até 15 de 
dezembro, o documento pas-
sará a ser exigido em todo 
oz território paulista a partir 
dessa data.

“O Brasil não pode se tor-
nar paraíso turístico de ne-
gacionistas. O negacionismo 
deste país só existe na cabe-

ça desse ministro [da Saúde, 
Marcelo Queiroga] e do presi-
dente. Se até 15 de dezembro 
o governo federal não adotar 
o passaporte, São Paulo vai 
adotar”, disse Doria.

Segundo o governador, o 
documento passará a ser exi-
gido para quem entrar no Es-
tado por qualquer via, seja 
por aeroportos, portos ou via 
rodoviária.

Leia mais na página A3 
desta edição. (FP)

‘Imaginem 
se tivesse o 
Haddad no meu 
lugar’, falou 
Bolsonaro sobre 
o candidato do 
PT que concorreu 
contra ele para 
a presidência do 
Brasil em 2018

 A O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) disse nesta 
quarta que a situação do País 
está “encalacrada”, ao citar da-
dos sociais e econômicos. Lula 
falou em “podridão”, atacou as 
elites e se colocou como pré-
-candidato com “disposição”.

Lula disse que não poderá 
voltar ao Planalto para fazer 
menos do que fez em suas pri-
meiras gestões. O ex-presiden-
te participou de um congresso 
organizado pela Força Sindical, 
em São Paulo. Em seu discurso, 
pediu aos sindicalistas que es-

Lula cobra aliados 
na trincheira de sua 
campanha em 2022

O ex-presidente Lula durante participação no podcast Podpah

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

tejam na trincheira da campa-
nha eleitoral de 2022 e em um 
eventual novo mandato seu na 
Presidência da República.

Na mesma fala, o petista 
cobrou seus aliados a dispu-
tarem as eleições no ano que 
vem. Segundo ele, se os tra-
balhadores não entrarem em 
campanha, os empresários é 
que serão eleitos para o Con-
gresso Nacional.

No mesmo discurso aos 
sindicalistas, o petista atacou 
o ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia), criticou a reforma tra-

Nesta quarta-feira, o ex-presidente disse 
que a situação do País é ‘encalacrada’

balhista em discussão no Con-
gresso com apoio do governo 
federal e cobrou um Estado for-
te que possa proporcionar be-
nefícios à população e à classe 
trabalhadora.

Lula também criticou o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) pela 
recusa ao passaporte da vaci-
nação.

Um dia antes, o governo 
decidiu exigir uma quaren-
tena de cinco dias de viajan-

tes não vacinados que entra-
rem no Brasil. Pela nova regra, 
quem apresentar o certificado 
de imunização contra a Covid 
e teste negativo poderá cruzar 
a fronteira sem passar pelo pe-
ríodo de isolamento.

A mudança contraria o dis-
curso negacionista de Bolso-
naro. Hora antes, em evento 
no Palácio do Planalto, o presi-
dente comparou o passaporte 
da vacina a uma coleira. (FP)

 A A primeira turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
formou maioria para que a 
prisão preventiva do cami-
nhoneiro Marcos Antônio Pe-
reira Gomes, o Zé Trovão, seja 
mantida. A defesa dele havia 
pedido um habeas corpus.

Apoiador do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), Zé Trovão 
ganhou destaque neste ano 
por tentar organizar greves de 
caminhoneiros e é investiga-
do por incitar atos criminosos 
e violentos no 7 de setembro.

O ministro do STF e relator 
do caso, Luís Roberto Barroso, 
votou contra o habeas corpus, 
argumentando que a defesa 
de Zé Trovão “não trouxe no-
vos argumentos suficientes 
para modificar a decisão” an-
terior deferida por Barroso.

A prisão preventiva foi or-

STF decide manter 
prisão de Zé Trovão

denada pelo ministro Alexan-
dre de Moraes, também do 
STF, e que agora se disse im-
pedido de votar. Rosa Weber 
e Cármen Lúcia acompanha-
ram o voto do relator Barroso. 
Agora, falta apenas a manifes-
tação do ministro Dias Toffoli.

O julgamento virtual co-
meçou no dia 3 de dezembro 
e deve se encerrar até sexta-
-feira (10).

FORAGIDO.
Depois da ordem de prisão 
preventiva, Zé Trovão passou 
dois meses foragido no Mé-
xico, afirmando que não re-
tornaria ao Brasil por receio 
de ser preso. No entanto, em 
26 de outubro, ele se apresen-
tou espontaneamente à Polí-
cia Federal em Joinville, cida-
de onde mora. (FP)

 A Com objetivo de promo-
ver o acesso gratuito à inter-
net em banda larga móvel aos 
alunos da educação básica da 
rede pública de ensino inte-
grantes de famílias inscritas 
no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais, o governo fe-
deral cria o Programa Internet 
Brasil. A Medida Provisória foi 
publicada no Diário Oficial da 
União desta quarta-feira.

De acordo com a Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República, o Internet Brasil 
será “implementado de for-
ma gradual, observada a dis-
ponibilidade orçamentária e 
financeira, e poderá alcançar 
outras pessoas físicas, bene-
ficiárias de políticas públicas 
instituídas pelo Poder Execu-
tivo federal nas mais diversas 
áreas”.

Diz ainda que acesso gra-
tuito à internet em banda lar-

Publicada MP que cria o 
Programa Internet Brasil

Programa Internet Brasil será implementado, segundo o governo, 
‘de forma gradual, observada a disponibilidade orçamentária’

JOHN SCHNOBRICH/UNSPLASH

ga móvel poderá ser realiza-
do, sem prejuízo de outros 
meios, por intermédio da dis-
ponibilização de chipe, paco-
te de dados ou dispositivo de 
acesso, além de poder ser con-

cedido a diferentes alunos in-
tegrantes da mesma família. 

Para ler o texto comple-
to da implementação do pro-
grama, acesse o site da Gaze-
ta. (AB)

 A Ainda não é possível ter cer-
teza de que três doses de vacina 
contra Covid-19 neutralizam a 
variante ômicron do novo co-
ronavírus, afirmou a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
nesta quarta. Segundo a enti-
dade, existe a expectativa de 
ter melhores evidências sobre 
a eficácia do reforço vacinal nas 
próximas semanas com o de-
senvolvimento de pesquisas.

O anúncio se dá no mes-
mo dia em que a BioNTech e a 
Pfizer disseram que três doses 
de seu produto neutralizaram 
a nova variante em teste em 
laboratório. De acordo com as 
empresas, duas doses resulta-
ram em anticorpos neutrali-
zantes significativamente mais 
baixos contra a nova cepa, mas 
uma terceira dose aumentou 
os anticorpos neutralizantes. 

A ômicron já foi identifica-
da em 57 países, inclusive no 

Não é possível saber se reforço 
neutraliza ômicron, diz OMS

Brasil, segundo novos dados 
da OMS. A nova cepa acionou o 
alerta da comunidade interna-
cional por causa do seu grande 
número de mutações.

As mais preocupantes são 
as 30 presentes na proteína S, 
que são utilizadas pelo vírus 
para entrar nas células huma-
nas. É a partir dessas proteí-
nas que as vacinas atuais são 

produzidas e, por isso, exis-
tem suspeitas de que elas po-
deriam ser menos eficientes 
contra essa cepa.

Além da Pfizer e BioNTe-
ch, outras empresas já desen-
volvem estudos mirando uma 
terceira dose dos imunizantes 
contra a ômicron. A Moderna, 
por exemplo, planeja produ-
zir uma dose específica para a 
ômicron, que pode estar pron-
ta em março de 2022.

A Sinovac, empresa chinesa 
que produz a Coronavac, é ou-
tra farmacêutica que programa 
uma versão atualizada da va-
cina contra a ômicron em até 
três meses.

Mesmo com essas suspei-
tas, a OMS já ressaltou que os 
imunizantes disponíveis ain-
da são de extrema importância 
para barrar a transmissão do 
vírus e evitar mortes causadas 
por Covid-19. (FP)

O anúncio se dá 
no mesmo dia em 
que a BioNTech e 
a Pfizer disseram 
que três doses 
de seu produto 
neutralizam a 
nova variante do 
coronavírus
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ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E – 9020/2021. ADJUDICO o objeto 
que visa a o “Registro de preços” para eventual aquisição de pneus, câ-
maras e protetores para os veículos da frota da Prefeitura Municipal, obe-
decidas às especificações técnicas contidas no caderno técnico, conforme 
Anexo - I do Edital. HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Permanente 
para Julgamento de Licitações, para a empresa: BENICIO PNEUS EIRE-
LI, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.535.062/0001-33, Valor global lote 
1 – R$1.188,00, lote 2 – R$565.000,00, lote 3 – R$21.200,00, lote 4 – 
R$24.100,00 e lote 5 – R$49.500,00. Embu Guaçu, 08 de dezembro de 
2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municipal de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 0039/2021, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 9.715/2021 TIPO: MENOR PREÇO 
POR LOTE”. Objeto: “Registro de preços” para eventual aquisição de pães 
para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal, obedecidas às especi-
ficações do termo de referência, conforme Anexo - I do Edital. Abertura dos 
envelopes: 11/01/2022 às 09h30 Informações: A cópia completa do Edital 
poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.
sp.gov.br/licitacoes. Embu-Guaçu, 08 de dezembro de 2021. José Antônio 
Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – TOMADA DE PREÇO N° 0007/2021 
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8.541/2021, TIPO: EMPREITADA 
POR MENOR PREÇO POR LOTE”. Objeto: A presente licitação tem por 
objeto a Contratação de empresa especializada em Infraestrutura urbana, 
compreendendo Recapeamento e Pavimentação Asfáltica de Ruas e 
Trechos no Município de Embu Guaçu – São Paulo – SP, conforme espe-
cificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, 
Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas no presente 
edital licitatório e Anexo I. Comunicamos que o certame realizado na pres-
sente data foi DESERTO. Embu-Guaçu, 08 de dezembro de 2021. José 
Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 
O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 22 de dezembro de 2021, às 09h00 min, na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA ERNESTINA, Setor de Licitações, situada na Rua 21 de Março, nº 384, Centro, Santa 
Ernestina/SP, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 060/2021, aberto 
através do Processo nº 083/2021, Edital nº 070/2021, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP, conforme especificações técnicas contidas 
no edital regulador do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, no endereço supra citado, no horário normal de 
expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, ou 
baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico: www.santaernestina.sp.gov.br e www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail: licitacao@santaernestina.sp.gov.br. Informações 
podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3356-9104 e (16) 3356-9100.

Santa Ernestina/SP, aos 08 de dezembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI  - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

LEI Nº 5.836 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL NO ORÇAMEN-
TO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Projeto de Lei nº 077/2021 – Processo 6173/2021 – Autógrafo 5854

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.380.900,00 (sete mi-
lhões, trezentos e oitenta mil e novecentos reais), destinados a suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.03.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.122.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 1)  ..............................................................................................................................  + R$ 24.000,00
3390.36 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Física (fonte 1)  .....................................................................................................  + R$ 15.000,00
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ................................................................................................  + R$ 121.400,00
3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ (fonte 1)  ....................................................................  + R$ 21.000,00

10.301.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 2)  ..............................................................................................................................  + R$ 50.000,00
3390.30 – Material de Consumo (fonte 5)  ............................................................................................................................. + R$ 120.000,00
3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ (fonte 5)  ....................................................................  + R$ 10.000,00

10.301.0006.2018 – Repasse ESF
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ................................................................................................  + R$ 100.000,00

10.302.0006.2018 – Repasse ESF
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 5)  ................................................................................................  + R$   15.000,00
..
10.302.0006.1001 – Aquisição de Material Permanente
4490.52 – Equipamento e Material Permanente (fonte 1) ....................................................................................................  + R$ 115.000,00

10.302.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ..................................................................................................  + R$ 60.000,00
3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ (fonte 1)  ....................................................................  + R$   3.000,00

10.302.0006.2020 – Repasse Contratualização
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  .............................................................................................  + R$ 1.900.000,00
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 5)  .............................................................................................  + R$    670.000,00

10.303.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 5)  ..............................................................................................................................  + R$ 10.000,00
3390.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (fonte 1) .............................................................................. . + R$ 350.000,00
3390.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (fonte 2) .............................................................................. . + R$ 100.000,00
3390.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (fonte 5) .............................................................................. . + R$ 180.000,00

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.05- SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
02.05.06 – Diretoria de Manutenção e Gestão de Frota
15.122.0008.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de consumo (fonte 1)  .............................................................................................................................  + R$ 300.000,00
3390.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ...................................................................................................  + R$ 97.000,00

02.05.07 – Diretoria de Obras Públicas
15.122.0008.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 1)  ............................................................................................................................  + R$ 100.000,00
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ............................................................................................... . + R$ 120.500,00

15.451.0008.1027 – Obras de Infra Estrutura
4490.51 – Obras e Instalações (fonte 1)  ..............................................................................................................................  + R$ 110.000,00
4490.30 – Material de Consumo (fonte 1)  .........................................................................................................................  + R$ 2.739.000,00

15.452.0008.2060 – Coleta e Destinação Resíduos Sólidos Saúde
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ..................................................................................................  + R$ 50.000,00

TOTAL  ............................................................................................................................................................................... .+ R$ 7.380.900,00
 
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º, no valor de R$ 4.384.900,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta mil 
e novecentos reais), será parcialmente coberto com Excesso de Arrecadação verificado nas Fontes de Recursos Próprios, Estadual e 
Federal, sendo:
• Recursos Próprios – R$ 3.229.900,00
• Recursos Estaduais – R$ 150.000,00
• Recursos Federais – R$ 1.005.000,00

Art. 3º - O Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º, no valor de R$ 2.996.000,00 (dois milhões, novecentos e noventa e seis 
mil reais), será parcialmente coberto com a anulação parcial das seguintes dotações:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.05- SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
02.05.06 – Diretoria de Manutenção e Gestão de Frota
15.122.0008.1001 – Aquisição de Material Permanente
4490.52 – Equipamento e Material Permanente (fonte 1) ....................................................................................................  – R$ 397.000,00

02.05.07 – Diretoria de Obras Públicas
15.452.0008.1023 – Manutenção de Próprios Municipais
4490.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  .................................................................................................  – R$ 200.000,00
15.452.0008.2059 – Serviços de roçada
3390.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  .................................................................................................  – R$ 289.000,00
15.452.0008.2062 – Coleta de Lixo, Destinação Aterro
3390.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ............................................................................................... – R$ 2.110.000,00

TOTAL  ............................................................................................................................................................................... . - R$ 2.996.000,00

Art. 4º - Fica aberto na contadoria da Prefeitura do Município de Porto Feliz, para o exercício de 2021, um CRÉDITO ADICIONAL ESPE-
CIAL, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), com a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021, LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2021 e Lei Orçamentária vigente, destinado a incluir a seguinte dotação no orçamento do exercício de 2021, conforme 
segue:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO
02.04.01 - Diretoria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo
12.361.0007.1029 – Aquisição de Imóveis
4590.61 – Aquisição de Imóveis (fonte 1)  .........................................................................................................................  + R$ 4.000.000,00

TOTAL  ...............................................................................................................................................................................  + R$ 4.000.000,00

Art. 5º - O Crédito Adicional Especial autorizado pelo artigo 4º, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), será coberto com 
Excesso de Arrecadação verificado na Fonte de Recursos Próprios.

Art. 6º - Ficam atualizados os Anexos II e III do PPA – Plano Plurianual 2018/2021 e Anexos V e VI da LDO – Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para o exercício de 2021.

Art. 7º - Os Créditos Adicional Suplementar e Especial autorizados pelo artigo 1º e pelo artigo 4º, terá vigência no exercício financeiro de 
2021, podendo ser suplementado se necessário nos termos da autorização em lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO E DISPONIBILIZADA NO SITE DA PREFEITURA DE PORTO FELIZ EM 
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/porto-feliz

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 TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 

PROCESSO Nº 47/2021 - EDITAL Nº 45/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo: Menor Preço. Interessado: Município de Taia-
çu. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, conforme 
especifi cações, quantidades e demais condições estabelecidas nos Anexo I do Edital. 
Elemento de despesa: 33.90.30. Data e hora do início das propostas: às 08 horas do 
dia 09/12/2021. Data e hora limite para impugnação: às 17 horas do dia 16/12/2021. 
Data e hora fi nal das propostas: às 08 horas e 59 minutos do dia 21/12/2021. Abertura 
das propostas: às 09 horas do dia 21/12/2021. Modo de disputa: Aberto e fechado. 
Referência de tempo: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 
sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, 
serão registradas no sistema eletrônico. Endereço: As propostas serão recebidas exclu-
sivamente por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Taiaçu, 08 de dezembro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 
PROCESSO Nº 48/2021 - EDITAL Nº 46/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo: Menor Preço. Interessado: Município de Taiaçu. 
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos de informática e impressora DRY para 
a Unidade Mista de Saúde Municipal. Elemento de despesa: 44.90.52. Data e hora 
do início das propostas: às 08 horas do dia 09/12/2021. Data e hora limite para 
impugnação: às 17 horas do dia 20/12/2021. Data e hora fi nal das propostas: às 
08 horas e 59 minutos do dia 23/12/2021. Abertura das propostas: às 09 horas do 
dia 23/12/2021. Modo de disputa: Aberto e fechado. Referência de tempo: Todas as 
referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obri-
gatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico. Endereço: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrôni-
co no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Taiaçu, 08 de dezembro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

AVISO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO 01/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA 

do edital de CREDENCIAMENTO PÚBLICO nº. 01/2021, cujo objeto é o 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA MÉDICA PARA 
ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 
ATENÇÃO BÁSICA E ENFERMARIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DR. 
ACILIO CARREON GARCIA, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, E 
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. 
O edital estará disponível para download no site da prefeitura no seguinte 
link de acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11. A 
sessão pública de processamento do presente Edital de Credenciamento 
para abertura de envelopes contendo os documentos de habilitação, se 
dará no momento em que os envelopes das interessadas forem sendo 
recebidos e ocorrerá na Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde, 
situada a Avenida Eddy de Freitas Crisciúma, nº. 150, Centro, Nova 
Odessa/SP, CEP 13.380-039, Tel.: (19) 3466-2493, e será conduzida 
pela Comissão Específica nos termos da portaria 628/2021.
INÍCIO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO A PARTIR DO DIA 
09/12/2021, DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE.

Nova Odessa, em 08 de dezembro de 2021.
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE.

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

UGA II – HOSPITAL IPIRANGA PROCESSO SES-PRC-2021/21212 “A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO
DE SÃO PAULO”, por intermédio da Coordenadoria de Serviços de Saúde, através do UGA II – HOSPITAL
IPIRANGA, torna público o presente Edital de Chamamento Público 02/2021, para seleção de entidade privada,
sem fins lucrativos, interessada na celebração de Convênio visando o Gerenciamento do Serviço de Agência
Transfusional, conforme dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a
Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal
nº 8.666/93, artigo 116 §§ 1º ao 6º e alterações posteriores, demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis a espécie e nos termos e condições estabelecidos no presente instrumento, oportuno mencionar que
a sessão pública de abertura dos envelopes dar-se-á no dia 20/12/2021 as 10:00 horas, no Anfiteatro do UGA
II – HOSPITAL IPIRANGA, localizado, à Avenida Nazaré, nº 28 – Ipiranga – São Paulo/SP. O Edital estará
disponível para download no sitio: http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outrosdestaques/editais-
de-chamamento-publico, e www.e-negociospublicos.com.br Visita técnica: por e-mail: hi-dadt@saude.sp.gov.br
ou pelo telefone (11) 2067-7911. Período para realização: 09/12/2021 a 17/12/2021 no horário das 09:00 às 15:00h.,
acompanhado por servidor da unidade que atestara a sua realização.

COMUNICADO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PATROCÍNIO DO CORAL MUNICIPAL DE 
SANTA BÁRBARA D’OESTE MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE EDITAL 
DE CHAMAMENTO Nº 07/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2021/627-03-07
CONFORME ITEM 6 DAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 07/2021, FICA PRORROGADO O PRAZO PARA DEMONSTRAÇÃO DE 
EVENTUAL INTERESSE EM FACE DO OBJETO, POR MEIO DE PROTOCOLO 
DE INTENÇÃO, CLÁUSULA 4.1. DO EDITAL.
6. DASDISPOSIÇÕES FINAIS:
6.1 Os potenciais patrocinadores terão o prazo de 10 dias para a demonstração de 
eventual interesse em face do objeto, por meio de protocolo de intenção, cláusula 
4.1., podendo tal prazo fixado ser renovado por iguais períodos até o esgotamento 
da necessidade municipal ou a critério da Administração Pública.
6.2 Até 02 dias antes do final do prazo acima, poderá ser impugnado o Edital ou 
serem requeridos esclarecimentos via o endereço eletrônico abaixo:
6.3 Após a classificação dos eventuais interessados via os critérios previstos neste 
Edital, cláusula 2.2, por parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o 
decorrente resultado será divulgado pela Secretaria Municipal de Administração, 
do qual caberá recurso no prazo de 02 dias úteis, dirigido à Comissão Permanente 
de Licitações para os fins de direito.

Santa Bárbara d’Oeste, 08 de dezembro de 2021.
EVANDRO FELIX CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO
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ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E – 9020/2021. ADJUDICO o objeto 
que visa a o “Registro de preços” para eventual aquisição de pneus, câ-
maras e protetores para os veículos da frota da Prefeitura Municipal, obe-
decidas às especificações técnicas contidas no caderno técnico, conforme 
Anexo - I do Edital. HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Permanente 
para Julgamento de Licitações, para a empresa: BENICIO PNEUS EIRE-
LI, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.535.062/0001-33, Valor global lote 
1 – R$1.188,00, lote 2 – R$565.000,00, lote 3 – R$21.200,00, lote 4 – 
R$24.100,00 e lote 5 – R$49.500,00. Embu Guaçu, 08 de dezembro de 
2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municipal de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 0039/2021, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 9.715/2021 TIPO: MENOR PREÇO 
POR LOTE”. Objeto: “Registro de preços” para eventual aquisição de pães 
para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal, obedecidas às especi-
ficações do termo de referência, conforme Anexo - I do Edital. Abertura dos 
envelopes: 11/01/2022 às 09h30 Informações: A cópia completa do Edital 
poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.
sp.gov.br/licitacoes. Embu-Guaçu, 08 de dezembro de 2021. José Antônio 
Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – TOMADA DE PREÇO N° 0007/2021 
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8.541/2021, TIPO: EMPREITADA 
POR MENOR PREÇO POR LOTE”. Objeto: A presente licitação tem por 
objeto a Contratação de empresa especializada em Infraestrutura urbana, 
compreendendo Recapeamento e Pavimentação Asfáltica de Ruas e 
Trechos no Município de Embu Guaçu – São Paulo – SP, conforme espe-
cificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, 
Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas no presente 
edital licitatório e Anexo I. Comunicamos que o certame realizado na pres-
sente data foi DESERTO. Embu-Guaçu, 08 de dezembro de 2021. José 
Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 
O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 22 de dezembro de 2021, às 09h00 min, na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA ERNESTINA, Setor de Licitações, situada na Rua 21 de Março, nº 384, Centro, Santa 
Ernestina/SP, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 060/2021, aberto 
através do Processo nº 083/2021, Edital nº 070/2021, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP, conforme especificações técnicas contidas 
no edital regulador do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, no endereço supra citado, no horário normal de 
expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, ou 
baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico: www.santaernestina.sp.gov.br e www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail: licitacao@santaernestina.sp.gov.br. Informações 
podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3356-9104 e (16) 3356-9100.

Santa Ernestina/SP, aos 08 de dezembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI  - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

LEI Nº 5.836 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL NO ORÇAMEN-
TO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Projeto de Lei nº 077/2021 – Processo 6173/2021 – Autógrafo 5854

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.380.900,00 (sete mi-
lhões, trezentos e oitenta mil e novecentos reais), destinados a suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.03.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.122.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 1)  ..............................................................................................................................  + R$ 24.000,00
3390.36 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Física (fonte 1)  .....................................................................................................  + R$ 15.000,00
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ................................................................................................  + R$ 121.400,00
3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ (fonte 1)  ....................................................................  + R$ 21.000,00

10.301.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 2)  ..............................................................................................................................  + R$ 50.000,00
3390.30 – Material de Consumo (fonte 5)  ............................................................................................................................. + R$ 120.000,00
3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ (fonte 5)  ....................................................................  + R$ 10.000,00

10.301.0006.2018 – Repasse ESF
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ................................................................................................  + R$ 100.000,00

10.302.0006.2018 – Repasse ESF
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 5)  ................................................................................................  + R$   15.000,00
..
10.302.0006.1001 – Aquisição de Material Permanente
4490.52 – Equipamento e Material Permanente (fonte 1) ....................................................................................................  + R$ 115.000,00

10.302.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ..................................................................................................  + R$ 60.000,00
3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ (fonte 1)  ....................................................................  + R$   3.000,00

10.302.0006.2020 – Repasse Contratualização
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  .............................................................................................  + R$ 1.900.000,00
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 5)  .............................................................................................  + R$    670.000,00

10.303.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 5)  ..............................................................................................................................  + R$ 10.000,00
3390.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (fonte 1) .............................................................................. . + R$ 350.000,00
3390.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (fonte 2) .............................................................................. . + R$ 100.000,00
3390.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (fonte 5) .............................................................................. . + R$ 180.000,00

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.05- SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
02.05.06 – Diretoria de Manutenção e Gestão de Frota
15.122.0008.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de consumo (fonte 1)  .............................................................................................................................  + R$ 300.000,00
3390.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ...................................................................................................  + R$ 97.000,00

02.05.07 – Diretoria de Obras Públicas
15.122.0008.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 1)  ............................................................................................................................  + R$ 100.000,00
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ............................................................................................... . + R$ 120.500,00

15.451.0008.1027 – Obras de Infra Estrutura
4490.51 – Obras e Instalações (fonte 1)  ..............................................................................................................................  + R$ 110.000,00
4490.30 – Material de Consumo (fonte 1)  .........................................................................................................................  + R$ 2.739.000,00

15.452.0008.2060 – Coleta e Destinação Resíduos Sólidos Saúde
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ..................................................................................................  + R$ 50.000,00

TOTAL  ............................................................................................................................................................................... .+ R$ 7.380.900,00
 
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º, no valor de R$ 4.384.900,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta mil 
e novecentos reais), será parcialmente coberto com Excesso de Arrecadação verificado nas Fontes de Recursos Próprios, Estadual e 
Federal, sendo:
• Recursos Próprios – R$ 3.229.900,00
• Recursos Estaduais – R$ 150.000,00
• Recursos Federais – R$ 1.005.000,00

Art. 3º - O Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º, no valor de R$ 2.996.000,00 (dois milhões, novecentos e noventa e seis 
mil reais), será parcialmente coberto com a anulação parcial das seguintes dotações:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.05- SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
02.05.06 – Diretoria de Manutenção e Gestão de Frota
15.122.0008.1001 – Aquisição de Material Permanente
4490.52 – Equipamento e Material Permanente (fonte 1) ....................................................................................................  – R$ 397.000,00

02.05.07 – Diretoria de Obras Públicas
15.452.0008.1023 – Manutenção de Próprios Municipais
4490.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  .................................................................................................  – R$ 200.000,00
15.452.0008.2059 – Serviços de roçada
3390.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  .................................................................................................  – R$ 289.000,00
15.452.0008.2062 – Coleta de Lixo, Destinação Aterro
3390.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1)  ............................................................................................... – R$ 2.110.000,00

TOTAL  ............................................................................................................................................................................... . - R$ 2.996.000,00

Art. 4º - Fica aberto na contadoria da Prefeitura do Município de Porto Feliz, para o exercício de 2021, um CRÉDITO ADICIONAL ESPE-
CIAL, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), com a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021, LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2021 e Lei Orçamentária vigente, destinado a incluir a seguinte dotação no orçamento do exercício de 2021, conforme 
segue:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO
02.04.01 - Diretoria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo
12.361.0007.1029 – Aquisição de Imóveis
4590.61 – Aquisição de Imóveis (fonte 1)  .........................................................................................................................  + R$ 4.000.000,00

TOTAL  ...............................................................................................................................................................................  + R$ 4.000.000,00

Art. 5º - O Crédito Adicional Especial autorizado pelo artigo 4º, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), será coberto com 
Excesso de Arrecadação verificado na Fonte de Recursos Próprios.

Art. 6º - Ficam atualizados os Anexos II e III do PPA – Plano Plurianual 2018/2021 e Anexos V e VI da LDO – Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para o exercício de 2021.

Art. 7º - Os Créditos Adicional Suplementar e Especial autorizados pelo artigo 1º e pelo artigo 4º, terá vigência no exercício financeiro de 
2021, podendo ser suplementado se necessário nos termos da autorização em lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO E DISPONIBILIZADA NO SITE DA PREFEITURA DE PORTO FELIZ EM 
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/porto-feliz

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 TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 

PROCESSO Nº 47/2021 - EDITAL Nº 45/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo: Menor Preço. Interessado: Município de Taia-
çu. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, conforme 
especifi cações, quantidades e demais condições estabelecidas nos Anexo I do Edital. 
Elemento de despesa: 33.90.30. Data e hora do início das propostas: às 08 horas do 
dia 09/12/2021. Data e hora limite para impugnação: às 17 horas do dia 16/12/2021. 
Data e hora fi nal das propostas: às 08 horas e 59 minutos do dia 21/12/2021. Abertura 
das propostas: às 09 horas do dia 21/12/2021. Modo de disputa: Aberto e fechado. 
Referência de tempo: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 
sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, 
serão registradas no sistema eletrônico. Endereço: As propostas serão recebidas exclu-
sivamente por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Taiaçu, 08 de dezembro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 
PROCESSO Nº 48/2021 - EDITAL Nº 46/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo: Menor Preço. Interessado: Município de Taiaçu. 
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos de informática e impressora DRY para 
a Unidade Mista de Saúde Municipal. Elemento de despesa: 44.90.52. Data e hora 
do início das propostas: às 08 horas do dia 09/12/2021. Data e hora limite para 
impugnação: às 17 horas do dia 20/12/2021. Data e hora fi nal das propostas: às 
08 horas e 59 minutos do dia 23/12/2021. Abertura das propostas: às 09 horas do 
dia 23/12/2021. Modo de disputa: Aberto e fechado. Referência de tempo: Todas as 
referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obri-
gatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico. Endereço: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrôni-
co no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Taiaçu, 08 de dezembro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

AVISO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO 01/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA 

do edital de CREDENCIAMENTO PÚBLICO nº. 01/2021, cujo objeto é o 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA MÉDICA PARA 
ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 
ATENÇÃO BÁSICA E ENFERMARIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DR. 
ACILIO CARREON GARCIA, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, E 
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. 
O edital estará disponível para download no site da prefeitura no seguinte 
link de acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11. A 
sessão pública de processamento do presente Edital de Credenciamento 
para abertura de envelopes contendo os documentos de habilitação, se 
dará no momento em que os envelopes das interessadas forem sendo 
recebidos e ocorrerá na Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde, 
situada a Avenida Eddy de Freitas Crisciúma, nº. 150, Centro, Nova 
Odessa/SP, CEP 13.380-039, Tel.: (19) 3466-2493, e será conduzida 
pela Comissão Específica nos termos da portaria 628/2021.
INÍCIO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO A PARTIR DO DIA 
09/12/2021, DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE.

Nova Odessa, em 08 de dezembro de 2021.
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE.

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

UGA II – HOSPITAL IPIRANGA PROCESSO SES-PRC-2021/21212 “A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO
DE SÃO PAULO”, por intermédio da Coordenadoria de Serviços de Saúde, através do UGA II – HOSPITAL
IPIRANGA, torna público o presente Edital de Chamamento Público 02/2021, para seleção de entidade privada,
sem fins lucrativos, interessada na celebração de Convênio visando o Gerenciamento do Serviço de Agência
Transfusional, conforme dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a
Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal
nº 8.666/93, artigo 116 §§ 1º ao 6º e alterações posteriores, demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis a espécie e nos termos e condições estabelecidos no presente instrumento, oportuno mencionar que
a sessão pública de abertura dos envelopes dar-se-á no dia 20/12/2021 as 10:00 horas, no Anfiteatro do UGA
II – HOSPITAL IPIRANGA, localizado, à Avenida Nazaré, nº 28 – Ipiranga – São Paulo/SP. O Edital estará
disponível para download no sitio: http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outrosdestaques/editais-
de-chamamento-publico, e www.e-negociospublicos.com.br Visita técnica: por e-mail: hi-dadt@saude.sp.gov.br
ou pelo telefone (11) 2067-7911. Período para realização: 09/12/2021 a 17/12/2021 no horário das 09:00 às 15:00h.,
acompanhado por servidor da unidade que atestara a sua realização.

COMUNICADO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PATROCÍNIO DO CORAL MUNICIPAL DE 
SANTA BÁRBARA D’OESTE MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE EDITAL 
DE CHAMAMENTO Nº 07/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2021/627-03-07
CONFORME ITEM 6 DAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 07/2021, FICA PRORROGADO O PRAZO PARA DEMONSTRAÇÃO DE 
EVENTUAL INTERESSE EM FACE DO OBJETO, POR MEIO DE PROTOCOLO 
DE INTENÇÃO, CLÁUSULA 4.1. DO EDITAL.
6. DASDISPOSIÇÕES FINAIS:
6.1 Os potenciais patrocinadores terão o prazo de 10 dias para a demonstração de 
eventual interesse em face do objeto, por meio de protocolo de intenção, cláusula 
4.1., podendo tal prazo fixado ser renovado por iguais períodos até o esgotamento 
da necessidade municipal ou a critério da Administração Pública.
6.2 Até 02 dias antes do final do prazo acima, poderá ser impugnado o Edital ou 
serem requeridos esclarecimentos via o endereço eletrônico abaixo:
6.3 Após a classificação dos eventuais interessados via os critérios previstos neste 
Edital, cláusula 2.2, por parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o 
decorrente resultado será divulgado pela Secretaria Municipal de Administração, 
do qual caberá recurso no prazo de 02 dias úteis, dirigido à Comissão Permanente 
de Licitações para os fins de direito.

Santa Bárbara d’Oeste, 08 de dezembro de 2021.
EVANDRO FELIX CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

A7gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021209-42.2021.8.26.0114 O MM. Juiz de Direito da 
6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS EDUARDO PERES GONÇALVES, Advogado, RG 28728.0007, CPF 305.265.788-
74, Nascido/Nascida 10/07/1975, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por LICEU CORAÇÃO DE JESUS. 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 22.778,02(agosto/2021), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Campinas, aos 11 de novembro de 2021. 

S-Velame Administração de Recursos e Participações S.A.
CNPJ nº 07.048.386/0001-50

Demonstrações Contábeis Individuais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Pedro Wagner Pereira Coelho - Diretor
André Coelho de Silva - Diretor

Sueli da Penha Gonçalves - Contadora - CRC 1SP271536/O-0

  Ágio em Ajuste de    Reservas de lucros
 Capital transações avaliação Reserva Retenção Reserva para Lucros a Lucros
   social   de capital patrimonial      legal de lucros investimentos   realizar acumulados      Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 109.839 7.240 388.055 20.538 314.917 - 15.478 - 856.068
 Lucro líquido do exercício - - - - - - - 116.627 116.627
 Aumento de capital em Janeiro/2019 63.622 - - - - - - - 63.622
 Resultado Abrangente - - 836 - - - - - 836
 Transações de capital - - (4.018) - - - - - (4.018)
 Ajustes der IFRS 16 - Arrendamento alugueis de imoveis - - (40.274) - - - - - (40.274)
 Plano de opção de compras de ação - - 12.912 - - - - - 12.912
 Variação na participação relativa em controlada - - (2.395) - - - - - (2.395)
 Juros sobre capital proprio - - - - - - - (30.000) (30.000)
 Dividendos - - - - (5.000) - - - (5.000)
 Constituição de reserva legal - - - 5.831 - - - (5.831) -
 Reserva de retenção de lucros - - - - 80.796 - - (80.796) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 173.461 7.240 355.116 26.369 390.713 - 15.478 - 968.378
 Lucro líquido do exercício - - - - - - - 91.922 91.922
 Aumento de capital em Janeiro e Novembro/2020 141.500 - - - (120.000) - - - 21.500
 Resultado Abrangente - -  6.656 - - - - -  6.656
 Transações de capital - - (134.137) - - - - - (134.137)
 Custos atribuiveis - aumento de capital - - (30.553) - - - - - (30.553) 
 Plano de opção de compras de ação - - (412.360) - - - - - (412.360) 
 Variação na participação relativa em controlada - - (19.524) - - - - -  (19.524)
 Dividendos - - - - - - - (21.831) (21.831)
 Hedge Fluxos de Caixas - - (41.981) - - - - - (41.981)
 Reserva para investimento - - - - (270.711) 270.711 - - -
 Constituição de reserva legal - - - 4.596 - - - (4.596) -
 Reserva de retenção de lucros - - - - 65.495 - - (65.495) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 314.961 7.240 (276.783) 30.965 65.497 270.711 15.478 - 428.069

Fluxo de caixa das atividades operacionais       2020        2019
Lucro líquido do exercício 91.922 119.773
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo  
 das atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 2 2
 Resultado de equivalência patrimonial (141.722) (127.898)
 Variação Cambial sobre Empréstimos externos (109.097) -
 Perda com Instrumentos Financeiros - Operação Hedge 129.582 -
 Juros sobre emprestimo nacional e exterior 25.626 341
 (3.687) (7.782)
 Aumento/diminuição nos ativos operacionais:
  Despesas antecipadas - 15
  Impostos a recuperar 11.202 5.412
  Outras contas a receber 354 (82)
 Aumento/diminuição nos passivos operacionais:
  Fornecedores a pagar 1.189 (10)
  Salários e encargos sociais (543) (1.762)
  Impostos e contribuições a pagar (10.327) 2.358
  Outras contas a pagar (357) 79
 Aumento/diminuição dos ativos e passivos operacionais: (2.169) (1.772)
  Juros pagos (22.605) (662)
  Imposto de renda e contribuicao social pagos - (3.146)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (24.774) (5.580)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aumento de capital - 63.622
 Aquisição de Ações das Lojas Americanas (1.956.421) -
 Juros sobre capital próprio recebidos 10.402 18.607
Fluxo de caixa líquido proveniente  
 das atividades de investimentos (1.946.019) 82.229
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
 Captação de empréstimos exterior 3.935.466 -
 Pagamento do principal de emprestimos exterior (1.956.421) (74.534)
 Juros sobre capital proprio pagos (4.000) (7.990)
 Dividendos pagos - (5.000)
Fluxo de caixa líquido aplicado  
 nas atividades de financiamentos 1.975.045 (87.524)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 4.252 (10.875)
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 8.401 19.276
  No fim do exercício  12.653  8.401
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (4.252) 10.875

 Nota         2020        2019
A T I V O: Circulante  2.457.943 53.682
 Caixa e equivalentes de caixa 4 12.653 8.401
 Juros sobre capital próprio a receber 5 - 45.281
 Impostos a recuperar 6 5.414 -
 Investimentos 7 e 18 2.439.874 -
 Imobilizado  2 -
Não circulante
 Impostos a recuperar 6 - 16.616
 Outros créditos  - 354
  - 16.970
 Investimentos 7 - 938.752
 Imobilizado  - 4
  - 938.756
Total do ativo  2.457.943 1.009.408
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Circulante  2.029.874 36.455
 Empréstimos exterior 8 1.872.969 -
 Instrumentos Financeiros - Hedge 17b 129.582 -
 Fornecedores a pagar  1.235 46
 Salários e encargos sociais 9 35 578
 Impostos e contribuições 10 4 10.331
 Juros sobre capital proprio e dividendos a pagar 12 b. 21.831 25.500
 Impostos de renda diferido 11 4.218 -
Não circulante  - 4.575
 Depositos vinculados  - 357
 Impostos de renda diferido 11 - 4.218
Patrimônio líquido 12  428.069 968.378
 Capital social  314.961 173.461
 Reservas de capital  7.240 7.240
 Ajuste de avaliação patrimonial  (276.783) 355.116
 Reservas de lucros  382.651 432.561
Total do passivo e do patrimônio líquido  2.457.943 1.009.408

1. Contexto Operacional: A S-Velame Administração de Recursos e Participações S.A. 
(“Companhia) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em São Paulo/
SP, Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, 15º andar e tem como objetivo a admi-
nistração dos seus recursos próprios e a participação em outras sociedades, como só-
cia, acionista ou quotista, no País ou no exterior. Seu principal ativo é o investimento 
indireto na sociedade controlada Lojas Americanas S.A. (“Lojas Americanas”). Até 
29/12/20, o investimento em Lojas Americanas era de titularidade direta da Companhia. 
Em 29/12/20, por meio de uma reunião de seus diretores, a Companhia: (i) constituiu 
uma subsidiária integral em Luxemburgo, sob a forma de sociedade de responsabilidade 
limitada (société a responsabilité limitée), denominada S-Velame S.a.r.l. (“S-Velame 
Lux”); e (ii) contribuiu para a S-Velame Lux a totalidade das 360.138.948 ações ordiná-
rias de emissão das Lojas Americanas de que era titular, representantes de 55,13% das 
ações ordinárias de emissão de Lojas Americanas e correspondentes a 19,28% do ca-
pital social total das Lojas Americanas. Dessa forma, em 31/12/20 a Companhia tornou-
-se titular de 100% do capital social da S-Velame Lux que, a seu turno, tornou-se titular 
de 55,13% das ações ordinárias de emissão de Lojas Americanas, que correspondem a 
19,28% do capital social total das Lojas Americanas. Em 31/12/19, a Companhia detinha 
54,01% das ações ordinárias correspondente a 18,17% do capital social das Lojas Ame-
ricanas. Capital circulante líquido e plano para liquidação do endividamento: Para fazer 
jus a suas obrigações de pagamento de curto prazo, a Companhia poderá receber apor-
tes de capital de seus acionistas e/ou liquidar parte de seus ativos, de modo que não é 
esperado qualquer impacto negativo na continuidade operacional da Companhia. Covid 
-19: Desde janeiro de 2020, os mercados financeiros globais vêm experimentando uma 
volatilidade significativa resultante de uma pandemia global, decorrente da dissemina-
ção de um novo vírus conhecido como COVID-19. A continuidade dessa pandemia vem 
causando incerteza geral do mercado e interrupções na cadeia de abastecimento, tendo 
em vista as restrições de viagens locais e internacionais, o fechamento temporário de 
fronteiras, e a decretação de quarentenas pelos governos de diversos países. Os efeitos 
da COVID-19 têm, assim, afetado negativamente a economia global. Não obstante todo 
esse contexto mundial, a Companhia não deve sofrer ajustes em suas contas anuais em 
decorrência desse evento. A ausência de quaisquer ajustes nas contas da Companhia 
no contexto acima também está em linha com a estratégia adotada pela pelas Lojas 
Americanas, controlada indiretamente pela Companhia, frente à pandemia global. Nes-
se contexto, em razão de as Lojas Americanas atuarem no segmento físico e digital, 
suas atividades operacionais não sofreram impactos negativos diante da pandemia, de 
modo que a administração das Lojas Americanas também concluiu que não há necessi-
dade de contabilização de provisões para perdas de ativos não financeiros e não há 
efeitos materiais adversos nas operações que coloquem em dúvida a continuidade ope-
racional das Lojas Americanas. Encerramento das Atividades: Diante da reestrutura-
ção envolvendo as Lojas Americanas, descrita na Nota 18, compreendendo a potencial 
internacionalização das Lojas Americanas, os acionistas pretendem encerrar as ativida-
des da Companhia até o final do exercicio social de 2021, de maneira que a participação 
em S-Velame S.a.r.l. (“S-Velame Lux”), Nota 7, passe a ser detida por sociedade no 
exterior controlada pelos acionistas da Companhia. 2. Base de Preparação: a. Decla-
ração de conformidade com relação às normas do CPC: As demonstrações contá-
beis individuais da Companhia foram elaboradas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Socieda-
des por Ações, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 
e nos pronunciamentos técnicos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). Conforme mencionado na Nota 1, em decorrência do encerramento 
de suas atividades, as demonstrações financeiras contemplam ajustes e provisões re-
queridas para empresas que não estejam em continuidade operacional. Neste contexto, 
a partir do exercício findo em 31/12/20 a Companhia preparou, prospectivamente, suas 
demonstrações financeiras em uma base consistente com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, no entanto no pressuposto da não continuidade das operações. As de-
monstrações  financeiras  de  31/12/20  foram preparadas  considerando  custo  histórico 
como base  de  valor  e  ajustadas  para  refletir  a  remensuração  dos  ativos  e  passivos 
considerando o pressuposto da liquidação. A emissão das demonstrações contábeis 
individuais foi autorizada pela Diretoria em 7/12/21. Na mesma data foram aprovadas, e 
divulgadas separadamente, as demonstrações contábeis consolidadas da S-Velame 
Administração de Recursos e Participações S.A. (“Companhia”) e suas controladas re-
ferentes ao exercício findo em 31/12/20. b. Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real fo-
ram arredondados para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de ou-
tra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as normas do Comitê de pronunciamentos Contabeis (CPC) 
exigem que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e 
premissas são revisadas de forma contínua. d. Base de mensuração: As demonstra-
ções contábeis individuais foram preparadas com base no custo histórico, exceto os 
instrumentos financeiros que estão mensurados a valor  justo. 3. Principais práticas 
contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contá-
beis. a. Descrição dos principais procedimentos de consolidação: Para atender os 
requisitos de divulgação previstos nas práticas contábeis adotadas no Brasil, a adminis-
tração da S-Velame decidiu pela divulgação das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas separadamente. Desta forma, a leitura completa das demonstrações con-
tábeis individuais e consolidadas da Companhia, aprovadas na mesma data, e apresen-
tadas separadamente por decisão da Administração, deve ser feita de forma conjunta. b. 
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os de-
pósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimen-
tos originais de até três meses, os quais são sujeitos a insignificante risco de mudança 
de valor, e são utilizados para quitação das obrigações de curto prazo. c. CPC 48 Ins-
trumentos financeiros: O CPC 48 estabelece requerimentos para reconhecer e men-
surar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de 
itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38 Instrumentos financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração. (i) Classificação e mensuração de ativos e passivos fi-
nanceiros: A adoção do CPC 48 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis 
da Companhia relacionadas a passivos financeiros e instrumentos financeiros derivati-
vos (para derivativos que são usados como instrumentos de hedge. (ii) Redução no 
valor recuperável (Impairment): O CPC 48 substitui o modelo de “perdas incorridas” 
do CPC 38 por um modelo de ‘perdas de crédito esperadas’. O novo modelo de redução 
ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, 
ativos de contratos e instrumentos de dívida mensurados ao Valor Justo por meio de 
Outros Resultados Abrangentes “VJORA”, mas não a investimentos em instrumentos 
patrimoniais. Nos termos do CPC 48, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo 
que no CPC 38. Com base nas avaliações realizadas, a Compania não apresentou im-
pacto relevante em suas demonstrações contábeis em função da alteração de aborda-
gem para fins de análise de  impairment dos seus ativos financeiros. d. Instrumentos 
financeiros derivativos: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo 
na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, re-
mensurados ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultan-
te depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge 
nos casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, 
o método depende da natureza do item/objeto que está sendo protegido por hedge. O 
Grupo adota a contabilidade de hedge (hedge accounting) e designa certos derivativos 
como hedge de um risco específico associado a um ativo ou passivo reconhecido ou 
uma operação prevista altamente provável (hedge de fluxo de caixa). i) Hedge de fluxo 
de caixa: A parcela efetiva das variações no valor justo de derivativos designados e 
qualificados como hedge de fluxo de caixa é reconhecida no patrimônio líquido, na con-
ta “Ajustes de avaliação patrimonial”. O ganho ou perda relacionado com a parcela não 
efetiva é imediatamente reconhecido na demonstração do resultado como “Outros ga-
nhos (perdas), líquidos”, no resultado financeiro. Os valores acumulados no patrimônio 
líquido são  reclassificados nos períodos em que o  item protegido afetar o  resultado, 
conforme segue: Quando o item protegido acaba resultando no reconhecimento de um 
ativo não financeiro (estoque, por exemplo), os ganhos e perdas diferidos de hedge e o 
valor no tempo diferido dos pontos a termo diferidos, se existirem, são incluídos no 
custo inicial do ativo. Os valores diferidos são reconhecidos por fim no resultado quando 
o item protegido afeta os ganhos ou as perdas (por exemplo, por meio do custo de 
vendas). Os ganhos ou perdas relacionados à parcela efetiva dos swaps de taxa de ju-
ros que protegem os empréstimos a taxas variáveis são reconhecidos na demonstração 
do resultado como despesas financeiras ao mesmo tempo que as despesas de juros 
sobre os empréstimos protegidos. Quando um instrumento de hedge vence, é vendido 
ou extinto; ou quando um hedge não mais atende aos critérios da contabilidade de 
hedge, todo ganho ou perda acumulado diferido e os custos de hedge diferidos existen-
tes no patrimônio, naquele momento, permanecem no patrimônio até que a transação 
prevista ocorra,  resultando no  reconhecimento de um ativo não financeiro, como um 
estoque. Quando não se espera mais que uma operação prevista ocorra, o ganho ou a 
perda cumulativo e os custos de hedge diferidos que haviam sido apresentados no pa-
trimônio líquido são imediatamente reclassificados para o resultado. ii) Efetividade do 
hedge: A inefetividade de hedge é determinada no surgimento da relação de hedge e 
por meio de avaliações periódicas prospectivas de efetividade para garantir que exista 
uma relação econômica entre o item protegido e o instrumento de hedge. O Grupo 
contrata swaps de taxa de juros com termos críticos que são similares ao item protegido, 
como taxa de referência, datas de redefinição, datas de pagamento, vencimentos e valor 
de referência. O Grupo não aplica hedge a 100% dos empréstimos e, portanto, o item 
protegido é identificado como uma proporção dos empréstimos em aberto até o valor de 
referência dos swaps. Como houve correspondência de todos os termos essenciais 
durante o ano, a relação econômica foi 100% eficaz. A inefetividade do hedge de swaps 
de taxa de juros é avaliada utilizando os mesmos princípios adotados para hedges de 
compras em moeda estrangeira. Ela pode ocorrer devido: • ao ajuste do valor de crédito/
valor de débito nos swaps de taxa de juros que não é igualado pelo empréstimo; e • di-
ferenças nos termos essenciais entre os swaps de taxa de juros e os empréstimos. iii) 
Derivativos mensurados ao valor justo por meio do resultado: Certos instrumentos 
derivativos não se qualificam para a contabilização de hedge. As variações no valor 
justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são reconhecidas imediatamente 
na demonstração do resultado em “Outros ganhos (perdas), líquidos”, no resultado fi-
nanceiro. e. Impostos a recuperar: São registrados ao custo e, os saldos negativos de 
anos anteriores são atualizados a Selic mensalmente. f. Investimentos em controlada: 
Os investimentos em sociedade controlada são registrados e avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial, reconhecidos no resultado do exercício como despesa (ou re-
ceita) operacional. Para efeitos do cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou tran-
sações a realizar entre a Companhia e sua controlada são eliminados na medida da 
participação da Companhia; perdas não realizadas também são eliminadas, a menos 
que a transação forneça evidências de perda permanente (impairment) do ativo transfe-
rido. Quando necessário, as práticas contábeis da controlada são alteradas para garan-
tir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. Transações de capital ocor-
ridas nas sociedades controladas que não decorrem do resultado das operações, são 
registradas na rubrica de investimentos em contrapartida de ajustes de avaliação patri-
monial, no patrimônio líquido. g. Imobilizado: Os itens do imobilizado são demonstra-
dos ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda 
não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis 
necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. Os ganhos 
e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com 
o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado. h. Provisões: As 
provisões são reconhecidas quando: (a) existe uma obrigação presente ou não formali-
zada como resultado de eventos passados; (b) é provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação; e (c) o valor possa ser estimado com seguran-
ça. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser neces-
sários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual 
reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos espe-
cíficos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo 
é reconhecido como despesa financeira.  i. Empréstimos e financiamentos: Os em-
préstimos e financiamentos são reconhecidos ao custo amortizado, líquido dos custos 
incorridos na transação. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resulta-
do durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros. Os empréstimos objeto de hedge, tendo contratos de swap como 
instrumentos para fins de proteção às oscilações da taxa de câmbio estão registrados a 
VJR, conforme demonstrado na nota 4.1 (a). Os empréstimos são classificados como 
passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um direito incondicional de diferir a liqui-
dação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. j. Imposto de 
renda e contribuição social corrente e diferido: As despesas de imposto de renda e 
contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os impos-
tos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de im-
posto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias 

Receitas (despesas) operacionais Nota        2020      2019
Despesas gerais e administrativas 13 (4.147) (9.461)
Resultado de equivalência patrimonial 7 c.d.  141.722 127.898
Resultado operacional  137.575 118.437
Resultado financeiro   (45.653) 1.336
Receitas financeiras  14  469  1.703
Despesas financeiras  14  (155.217)  (367)
Variação Cambiais, Liquidas 14 109.095 -
Lucros liquido antes dos impostos  91.922 119.773
Imposto de Renda e Contribuição Social 15 - (3.146)
Lucro líquido do exercício  91.922 116.627
Lucro líquido por lote de mil ações básico (ON e PN) 
  do capital social no fim do exercício - R$  16  121,78  158,15
Lucro líquido por lote de mil ações diluida (ON e PN)  
  do capital social no fim do exercício - R$    128,84  162,61

Balanço Patrimonial

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações dos Resultados

Demonstrações das Mutações  
do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Individuais - Método indireto

     2020      2019
Lucro líquido do exercício 91.922 116.627
 Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado
  Variação cambial de investidas no exterior 6.656 836
Resultado abrangente total 98.578 117.463

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração 
avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de 
impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável 
dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos 
valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e contribui-
ção social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre os prejuí-
zos fiscais e bases negativas de contribuição social sobre o lucro e as diferenças tempo-
rárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus 
valores contábeis nas demonstrações contábeis. O imposto de renda e contribuição 
social diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis fiscais) promulga-
das, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas 
quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido 
passivo for liquidado. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reco-
nhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja 
disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. k. Capital 
social: As ações ordinárias e preferenciais são classificadas no patrimônio  líquido.  l. 
Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: São calculados conforme 
estabelece o estatuto social da Companhia vide nota 12. m. Reconhecimento da recei-
ta: A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado 
com segurança, e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Compa-
nhia. No encerramento de cada exercício social a Companhia reconhece o resultado de 
equivalência patrimonial com base na média ponderada das ações que detêm na socie-
dade controlada cujo ganho ou perda é reconhecido no resultado do exercício como 
despesa (ou receita) operacional. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros para as quais os recursos foram 
aplicados. As receitas, custos e despesas são reconhecidos segundo o regime de com-
petência do exercício. n. Normas novas que ainda não estão em vigor: As seguintes 
alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 
1/1/20: • Definição de material: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demons-
trações Contábeis”e IAS 8/CPC 23 “Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Reti-
ficação de Erro” • Definição de negócio: alterações ao IFRS 3/CPC 15 “Combinação de 
Negócios” • Reforma da IBOR: alterações ao IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 38 e IFRS 7/
CPC 40 -“Instrumentos Financeiros” • Estrutura Conceitual Revisada para Relatórios 
Financeiros • Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em 
Contratos de Arrendamento: alterações ao IFRS 16/CPC 06(R2) “Arrendamentos”.
4. Caixa e equivalentes de caixa:    2020    2019
Caixas e bancos 32 10
Aplicações financeiras FICFI  12.621  8.391
 12.653 8.401
Corresponde a recursos disponíveis em caixa e em instituições financeiras no valor de 
R$ 12.653 (2019 - R$ 8.401) referentes a aplicação financeira em Fundo Itaú Corp Plus 
RF Referencial DI (FICFI) de curto prazo (Banco Itaú S.A.), com rendimentos equiva-
lentes à variação de 100,19% do Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) (2019 
- 92,01%), com alta liquidez e baixo risco na alteração do seu valor de realização.
5. Juros sobre capital próprio a receber:      2020      2019
Saldos em 1º de janeiro 45.281 18.607
Recebimento de Juros sobre o capital próprio em moeda corrente (10.402) (18.607)
Recebimento de Juros sobre o capital próprio  
 com aquisição de 2.861.236 ações (34.879) -
Juros sobre o capital próprio a receber - 45.281
Saldos em 31 de Dezembro - 45.281
Trata-se dos juros sobre o capital próprio a receber apurados de acordo com os valo-
res pagos ou provisionados decorrentes dos juros sobre o capital próprio declarados 
nas respectivas competências como também, os dividendos mínimos obrigatórios cal-
culados na sociedade controlada, conforme estabelecido em Lei. A Companhia adotou 
como prática para a demonstração dos fluxos de caixa apresentar os montantes de 
juros sobre o capital próprio recebidos no exercício como fluxos de caixa das ativida-
des de investimento. Nos meses de Fevereiro e Abril de 2020, enquanto a Companhia 
ainda era acionista direta de Lojas Americanas, ocorreram os recebimentos de Juros 
sobre capital próprio do ano de 2019, no montante de R$ 45.281, realizados da seguin-
te forma: R$ 10.402 (recebimento ocorrido em moeda corrente) e R$ 34.879 (aumento 
de investimento nas Lojas Americanas, mediante integralização de 2.861.236 ações 
conforme Boletim de Subscrição). 
6. Impostos a recuperar:      2020      2019
Imposto de renda retido na fonte 3.893 15.027
Contribuição social retida na fonte 1.521 1.589
 5.414 16.616
A Companhia possui créditos de imposto de renda retido na fonte sobre o rendimento 
das aplicações financeiras, imposto de renda sobre juros sobre capital próprio rece-
bidos e Saldo negativo de Contribuição Social do Lucro Liquido. A administração da 
Companhia espera recuperar estes créditos através de solicitação de ressarcimento, 
em 31/12/20, as solicitações já realizadas totalizavam R$ 1.881. Cabe destacar que os 
valores de 2019 para 2020 diminuiram principalmente em virtude de compensação de 
imposto e baixa de saldo negativo prescritos referente a 2013 e 2014. Análises da ad-
ministração, apoiada por seus consultores jurídicos, indicam que os referidos créditos 
serão recebidos, ao menos, pelo valor de face razão pela qual decidiu não constituir 
qualquer provisão de impairment em 31/12/20. 7. Investimento: a. Informações so-
bre o investimento direto em S-Velame S.a.r.l.:
Em 31 de dezembro de 2020 S-Velame S.a.r.l.
Milhares de ações classe A possuídas pela Sociedade 606.003.835
Milhares de ações classe B possuídas pela Sociedade 148.824.395
Participação da Sociedade - % no capital social integralizado 100%
Patrimônio líquido 2.995.793
Lucro líquido 65.741
A S-Velame Lux é uma sociedade de responsabilidade limitada (société a responsabili-
té limitée) constituída em Luxemburgo, sendo uma subsidiária integral da Companhia. 
A S-Velame Lux tem o propósito de atuar como sociedade holding de investimentos. 
A S-Velame Lux é acionista direta de Lojas Americanas desde 29/12/20, sendo titular 
de 360.138.948 ações ordinárias de emissão de Lojas Americanas, representando 
55,13% das ações ordinárias de emissão de Lojas Americanas, que correspondem a 
19,28% do capital social total das Lojas Americanas. b. Informações sobre o inves-
timento indireto em Lojas Americanas S.A.: 
Em 31 de dezembro de 2020 Lojas Americanas S.A.
Milhares de ações possuídas pela Sociedade Ordinárias 360.138.948
Participação da Sociedade - % no capital social integralizado 19,28
Patrimônio líquido 12.311.413
Lucro líquido 394.008
(i) Em 31/12/19, a Companhia era acionista direta de Lojas Americanas, sendo titular 
de 291.581.893 ações ordinárias de emissão de Lojas Americanas, representantes 
de 18,17% do capital social total de Lojas Americanas, com valor de patrimônio lí-
quido de R$ 5.167.631 e tendo auferido um lucro líquido de R$ 704.054. (ii) Com-
parativamente ao exercício social de 2019, a Companhia apresentou um ganho pela 
variação na participação relativa na sua participação na controlada Lojas Americanas 
devido ao aumento de investimentos ocorridos em 2020, sendo: (a) Em 2/2/20, con-
forme boletim de subscrição, ocorreu um aumento de investimento com crédito de 
Juros sobre Capital Próprio a receber do ano de 2019, mediante integralização de 
2.861.236 ações no valor de R$ 34.878. (b) Em 14/7/20, conforme Ata de Reunião 
do Conselho das Lojas Americanas ocorreu um aumento de investimento mediante 
subscrição de 65.695.806 ações ordinárias a R$ 29,78 por ação da Lojas America-
nas. (iii) Diante das movimentações ocorridas em 2020, conforme descrito na nota 
(ii) acima, em 29/12/20, a Companhia era titular de 360.138.948 ações ordinárias de 
emissão das Lojas Americanas, representantes de 55,13% das ações ordinárias de 
emissão de Lojas Americanas e correspondentes a 19,28% do capital social total das 
Lojas Americanas. (iv) Em 29 de dezembro de 2020, a Companhia: (a) constituiu a 
S-Velame Lux, uma subsidiária integral em Luxemburgo, sob a forma de sociedade 
de responsabilidade limitada (société a responsabilité limitée); e (b) contribuiu para 
a S-Velame Lux a totalidade das 360.138.948 ações ordinárias de emissão das 
Lojas Americanas de que era titular. Dessa forma, em 29 de dezembro de 2020, a 
Companhia tornou-se titular de 100% do capital social da S-Velame Lux que, a 
seu turno, tornou-se titular de 360.138.948 ações ordinárias de emissão das Lojas 
Americanas, representantes de 55,13% das ações ordinárias de emissão de Lojas 
Americanas, correspondentes a 19,28% do capital social total das Lojas Americanas. 
c. Movimentação do investimento indireto em Lojas Americanas S.A.:
          2020      2019
Saldo em 1º de janeiro 938.752 897.065
Aumento de investimento 1.991.299 -
Aporte da totalidade de ações de Lojas  
 Americanas para S- Velame S.a.r.l (2.930.051) -
Aporte da totalidade de ações recebidos S- Velame S.a.r.l 2.930.051 -
Resultado de equivalência patrimonial 141.721 127.898
Resultado abrangente 6.656 836
Trasanções de capital (134.137) (4.018)
Custos atribuíveis - aumento de capital (30.552) -
Variação na participação relativa em controlada 57.774 (2.395)
Plano de opção de ações 16.420 12.912
Redução de capital por Subscrição de ações (428.783) -
Juros sobre capital Próprio (77.298) (45.281)
Hedge de Fluxos de caixa (41.981) -
Ajustes de IFRS 16 - Arrendam. alugueis - (40.274)
Imposto de renda retido na fonte sobre juros sobre capital próprio - (7.991)
Juros sobre capital próprio a receber - -
Saldos em 31 de dezembro 2.439.874 938.752
e. Informações sobre o investimento Indireto em Lojas Americanas S.A.: A Lojas 
Americanas é uma sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas na 
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão sob os códigos LAME3 - ON e LAME4 - PN, dedicando-se ao 
comércio de varejo de produtos de consumo, através de lojas nos modelos tradicional, 
Americanas Express e conveniência “Local”, situadas nas principais capitais e cida-
des do País, além de centros de distribuição. As Lojas Americanas, através de suas 
controladas, atuam também no e-commerce e no marketplace reunindo as marcas 
Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, além de oferecer uma plata-
forma completa de serviços nas verticais de tecnologia, armazenagem, distribuição 
e atendimento ao cliente, financiamento e consumo e conta de pagamento digital. As 
informações detalhadas de ativo, passivo em 31/12/2020 e de 2019, assim como, a de-
monstração do resultado, a mutação do patrimônio liquido e o fluxo de caixa dos exer-
cícios findos nessas datas estão sendo apresentadas nas demonstrações financeiras 
consolidadas da Companhia a qual se encontra disponível na sua sede. Em 29/12/20, 
a Companhia transferiu a totalidade de seu investimento em Lojas Americanas, corres-
pondente a 360.138.948 ações ordinárias de emissão de Lojas Americanas, para sua 
subsidiária integral, S-Velame Lux, no valor em reais de R$ 2.930.051. 
8. Empréstimo exterior:   Taxa de juros
 Vencimento     Moeda e correção             2020 2019
JP Morgan Chase Bank Novembro/2021 EURO 6,7393% CDI 1.872.969 -
Em 31 de dezembro de 2019 -
Captações 3.935.466
Amortizações (1.956.421)
Juros empréstimo externo 3.021
Variação Cambial ativa (109.097)
Em 31 de dezembro de 2020 1.872.969
Em 29/10/20, foi celebrado um contrato de empréstimo denominado “Margin Loan and 
Guaranty Agreement” entre a Companhia e o JPMorgan Chase Bank, N.A., (“Contrato 
de Empréstimo”), em moeda estrangeira (Euro), no montante de EUR 293.191 mil (cor-
respondente a R$ 1.975.907, conforme PTAXde 6,7393). O pagamento do valor princi-
pal deverá ser feito em parcela única. Os pagamentos dos juros serão trimestrais com 
as taxas de EURIBOR acrescido de 1,45% ao ano. No caso de mora, aplicar-se-ão 
juros de mora de 2% ao ano. O vencimento da primeira parcela de juros, prevista para 

Aos Administradores e Acionistas S-Velame Administração de Recursos e Parti-
cipações S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras S-Velame Ad-
ministração de Recursos e Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima  referidas apresentam adequadamente, em  todos os aspectos  re-
levantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31/12/20, o desem-
penho  de  suas  operações  e  os  seus  fluxos  de  caixa  para  o  exercício  findo  nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das  demonstrações  financeiras”.  Somos  independentes  em  relação  à  Companhia, 
de acordo com os princípios éticos  relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional  do Contador  e  nas  normas profissionais  emitidas  pelo Conselho Federal  de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é  suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Contabilidade em pressuposto que 
não o de continuidade operacional: Chamamos a atenção para as Notas 1 e 2 
às demonstrações financeiras, que se referem à intenção da Companhia em liquidar 
os ativos e passivos após a data do balanço. As demonstrações financeiras  foram, 
portanto, preparadas com o pressuposto de que a Companhia não terá continuidade 
operacional. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Outros 
assuntos: Demonstrações financeiras consolidadas: Conforme descrito na Nota 
2, a S-Velame Administração de Recursos e Participações S.A. elaborou suas de-
monstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em 31/12/20 de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
relatório  financeiro  (IFRS),  emitidas  pelo  International Accounting Standards Board 
(IASB), apresentadas separadamente dessas demonstrações financeiras individuais, 
sobre as quais emitimos relatório de auditoria, sem modificação, com data de 7/12/21. 
Essas demonstrações financeiras individuais devem ser lidas em conjunto com as de-
monstrações financeiras consolidadas. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Con-
forme mencionado nas Notas 1 e 2, a Administração da Companhia tem a intenção 
de liquidar as operações após a data do balanço. Os responsáveis pela governança 
da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração  das  demonstrações  financeiras.  Responsabilidades do auditor pela 

auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável  de  que  as  demonstrações  financeiras,  tomadas  em  conjunto,  estão  livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam  influenciar,  dentro  de uma perspectiva  razoável,  as  decisões econômicas dos 
usuários  tomadas  com base  nas  referidas  demonstrações  financeiras. Como parte 
de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria,  exercemos  julgamento  profissional  e mantemos  ceticismo profissional  ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles  internos, conluio,  falsificação, omissão ou representações  falsas  inten-
cionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles  internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se 
essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos 
evidência  de  auditoria  apropriada  e  suficiente  referente  às  informações  financeiras 
da  controlada para expressar  uma opinião  sobre as  demonstrações  financeiras  da 
Companhia. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da audi-
toria considerando essa investida e, consequentemente, pela opinião de auditoria da 
Companhia. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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1/2/21, foi prorrogado por três meses adicionais, por meio da celebração do “First Amen-
dment to and Waiver of Margin Loan Agreement” em 1/2/21. O Contrato de Emprésti-
mo, em suas cláusulas 5 e 6, contém uma série de covenants afirmativos e negativos, 
respectivamente, que são padrão para operações dessa natureza. A BRC S.A. r.L. fir-
mou o Contrato de Empréstimo como garantidora e, também, empenhou 170,371,336 
ações preferenciais emitidas pela Lojas Americanas S.A., com código de negociação 
“LAME4”, em benefício do JPMorgan Chase Bank, N.A., por meio do Instrumento 
Particular de Penhor de Ações, Ativos e Direitos Creditórios celebrado em 29/10/20. 
9. Salários e encargos sociais:   2020   2019
Participação nos resultados - 191
Provisão para férias e 13º salário 34 317
Encargos sociais 1 70
 35 578
Em 31/12/20, a companhia decidiu não reconhecer no passivo a provisão de Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) sobre resultado por metas para o ano de 2020. Em 2020, 
foi constituída a LTS Investments Consultoria Empresarial Ltda., empresa parte relaciona-
da da Sociedade mas sem relação societária direta, que tem como objetivo estabelecer a 
organização, a gestão, a alocação e a otimização dos negócios dos acionistas. Os funcio-
nários da Sociedade foram transferidos para a LTS Investments Consultoria Empresarial 
Ltda. durante o ano 2020, restanto, em 31/12/20, apenas 1 funcionario, cujo contrato de 
trabalho não prevê pagamento de PLR. Diante dessa transferência, houve uma redução 
das despesas com pessoal pela Sociedade em 2020 em comparação ao ano de 2019.
10. Impostos e contribuições:     2020    2019
IRRF 2 4.562
CSLL - 841
COFINS 1 4.049
PIS 1 879
 4 10.331
11. Impostos de Renda Diferidos:    2020    2019
IRRJ e CSLL Diferidos (a)  2.486 2.486
IRPJ e CSLL Diferidos - Incorporação (b)  1.732 1.732
 4.218 4.218
(a) O IRPJ e CSLL Diferidos no montante de R$ 2.486 de 2020 e 2019 refere-se 
a baixas de deságios de investimentos. Em 10/12/04, por meio da cisão parcial da 
Varbra com a versão da parcela cindida para a Velame. Como parte do acervo cindido 
e vertido para a Velame, constava o deságio na aquisição de investimentos nas Lojas 
Americanas S.A, com fundamento em outras razões econômicas. Posteriormente em 
30/11/10, quando a Velame foi incorporada pela S - Velame, o deságio passou a fazer 
parte do patrimônio líquido da S - Velame. (b) O IRPJ e CSLL Diferidos Incorpora-
ção no montante de R$ 1.732 de 2020 e 2019 ocorreu conforme Incorporação em 
30/11/17 das empresas Santa Aparecida Participações S.A, Santa Luzia Participações 
S.A, Santa Perpetua Participações S.A. e Santa Monica Participações S.A. pela S - 
Velame. 12. Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 31/12/20, o capital social no 
valor de R$ 314.961, está representado por 754.828.229 ações nominativas, sem valor 
nominal, sendo 606.003.834 ações ordinárias e 148.824.395 ações preferenciais. Em 
5/11/20, os acionistas da companhia deliberaram pelo aumento de capital no valor total 
de R$ 120.000, mediante a capitalização de parte dos saldos das reserva de Lucros, 
sem emissão de novas ações; (ii) criação de reserva estatutária a ser denominada 
“Reserva para Investimentos” destinando-se a ela o saldo remanescente das reservas 
de lucros, deliberado em assembleia no valor de 189.915 e destinação dos saldos 
de lucros de 2019 no valor de R$ 80.796, totalizando o montante de R$ 270.711. Em 
10/1/20, os acionistas da companhia deliberaram pelo aumento de capital no valor 
total de R$ 21.500 mediante a emissão de 17.384.692 ações da Companhia, sendo 
13.957.069 ações ordinárias e 3.427.623 ações preferenciais todas nominatvas e sem 
valor nominal. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas, 
a criterio dos acionitas, com a utilização do crédito dos juros sobre capital próprio 
distribuídos em 31/12/19. A composição do capital social está abaixo apresentada:
Acionista                                       %
Cedar Trade LLC 54
Carlos Alberto da Veiga Sicupira 25
Marcel Herrmann Telles 21
b. Dividendos e juros sobre capital próprio: Em 31/12/20, de acordo com o Estatuto 
Social foi aprovado pela companhia o dividendo mínimo obrigatório de 25% no valor de 
R$ 21.831 sobre o lucro liquido do exercício, após descontado o valor destinado para 
a Constituição da reserva legal. Em 31/12/19, conforme Ata de reunião da diretoria, 
foi aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a 
distribuição de juros sobre capital próprio referente ao resultado líquido do exercício 
corrente no valor de R$ 30.000 (R$ 9.400 em 2018), sujeitos a retenção de imposto de 
renda retido na fonte de 15% no valor de R$ 4.500 (R$ 1.410 em 2018). Movimentação 
do saldo de dividendos e juros sobre capital próprio.      2020      2019
Saldo inicial 25.500 7.990
Juros sobre capital próprio (Integralizados  
 com aumento de capital)  (21.500) (7.990)
Juros sobre capital próprio pagos (4.000) -
Provisão de juros sobre capital próprio (*) - 25.500
Provisão de dividendo mínimo obrigatório 25% 21.831 -
Saldo final 21.831 25.500
(*) Valores líquidos dos efeitos do imposto de renda retido na fonte. c. Reserva legal: 
A Companhia possui uma constituição de reserva legal no montante de R$30.965, 
valor este ainda inferior a 20% do Capital Social, conforme determinado no estatuto 
social e artigo 193 da lei 6.404/76. d. Ajustes de Avaliação Patrimonial: O Patrimo-
nio Líquido da Companhia é impactado por movimentações do patrimônio de sua con-
trolada indireta Lojas Americanas. O quadro abaixo demonstra as variações ocorridas 
nos exercícios.        2020      2019
Variação cambial de investida no exterior 6.656 836
Transações de capital em controlada (134.137) (4.018)
Ajustes de IFRS 16 - Arrend. Alugueis - (40.274)
Opções Outorgadas Reconhecidas (412.360) 12.912
Custos atribuíveis - aumento de capital (30.553) -
Hedge de Fluxos de Caixa (41.981) -
Variação na participação relativa (19.524) (2.395)
 (631.899) (32.939)
13. Despesas gerais e administrativas:        2020      2019
Salários e encargos sociais (123) (3.577)
Impostos (45) (5.189)
Depreciação, amortização e aluguéis (2) (2)
Serviços prestados por terceiros (1.949) (539)
Outros (2.028) (154)
 (4.147) (9.461)
14. Resultado financeiro líquido:        2020      2019
Receita financeira 109.566 1.703
  Rendimento de aplicações financeiras  300  751
 Variação monetária/cambial sobre impostos 169 952
 469 1.703
 Variação cambial sobre empréstimos externos 109.097 -
Despesa financeira (155.219) (367)
 Despesas Bancárias (9) (24)
  Prov. perda com instrum. financeiros - Operação Hedge (129.581) -
 Variação cambial passiva (3) (2)
 Juros s/ mútuos e empréstimos (25.626) (341)
Resultado financeiro liquido (45.653) 1.336
15. Imposto de renda e contribuição social:      2020      2019
Lucro antes do IR e CS 91.922 119.773
Juros sobre capital próprio - (30.000)
Base para cálculo do IR e CS 91.922 89.773
Imposto calculado com base em alíquotas de imposto - % 34% 34%
Impostos de renda e contribuição social às alíquotas da legislação (31.253) (30.523)
Reconciliação para a alíquota efetiva
Resultado de equivalência patrimonial 48.186 43.485
Prov. perda com instrumentos financeiros - Operação Hedge (44.058) -
Receita de juros sobre capital próprio - (18.112)
Variação cambial ativa - Empréstimo exterior 37.093 -
Outras exclusões (adições) permanentes liquidas 148 645
Não reconhecimento dos créditos tributários 
  de IR e CS diferidos sobre prejuízos fiscais  (10.115)  1.359
Despesa com imposto de renda e contribuição social - (3.146)
16. Lucro por ação - Básico e diluído: O lucro básico por ação é calculado mediante 
à divisão do lucro atribuível aos acionistas da sociedade, pela quantidade média pon-
derada de ações ordinárias durante o exercício. O lucro diluído por ação é calculado 
mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circula-
ção, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas. Em 
31/12/2020 e de 2019, as ações da Companhia não possuíam nenhum efeito dilutivo.
Numerador      2020      2019
 Resultado do exercício 91.922 116.627
 Não controladores - -
 Resultado atribuível aos acionistas 91.922 116.627

Denominador (em milhares de ações) básico      2020      2019
 Média ponderada de número de ações em circulação 754.828 737.443
Lucro por ação básico
 Atribuível aos acionistas 0,122 0,158
 Resultado por ação (ON e PN)  0,122 0,158
Denominador (em milhares de ações) diluído
 Média ponderada de número de ações em circulação 713.468 717.239
Lucro por ação diluído
 Atribuível aos acionistas 0,129 0,163
 Resultado por ação (ON e PN)  1,129 0,163
17. Instrumentos financeiros: a. Fatores de risco financeiro: No curso normal de 
seus negócios, a Companhia está exposto a riscos de mercado relacionados à flutu-
ação das taxas de juros e variações cambiaiS.A. Companhia utiliza instrumentos de 
proteção para minimizar sua exposição a esses riscos, com base em seu monitora-
mento sob gestão de seus diretores supervisionada pelo Conselho de Administração. 
Essa gestão determina quais são as estratégias a serem adotadas e a Administração 
contrata instrumentos de proteção adequados a cada circunstância e riscos inerentes. 
A Companhia não possui opções, swaptions, swaps com opção de arrependimento, 
opções flexíveis, derivativos embutidos em outros produtos, operações estruturadas 
com derivativos e “derivativos exóticos”. A Companhia não opera com instrumentos 
financeiros derivativos com propósitos de especulação, reafirmando assim o seu com-
promisso com a política conservadora de gestão de caixa, seja em relação ao seu 
passivo financeiro, seja para com a sua posição de disponibilidades. b. Risco cam-
bial: A Companhia utiliza-se de swaps tradicionais com o propósito de anular perdas 
cambiais decorrentes de desvalorizações acentuadas da moeda Real (R$) perante 
estas captações de recursos em moedas estrangeiras. Swaps tradicionais (registrados 
na conta de Instrumentos Financeiros - Hedge - Swap - NDF). Em 31/12/20, a posição 
destes instrumentos financeiros derivativos era a seguinte:          2020   2019
Posição passivo do swap/NDF (% CDI) (129.582) -
Saldo contábil de ajuste de swap/NDF (129.582) -
c. Gestão de capital: A política da Diretoria é manter uma sólida base de capital para 
manter a confiança do investidor, credor e mercado e manter o desenvolvimento futuro 
do negócio. A Diretoria monitora os retornos sobre capital, que a Companhia define 
como resultados de atividades operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A 
diretoria também monitora o nível de dividendos e juros sobre capital próprio para 
seus sócios. d. Análise de sensibilidade das operações de swaps: As operações 
de swap registradas pela Companhia, foram contratadas simultaneamente às opera-
ções dos empréstimos em moeda estrangeira, contemplando prazos, taxas e valores 
equivalentes, trocando exposição cambial dos empréstimos pela exposição ao CDI. A 
dívida bruta da Companhia em EUR estava assim representada:
         2020   2019
Empréstimos em moeda estrangeira - EUR (nota 08) 1.872.969 -
Taxa EUR na data do fechamento 6,3779 -
Taxa de EUR final estimada, divulgada pelo Bacen  6,3779  -
e. Análise da sensibilidade dos ativos e passivos financeiros: O principal risco 
atrelado às operações da Companhia está ligado à variação do CDI para aplicações 
financeiras que estão classificadas em caixa e equivalentes de caixa e os Instrumentos 
Financeiros - Operação Hedge de Swaps e NDF registrados no passivo. As aplicações 
financeiras e  instrumentos financeiros de Operação Hedge de Swaps e NDF estão 
registradas a valor justo, conforme cotações divulgadas pelas respectivas instituições 
financeiras. Em 29/10/20, foram celebradas operações de derivativos entre a Compa-
nhia e o Banco J.P. Morgan S.A. para fins de mitigação de riscos de moeda e taxa de 
juros assumidos pela Companhia no âmbito do Contrato de Empréstimo. A tabela a 
seguir apresenta os passivos da Companhia mensurados pelo valor justo em 31/12/20:
Em 31/12/20  Valor justo Valor justo por
 Custo por meio do meio do resul-
Passivos amortizado     resultado tado abrangente           Total
Empréstimos
Moeda estrangeira - (1.872.969) - (1.872.969)
Instrumentos financeiros  
 derivativos - swap - (129.582) - (129.582)
 - (2.002.551) - (2.002.551)
18. Eventos subsequentes: Pagamento do Contrato de Empréstimo com o JPMorgan 
Chase Bank, N.A. Em 30/4/21, houve o pagamento integral do Contrato de Emprésti-
mo com o JPMorgan Chase Bank, N.A. (descrito no item 8 acima), diante da tomada 
de novo empréstimo pela Companhia com o Banco Santander (Brasil) S.A., no valor 
total de R$ 2.015.600.000,00. A liquidação antecipada do empréstimo tomado junto ao 
JPMorgan Chase Bank, N.A. deu-se em razão de a Companhia ter conseguido contra-
tar melhores taxas de juros junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., atuando por meio 
de sua filial em Grand Cayman, correspondentes a CDI + 0,77% ao ano. Aumento 
de capital: A Companhia decidiu pela destinação das reservas de lucros da seguinte 
forma: (i) aumentar o capital social da Companhia em R$ 67.689.805,70, mediante a 
capitalização de parte do saldo das reservas de lucros, sem a emissão de novas ações; 
Combinação de Negócios entre as Lojas Americanas e a B2W: Em 19/2/21, as 
Lojas Americanas e a B2W - Companhia Digital (“B2W”) publicaram fato relevante infor-
mando que seus respectivos conselhos de administração aprovaram o estudo de uma 
potencial combinação operacional de seus negócios. Em 28/4/21, as Lojas Americanas 
e a B2W publicaram novo fato relevante detalhando as bases propostas para essa 
potencial combinação, tendo em vista que, nessa mesma data, foi celebrado, pelos 
administradores de cada uma das companhias, o “Protocolo e Justificação da Cisão 
Parcial de Lojas Americanas S.A., com Versão do Acervo Cindido para a B2W - Com-
panhia Digital” (“Cisão Parcial”). Pretende-se, com a Cisão Parcial, que todos os ativos 
operacionais de Lojas Americanas e passivos a eles relacionados (“Acervo Cindido”) 
sejam vertidos para a B2W pelo seu respectivo valor contábil registrado no balanço pa-
trimonial auditado de Lojas Americanas de 31/12/20. As variações patrimoniais relativas 
aos elementos que compõem o Acervo Cindido, apuradas a partir da mesma data base 
em Lojas Americanas, também serão apropriadas pela B2W. Dessa forma, com a Cisão 
Parcial, 100% das atividades operacionais das companhias passarão a ser desenvol-
vidas diretamente pela B2W, contexto no qual, propõe-se, ainda, que a B2W passe a 
adotar a denominação Americanas S.A. (“Americanas”). Para efetivar a combinação 
operacional dos negócios entre Lojas Americanas e B2W, foi apresentada aos acionis-
tas de ambas as companhias a Proposta da Administração para as Assembleias Gerais 
Extraordinárias das companhias de 10/6/21. Em 18/10/21, a Companhia e a B2W, com 
sua denominação já alterada para Americanas, publicaram novo fato relevante, por 
meio do qual informaram ao mercado que procederam com a combinação operacional 
de seus negócios, tal qual aprovado nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas 
em  10  de  junho  de  2021,  e  que  havia  sido  identificada  uma  nova  oportunidade  de 
eventual reorganização societária no Brasil, por meio da qual as respectivas bases 
acionárias das companhias seriam combinadas no segmento do Novo Mercado da B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Em 3/11/21, foi publicado outro fato relevante pelas compa-
nhias informando ao mercado que, em 1/1/21, foi celebrado o “Protocolo e Justificação 
da Incorporação de Lojas Americanas S.A. por Americanas S.A.” (“Incorporação”). Pre-
tende-se, com a aprovação da Incorporação, que as bases acionárias das companhias 
estejam concentradas na sociedade que exerce as atividades operacionais, por meio 
da incorporação de Lojas Americanas ao patrimônio da Americanas pelo seu respectivo 
valor contábil registrado no balanço patrimonial de Lojas Americanas de 30/6/21. As 
variações patrimoniais relativas aos elementos que compõem o acervo líquido de Lojas 
Americanas, apuradas a partir da mesma data base em Lojas Americanas, também 
serão apropriadas por Americanas. Para tornar esta reorganização possível, o atual 
controlador da Lojas Americanas passará a ser um acionista de referência com 29,2% 
do capital da Americanas, abrindo mão do controle sem cobrar prêmio por isso. Com 
a Incorporação, propõe-se que as ações de emissão de Americanas de titularidade de 
Lojas Americanas na data da Incorporação, sejam canceladas, e cada acionista de 
Lojas Americanas, titular de 1 ação ordinária ou de 1 ação preferencial de emissão de 
Lojas Americanas, receba, como resultado da Incorporação, e em substituição às ações 
de titularidade de Lojas Americanas canceladas, 0,185982 ação ordinária de emissão 
de Americanas, proporção essa que será ajustada, na data da Incorporação. A efetiva-
ção da Incorporação dependerá de sua aprovação nas respectivas Assembleias Gerais 
Extraordinárias das companhias. Alem disso, a administração de Lojas Americanas vi-
nha estudando a possibilidade de uma reorganização societária com o objetivo final de 
migração de sua base acionária para uma nova sociedade, com sede no exterior, cujas 
ações seriam listadas na NYSE ou na NASDAQ, sendo que os méritos dessa ideia 
continuam presentes e não foram descartados.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014299-82.2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Norma Lúcia Pinheiro, CPF/MF 142.547.028-92, que Associação de Beneficência e Filantropia São 
Cristóvão lhe ajuizou ação de Execução para cobrança de R$ 3.454,82 (fls. 148), representada pelo cheque nº 001115 anexo 
aos autos, devolvido por falta de fundos. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a citação e intimação por 
edital, para que em 03 dias úteis, após os 20 dias supra, pague o débito atualizado (caso em que a verba honorária será reduzida 
pela metade), sob pena de penhora. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e depositando30% do valor 
em execução mais custas e honorários advocatícios, poderá a executada 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$ 385,88 - fls. 157) será convertido em penhora, passando a fluir, automaticamente, o prazo de 15 dias úteis para 
oferecimento de embargos à execução. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1062689-40.2019.8.26.0053. O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 13ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO move uma 
Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL3.365/1941 de Desapropriação contra Auritec Empreiteira 
Eireli, objetivando a área descrita nos perímetros “166-167-168-169-193-198-199-196-163-197-164-165-166”, “200-194-175-
195- 200” e “193-170-171-172-173-174-194-200-195-196-199-198-193” da planta expropriatória P- 33.252-A0, com 
124.689,21m², concernente a parte do imóvel situado na Rua das Dálias nº 800, Conj. Hab. Santa Etelvina II, contribuinte nº 
638.358.698.857-1 - INCRA (Setor 246 – Quadra 994), declarada de utilidade pública, para a implantação do melhoramento 
Parque Natural Municipal Cabeceiras do Aricanduva. E, declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, 
datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2021.

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600
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11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.294.956 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
da devedora fiduciante, SILVIA DE BRITO RG nº 16.1731594-SSP-SP, CPF/MF nº 044.948.268-55, secretaria, 
estenografa, datilografa, recepcionista, telefonista, brasileira, solteira, a qual se encontra em local incerto e 
não sabido, conforme certidão expedida pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a 
comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o paga-
mento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 08 de dezembro 
de 2021, o valor de R$55.430,56(Cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e seis 
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 311.181, referente ao Apartamento nº 01A, do tipo A, localizado no 
térreo, Bloco A, integrante do Condomínio Residencial Pádua, situado na Estrada de Itapecerica, n° 2880, 29º 
Subdistrito - Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com 
as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica 
INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do 
presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido 
pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultada requerer a 
consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para 
que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo 
publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. 
PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson 
Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.308.031 o requerimento feito pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, obje-
tivando a intimação dos devedores fiduciantes, ALBERT ASSUNÇÃO ALVES RG nº 18540815-1-SSP-SP, 
CPF/MF nº 077.766.998-61, gerente de prevenção de riscos, e MARA LUCIA HERNANDES ALVES RG n° 
12837627-2-SSP-SP, CPF/MF n° 091.427.888-62, do lar, ambos brasileiros, casados, os quais se encontram 
em local incerto e não sabido, conforme certidão expedida pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, 
ficam intimados a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário 
das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de 
efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 
08 de dezembro de 2021, o valor de R$68.588,79 (Sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais 
e setenta e nove centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, 
com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 157.754, referente ao apartamento nº 3-D, localiza-
do no 3° andar, Bloco 1, integrante do Residencial Parque Brasil, Edifício Florianópolis, situado na Avenida 
Giovanni Gronchi, n° 6.675, 29º Subdistrito - Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das cus-
tas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e de todas as despesas 
com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os mencionados devedores fiduciantes que, no dia imedia-
tamente posterior ao da última publicação do presente edital, serão os mesmos considerados como intimados 
e terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da 
mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto 
no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa 
alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação 
local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.308.039 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intima-
ção da devedora fiduciante, CLAUDIA CRISTINA FONTINHA DE LEMOS RNE nº W126371-U, CPF/MF n° 
212.867.678-90, consultora, brasileira, solteira, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme cer-
tidão expedida pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma 
que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de 
Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio 
de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento das prestações em atraso e 
demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 08 de dezembro de 2021, o valor de R$136.674,93 
(Cento e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), em conformida-
de com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na 
matrícula nº 426.153, referente ao imóvel situado na Rua Engenheira Amália Pérola Cassab, 20, Apto nº 402 no 
3º andar do Bloco 3, Residencial San Antonio, no bairro Horto do Ypê, 29º Subdistrito – Santo Amaro; - sendo 
que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal 
da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA a mencionada devedora 
fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será a mesma con-
siderada como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo 
legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade 
fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais 
da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos 
jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

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 1.308.898 
em 02 de julho de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDI-
CIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – 1242 do Código Civil Arts. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata 
Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ADEMAR PATINI, 
brasileiro, aposentado, e sua esposa, MARIA ANTONIETA DE RESENDE PATINI, brasileira, do Lar, residentes 
e domiciliados nesta Capital, na Rua Frei Francisco de Sampaio, n°318, Jardim Alzira, CEP 04655-050, desde 
1994, tendo sido adquirido através do compromisso de venda e compra datado de 21 de fevereiro de 1994, 
celebrado com WILMA LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI casada com WALDEMAR AMATUZZI; 
LIZETE LOMBARDI AWAZU; ELIANA AWAZU SGARBI, casada com CARLOS HUGO SGARBI, o IMÓVEL 
com a área construída de 476,00m², situado na Avenida Adolfo Pinheiro, n° 1.337, antigo n° 1487, no bair-
ro de Santo Amaro, 29º Subdistrito – Santo Amaro, com área de superfície de 291,45m², tributado sob o 
n° 087.094.0018-4;  imóvel esse que se acha registrado conforme matricula de n° 235.736, deste Cartório. 
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, WILMA 
LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI; WALDEMAR AMATUZZI; LIZETE LOMBARDI AWAZU; ELIA-
NA AWAZU SGARBI; CARLOS HUGO SGARBI; PAULA AMATUZZI TOSI; ELIZABETH AMATUZZI; ELIANA 
AWAZU SGARBI; VALTER HAMACHI; COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO; GLB ADOLFO 
PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 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 07 de dezembro de 2021. O Oficial.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.342.157 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
dos devedores fiduciantes, FERNANDO ASSUNÇÃO DO CARMO CNH nº 05005440933-DETRAN/SP, CPF/
MF nº 344.406.218-48, administrador, e ROZANA DEMETRIO ASSUNÇÃO RG n° 504540853-SSP-SP, CPF/
MF n° 360.448.118-08, vendedora, ambos brasileiros, casados, os quais se encontram em local incerto e 
não sabido, conforme certidão expedida pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, ficam intimados a 
comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o paga-
mento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 08 de dezembro 
de 2021, o valor de R$35.539,65 (Trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco 
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 190.794, referente ao Apartamento nº 52, localizado no 4° andar, 
Bloco 12, integrante do Conjunto Jardim Cupecê, situado na Rua José Eid Maluf, n° 387, 29º Subdistrito - Santo 
Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de in-
timação pessoal dos fiduciantes e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os 
mencionados devedores fiduciantes que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente 
edital, serão os mesmos considerados como intimados e terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido 
pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a 
consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para 
que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo 
publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. 
PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

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 1.353.036, em 
15 de maio de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – 1.238 e 1.243 do Código Civil, bem como Art. 216-A da Lei Fe-
deral 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por 
JOSÉ MACÁRIO RODRIGUES, e sua esposa MARIA CLARA RODRIGUES, ambos brasileiros, aposentados, 
casados antes da vigência da Lei 6.515/77, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus 
domini, desde 05 de maio de 1994, tendo sido adquirido através do instrumento particular de compromisso de 
venda e compra datado de 05 de maio de 1994, celebrado com ANA JAK, referente IMÓVEL situado na James 
Ensor, nº 191, com área construída de 268,19am², e seu terreno com área de superfície de 161,00m², corres-
pondente ao lote nº 9-A da quadra nº 3, do loteamento denominado “Jardim Novo Oriente”, no 29º Subdistrito 
– Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 168.245.0063-0; imóvel esse 
que se acha registrado em área maior, conforme a Matrícula nº 178.270, deste 11º. Cartório de Registro de 
Imóveis, sob a titularidade dominial de Ossamu Fukuhara casado com Nabuco Fukuhara. Esta publicação é 
feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extra-
judicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, Espólios de OSSAMU 
FUKUHARA e NABUCO FUKUHARA representados por seu herdeiro MARCOS FUKUARA; LUIZ DA SILVA, 
ANA JAK; VALDELICE MACEDO SANTOS; SEVERINO ALVES DE SOUSA; MANOEL VIRGINIO DA SILVA, 
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 Ge-
ral 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 07 de dezembro de 2021. O Oficial.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.358.396 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
dos devedores fiduciantes, EMERSON SILVA BARBOSA, CPF/MF nº 130099608-8, servidor público munici-
pal, e VANESSA LUCAS BARBOSA CPF/MF n° 178.458.328-63, nutricionista, ambos brasileiros, casados, os 
quais se encontram em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 
26 da Lei 9.514/97, ficam intimados a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a 
sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devida-
mente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, 
totalizando o débito, em 08 de dezembro de 2021, o valor de R$22.681,18 (Vinte e dois mil, seiscentos e 
oitenta e um reais e dezoito centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 308.419, referente ao imóvel situado na 
Rua José La Torre, nº 100, no bairro Jardim Aladim, Distrito de Parelheiros; - sendo que o valor acima será 
acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e de 
todas as despesas com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os mencionados devedores fiduciantes 
que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, serão os mesmos conside-
rados como intimados e terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo 
legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade 
fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais 
da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos 
jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.370.688 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
da devedora fiduciante, ANA PAULA DE JESUS RG nº 41570479-0-SSP/SP, CPF/MF n° 325.020.078-60, 
advogada, brasileira, solteira, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas 
pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor 
do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de Registro de 
Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de repre-
sentante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais 
encargos contratuais, totalizando o débito, em 08 de dezembro de 2021, o valor de R$89.405,66 (Oitenta 
e nove mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), em conformidade com a forma e con-
dições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 262.620, 
referente ao imóvel situado na Rua Sebastião Advíncula da Cunha, nº 49, Apto nº D-41, no 4º andar do Bloco 
D, Edifício Dália, no Condompinio Portal do Campo Limpo, na Chácara Sete Lagos, bairro de Pirajussara, 29º 
Subdistrito – Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com 
as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica 
INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do 
presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido 
pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a 
consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para 
que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo 
publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. 
PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de 
Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 15 de 
setembro de 2020, Prenotado sob nº 649.418, em 16 de setembro de 2020, devidamente autuado 
sob mesmo número, feito ELZA LINA BARBOSA FEITOSA, brasileira, viúva, aposentada, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 13.143.390-8-SSP/SP, CPF/MF nº 022.454.128-50, FABIO LINO FEI-
TOSA, brasileiro, solteiro, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.784.283-3-SSP/SP, 
CPF/MF nº 343.833.598-09, residentes e domiciliados na Rua Prata de Torres, 247, Vila Carmosina, 
FERNANDO LINO FEITOSA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 29.784.284-5-SSP/SP, CPF/MF nº 319.259.208-79, e sua esposa 
DAIANE CARDOSO LEAL DOS SANTOS FEITOSA, brasileira, bancária, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 33.795.167-6-SSP/SP, CPF/MF nº 341.759.168-65, residentes e domiciliados na 
Rua Carlos Bigatti, 44, apartamento 104, Torre 3, Jardim Castelo, nesta cidade, o Registro de Re-
conhecimento da Usucapião Extrajudicial Ordinário, nos termos do artigo 1.242 e 1.243 do Código 
Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 15 de julho de 2020, no 
Livro 4091, à fl.123/133, do 26º Tabelião de Notas desta Capital, ser sua posse mansa, pacífica e 
ininterrupta, por prazo superior a 15 (quinze) anos, no imóvel consistente em UM SOBRADO E 
SEU RESPECTIVO TERRENO situado na Rua Praia de Torres, nº 247, casa 19, Vila Carmosina, 
no Distrito de Itaquera, tem início e fechamento no ponto Zero, distante 9,50m da intersecção dos 
alinhamentos prediais da referida Rua Praia de Torres e Rua Alagoas; Do ponto Zero segue pelo 
alinhamento predial da Rua Praia de Torres, nº 245, Lote 50, matrícula nº 50.781 do 9ºRI, contribuinte 
232.050.0050-1, de posse de Armando Ribeiro Filho, por uma distância de 20,00m até encontrar o 
ponto 1; Do ponto 1 deflete a direita com azimute de 90º, e segue por uma distância de 3,65m até 
o ponto 2, confrontando neste trecho com o imóvel da Rua Alagoas, nº 34, Lote 17-A, , matrícula nº 
154.851 do 9ºRI, contribuinte 232.050.0017-8, de propriedade de José Francisco Uhli e sua mulher 
Maria Estela Santos Uhli; Do ponto 2 deflete a direita com azimute de 90º, e segue por uma distância 
de 20,00m até o ponto 3, confrontando neste trecho com o imóvel da Rua Praia de Torres, nº 253, Lote 
52 matrícula nº 50.781 do 9ºRI, contribuinte 232.050.0052-6, de posse de Mitsui Fernando Morita; Daí 
deflete a direita com azimute de 90º e segue por uma distância de 3,65m do ponto 3 até o ponto Zero, 
onde iniciou esta descrição, formando com o alinhamento inicial um azimute de 90º, encerrando tal 
descrição e encerrando em tais divisas a área de 73m² de superfície, ora objeto da matrícula no 50.781 
do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como proprietário tabular, LUIZ BERTO DE 
FARIA e MARIA MAGDALENA CIMINO DE FARIA. Em observância à previsão legal contida no 
§4º do. artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊNCIA de tercei-
ros eventualmente interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias 
subsequentes ao da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço 
Registral, situado à Rua Augusta nº 1058, Cerqueira César, de segunda a sexta feira, no horário das 
9:00 às 16:00 horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO, processada nos termos da legislação vigente, na forma acima men-
cionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

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 co-
nhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de ESPÓLIO RAUL FERREIRA DE BARROS, 
MARIA DA LUZ LEDA PANNUZIO DE BARROS, RUBENS FERREIRA DE BARROS, GEORGETTE 
HEYDT DE BARROS, CARLOS FERREIRA DE BARROS, YARA FERREIRA DE BARROS, RENA-
TO FERREIRA DE BARROS, OSMILDA SANTOS DE BARROS, ESPÓLIO DE PAULO FERREIRA 
DE BARROS, IZOLINA GONÇALVES DE BARROS, RAPHAEL FERREIRA DE BARROS, MARIA 
APARECIDA FERREIRA DE BARROS, na qualidade de titulares de domínio do imóvel usucapiendo 
matriculado sob nº 293.543 do 9ºRI; ESPÓLIO DE ANSELMO VESSONI, ESPÓLIO DE THEREZA 
DE SOUZA NOGUEIRA OU VESSONI, JOSÉ VIRGILIO NOGUEIRA VESSONI, ESPÓLIO RENE 
NOGUEIRA VESSONI, ALFREDO SALEMI, SELMA CHEBL SALEMI, ANDRÉ SALEMI, MARIA JU-
LIETA NIRO SALEME, CELSO LEITE PEDREIRA, na qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo; 
CARLA MACHADO DE OLIVEIRA, confinante da lateral esquerda, de que se processa nesta Serven-
tia Imobiliária o pedido de reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL do imóvel consistente 
em UM PRÉDIO E SEU TERRENO situado na Avenida José Rodrigues Santarem, nº 508, Jardim 
Colonial, DISTRITO-ITAQUERA, distante 102,50m de cruzamento com o alinhamento predial da Rua 
Baltazar dos, tendo inicio no ponto 1, segue pelo alinhamento predial da Avenida José Rodrigues 
Santarem, por uma distância de 8,00m, até o ponto 2; daí deflete a direita, formando ângulo interno 
de 88º39’02”, segue por 25,00m, confrontando com o imóvel nº 520, de titularidade dominial de Carla 
Machado de Oliveira e outro, até o ponto 3; daí deflete a direita, formando ângulo interno de 91º21’29”, 
segue por 8,00m, confrontando com o imóvel nº 455 da Avenida Francisco de Santana Maria, de titu-
laridade dominial de Antonio Ferreira de Senna e outros até o ponto 4; daí deflete a direita, formando 
ângulo interno de 88º38’37”, segue por 25,00m, confrontando com o imóvel nº 502 da Avenida José 
Rodrigues Santarém, de titularidade dominial de Andre Luiz Sarjo Mascarenhas, até o ponto 1,início 
desta descrição, formando ângulo interno de 91º20’52, encerrando a área de 200,00m², cujo pedido 
foi iniciado através do requerimento de 26 de fevereiro de 2021, prenotado sob nº 667.169, em 04 
de março de 2021, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 26 de novembro de 2020, no Livro 
593, fls.66/76, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas no Distrito de 
Guaianazes-SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado 
nesta Serventia, através do qual LEONIA XAVIER ARMALOVS, RG Nº 15.368.094-SSP/SP, CPF 
Nº 038.294.818-10, residente e domiciliada na Avenida José Rodrigues Santarem, nº 508, Jardim 
Colonial - Itaquera;  solicita o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 
1.238, todos do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica, contínua, com 
ânimo de dono, por prazo superior a 35 (trinta e cinco) anos sobre o referido imóvel. Considerando a 
certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com funda-
mento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 
65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, 
a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa 
nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, 
nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado 
como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Pau-
lo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1068744-94.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, Estado de São Paulo, Dr(a). Helmer Augusto 
Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EMERSON FITTIPALDI, CPF nº 032.360.998-87, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de TRACBEL S/A, objetivando em síntese 
o recebimento da quantia de R$ 371.530,96 (setembro/2021), devidamente atualizado. Estando o executado 
em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para pagar o débito no prazo de 03 dias (art. 
829, CPC), hipótese em que os honorários fixados serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, CPC), ou 
requerer o parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, (comprovando, no prazo para embargos, o depósito 
de 30% do crédito exequendo, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, e pugnado pelo 
pagamento do saldo em 06 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
ao mês. Sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima consignados, no silencio, será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 
2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016315-14.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WELLINGTON 
ROSA DOS SANTOS, CNPJ n° 21.316.382/0001-37, empresa individual, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma 
ação Monitória por parte de NADIA MOREIRA MENDES - ME, objetivando, em síntese, o recebimento da importância de R$ 545,76, 
atualizado até 28/06/2021, referente a débitos oriundos do cheque nº 000019, do Banco Bradesco, no valor de R$ 300,00. 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, pague o debito isento de custas, arcando, todavia, com o pagamento 
de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos dos artigos 701/702 do CPC. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 26 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003595-41.2020.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON 
PEREIRA CAMPOS, CNPJ 27.415.766/0001-93, com endereço à Rua Raimundo Clarindo dos Santos, 267, Jardim Moreira, CEP 13198-
006, Monte Mor - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte DE BOI FORTE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., alegando em síntese: "que o executado formalizou pedido de cortes de carnes junto à exequente, 
mas deixou de efetuar o pagamento da duplicata nº 5124/1-1, emitida em 05/09/2019, no valor de R$1.958,41". 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 3 (três) dias, pagar a dívida no valor de R$2.092,45, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida de honorários 
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o executado efetue o 
pagamento acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). No prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, poderá o executado opor-se à presente execução por meio de embargos. No 
prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em 
até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 
916 do CPC). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do 
CPC). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o 
vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do CPC). A opção pelo parcelamento importa 
renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Este edital será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 23 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004680-68.2018.8.26.0361 O 
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos requeridos SILVIO DAMÁSIO, CLARA DE GODOY DAMÁSIO, DÉCIO DAMÁSIO, MARIA DO 
CARMO DAMÁSIO DE MORAES CARVALHO, JOÃO BATISTA DE MORAES CARVALHO, MANUEL DE CARVALHO DAMÁSIO, 
HUMBERTO DAMÁSIO, JOSÉ DAMÁSIO, LINIO DAMÁSIO, MARIA JOSÉ DAMÁSIO, CID CARVALHO DAMÁSIO, ALTINO 
CARVALHO DAMÁSIO, ALINE CARVALHO DAMÁSIO e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que SUSIANE APARECIDA MORAES DE ALMEIDA e GILBERTO DE ALMEIDA ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal, visando "Uma Edificação Residencial na Rua Palestina nº 198, Lote 19 da 
Quadra 70, com 72,97 m² - Vila São Paulo - Botujuru - Cidade de Mogi das Cruzes - SP, em um terreno que assim se descreve: inicia-se no 
ponto "A" distante 48,83 metros da intersecção das Rua Cristovão Colombo e Rua Palestina, no lado direito da Rua palestina no sentido de 
quem segue na Rua nesta quadra, deste ponto segue em linha reta pela Rua Palestina, com azimute Az. 12º18'07" a uma distância de 10,00 
metros até encontrar o ponto "B"; deste ponto deflete a direita e segue em linha reta com azimute Az. 100º22'33"a uma distância de 46,34 
metros até encontrar o ponto "C"; deste ponto deflete a direita e segue em linha reta com azimute Az. 190º20'32", com uma distância de 3,00 
metros até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete a direita e segue em linha reta com azimute Az. 190º20'32"com uma distância de 7,00 
metros até encontrar om ponto "E", deste ponto deflete a direita e segue em linha reta com azimute Az. 280º22'58"com uma distância de 
46,68 metros até encontrar om ponto "A", que deu origem a presente descrição; confrontando do lado esquerdo de quem da Rua Palestina 
olha para o terreno com Lote 18, propriedade de Marcia Conceição da Silva; pelo lado direito com o Lote 20, propriedade de Construtora 
Calafate Ltda; e nos fundos com os Lotes 32 e 33, propriedade de Valmir Rafael e Silvio, respectivamente; encerrando uma área de 464,98 
m².". Estando em termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  Mogi das Cruzes, 22 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0019593-79.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) VICENTE SOARES VIANA, Brasileiro, CPF 134.776.828-90, com endereço à Rua Barao de Jaguara, 44, Mooca, CEP 
03105-120, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Ferraço 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 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 10 de novembro de 2021. 
 
 

Edital de Citação com Prazo 30 dias. Processo nº 1011183-47.2018.8.26.0348. O Dr. CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ 
ROSALINO, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mauá/SP. Faz Saber a NELANGE MARIA PIRES GUERRA DA 
SILVA, CPF 124.602.128-52, que por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE DE MAUÁ foi ajuizada ação de Execução de 
Título Extrajudicial para cobrança de R$17.208,88 (Novembro/18). referente débitos condominiais relativos ao apto nº 74, localizado no bloco 
04 – do Condomínio autor. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e 
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo 
declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir 
após os 30 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PROCESSO REFERENTE À Execução de Título Extrajudicial (1000112-
41.2017.8.26.0006) O(A) MM. Juiz(a) de1ª  Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a ADRIANO MASCOLO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 135.296.978-50, que lhe foi proposta uma Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, por parte do BANCO SANTANDER S.A, posteriormente sucedido pela  ATIVOS S.A., para cobrança de 
R$ 117.395,52. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, deverá o executado ser 
CITADO para pagamento do débito em 03 dias, nos termos do artigo 829 do CPC e intimado para no prazo de 15 dias, querendo, oferecer 
embargos à execução (art. 915 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo/SP, aos 26 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1004028-11.2016.8.26.0009. A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro 
Regional IX - Vila Prudente/SP, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. Faz Saber a COOPERALFA COOPERATIVA DE 
TRABALHO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS (ATUAL ALFA RODOBUS), que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum por 
parte de Mikael Kiremitdjian Junior, visando a transferência da propriedade do veículo Marcopolo, modelo Volare A8 ON, ano 2003 placa 
CZX 4377, Renavam 807837970, bem como o pagamento das multas e impostos devidos desde a data da transação. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021. 
 
Edital para Conhecimento de Terceiros Interessados com Prazo de 10 dias. Processo nº 0068486-35.2009.8.26.0224. O Dr. Rafael 
Tocantins Maltez, MMº Juíz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Publica – Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da Lei, etc... Faz 
Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos Autos da Ação de Desapropriação requerida pelo 
MUNICIPIO DE GUARULHOS em face de MANBRINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na qual foi deferido a expedição do presente 
edital para que terceiros interessados venham no prazo de 10 dias,  impugnar o pedido de levantamento da importância depositada para 
indenização referente a desapropriação da área A, medindo 445,31 m², situada à Rua Anézio Ruivo, Lote 16 - Quadra 12, Sítio São 
Francisco, Bairro dos Pimentas, e uma área B, medindo 44,11m², situada no mesmo logradouro, de inscrições cadastrais municipais nº 
103.12.45.1382.01.000, 103.12.45.1382.02.000 e 103.12.45.1382.03.000, onde foram declaradas de utilidade pública, nos termos do 
Decreto Municipal nº 26.645/09, para a implantação de Estação Elevatória de Esgoto, nos termos do artigo 34, do decreto Lei 3365/41. Para 
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. 
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11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.294.956 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
da devedora fiduciante, SILVIA DE BRITO RG nº 16.1731594-SSP-SP, CPF/MF nº 044.948.268-55, secretaria, 
estenografa, datilografa, recepcionista, telefonista, brasileira, solteira, a qual se encontra em local incerto e 
não sabido, conforme certidão expedida pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a 
comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o paga-
mento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 08 de dezembro 
de 2021, o valor de R$55.430,56(Cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e seis 
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 311.181, referente ao Apartamento nº 01A, do tipo A, localizado no 
térreo, Bloco A, integrante do Condomínio Residencial Pádua, situado na Estrada de Itapecerica, n° 2880, 29º 
Subdistrito - Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com 
as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica 
INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do 
presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido 
pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultada requerer a 
consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para 
que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo 
publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. 
PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson 
Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.308.031 o requerimento feito pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, obje-
tivando a intimação dos devedores fiduciantes, ALBERT ASSUNÇÃO ALVES RG nº 18540815-1-SSP-SP, 
CPF/MF nº 077.766.998-61, gerente de prevenção de riscos, e MARA LUCIA HERNANDES ALVES RG n° 
12837627-2-SSP-SP, CPF/MF n° 091.427.888-62, do lar, ambos brasileiros, casados, os quais se encontram 
em local incerto e não sabido, conforme certidão expedida pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, 
ficam intimados a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário 
das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de 
efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 
08 de dezembro de 2021, o valor de R$68.588,79 (Sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais 
e setenta e nove centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, 
com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 157.754, referente ao apartamento nº 3-D, localiza-
do no 3° andar, Bloco 1, integrante do Residencial Parque Brasil, Edifício Florianópolis, situado na Avenida 
Giovanni Gronchi, n° 6.675, 29º Subdistrito - Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das cus-
tas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e de todas as despesas 
com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os mencionados devedores fiduciantes que, no dia imedia-
tamente posterior ao da última publicação do presente edital, serão os mesmos considerados como intimados 
e terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da 
mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto 
no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa 
alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação 
local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.308.039 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intima-
ção da devedora fiduciante, CLAUDIA CRISTINA FONTINHA DE LEMOS RNE nº W126371-U, CPF/MF n° 
212.867.678-90, consultora, brasileira, solteira, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme cer-
tidão expedida pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma 
que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de 
Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio 
de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento das prestações em atraso e 
demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 08 de dezembro de 2021, o valor de R$136.674,93 
(Cento e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), em conformida-
de com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na 
matrícula nº 426.153, referente ao imóvel situado na Rua Engenheira Amália Pérola Cassab, 20, Apto nº 402 no 
3º andar do Bloco 3, Residencial San Antonio, no bairro Horto do Ypê, 29º Subdistrito – Santo Amaro; - sendo 
que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal 
da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA a mencionada devedora 
fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será a mesma con-
siderada como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo 
legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade 
fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais 
da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos 
jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

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 1.308.898 
em 02 de julho de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDI-
CIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – 1242 do Código Civil Arts. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata 
Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ADEMAR PATINI, 
brasileiro, aposentado, e sua esposa, MARIA ANTONIETA DE RESENDE PATINI, brasileira, do Lar, residentes 
e domiciliados nesta Capital, na Rua Frei Francisco de Sampaio, n°318, Jardim Alzira, CEP 04655-050, desde 
1994, tendo sido adquirido através do compromisso de venda e compra datado de 21 de fevereiro de 1994, 
celebrado com WILMA LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI casada com WALDEMAR AMATUZZI; 
LIZETE LOMBARDI AWAZU; ELIANA AWAZU SGARBI, casada com CARLOS HUGO SGARBI, o IMÓVEL 
com a área construída de 476,00m², situado na Avenida Adolfo Pinheiro, n° 1.337, antigo n° 1487, no bair-
ro de Santo Amaro, 29º Subdistrito – Santo Amaro, com área de superfície de 291,45m², tributado sob o 
n° 087.094.0018-4;  imóvel esse que se acha registrado conforme matricula de n° 235.736, deste Cartório. 
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, WILMA 
LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI; WALDEMAR AMATUZZI; LIZETE LOMBARDI AWAZU; ELIA-
NA AWAZU SGARBI; CARLOS HUGO SGARBI; PAULA AMATUZZI TOSI; ELIZABETH AMATUZZI; ELIANA 
AWAZU SGARBI; VALTER HAMACHI; COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO; GLB ADOLFO 
PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 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 07 de dezembro de 2021. O Oficial.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.342.157 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
dos devedores fiduciantes, FERNANDO ASSUNÇÃO DO CARMO CNH nº 05005440933-DETRAN/SP, CPF/
MF nº 344.406.218-48, administrador, e ROZANA DEMETRIO ASSUNÇÃO RG n° 504540853-SSP-SP, CPF/
MF n° 360.448.118-08, vendedora, ambos brasileiros, casados, os quais se encontram em local incerto e 
não sabido, conforme certidão expedida pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, ficam intimados a 
comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o paga-
mento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 08 de dezembro 
de 2021, o valor de R$35.539,65 (Trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco 
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 190.794, referente ao Apartamento nº 52, localizado no 4° andar, 
Bloco 12, integrante do Conjunto Jardim Cupecê, situado na Rua José Eid Maluf, n° 387, 29º Subdistrito - Santo 
Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de in-
timação pessoal dos fiduciantes e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os 
mencionados devedores fiduciantes que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente 
edital, serão os mesmos considerados como intimados e terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido 
pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a 
consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para 
que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo 
publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. 
PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

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 1.353.036, em 
15 de maio de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – 1.238 e 1.243 do Código Civil, bem como Art. 216-A da Lei Fe-
deral 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por 
JOSÉ MACÁRIO RODRIGUES, e sua esposa MARIA CLARA RODRIGUES, ambos brasileiros, aposentados, 
casados antes da vigência da Lei 6.515/77, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus 
domini, desde 05 de maio de 1994, tendo sido adquirido através do instrumento particular de compromisso de 
venda e compra datado de 05 de maio de 1994, celebrado com ANA JAK, referente IMÓVEL situado na James 
Ensor, nº 191, com área construída de 268,19am², e seu terreno com área de superfície de 161,00m², corres-
pondente ao lote nº 9-A da quadra nº 3, do loteamento denominado “Jardim Novo Oriente”, no 29º Subdistrito 
– Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 168.245.0063-0; imóvel esse 
que se acha registrado em área maior, conforme a Matrícula nº 178.270, deste 11º. Cartório de Registro de 
Imóveis, sob a titularidade dominial de Ossamu Fukuhara casado com Nabuco Fukuhara. Esta publicação é 
feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extra-
judicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, Espólios de OSSAMU 
FUKUHARA e NABUCO FUKUHARA representados por seu herdeiro MARCOS FUKUARA; LUIZ DA SILVA, 
ANA JAK; VALDELICE MACEDO SANTOS; SEVERINO ALVES DE SOUSA; MANOEL VIRGINIO DA SILVA, 
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 Ge-
ral 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 07 de dezembro de 2021. O Oficial.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.358.396 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
dos devedores fiduciantes, EMERSON SILVA BARBOSA, CPF/MF nº 130099608-8, servidor público munici-
pal, e VANESSA LUCAS BARBOSA CPF/MF n° 178.458.328-63, nutricionista, ambos brasileiros, casados, os 
quais se encontram em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 
26 da Lei 9.514/97, ficam intimados a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a 
sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devida-
mente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, 
totalizando o débito, em 08 de dezembro de 2021, o valor de R$22.681,18 (Vinte e dois mil, seiscentos e 
oitenta e um reais e dezoito centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 308.419, referente ao imóvel situado na 
Rua José La Torre, nº 100, no bairro Jardim Aladim, Distrito de Parelheiros; - sendo que o valor acima será 
acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e de 
todas as despesas com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os mencionados devedores fiduciantes 
que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, serão os mesmos conside-
rados como intimados e terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo 
legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade 
fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais 
da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos 
jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.370.688 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
da devedora fiduciante, ANA PAULA DE JESUS RG nº 41570479-0-SSP/SP, CPF/MF n° 325.020.078-60, 
advogada, brasileira, solteira, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas 
pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor 
do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de Registro de 
Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de repre-
sentante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais 
encargos contratuais, totalizando o débito, em 08 de dezembro de 2021, o valor de R$89.405,66 (Oitenta 
e nove mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), em conformidade com a forma e con-
dições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 262.620, 
referente ao imóvel situado na Rua Sebastião Advíncula da Cunha, nº 49, Apto nº D-41, no 4º andar do Bloco 
D, Edifício Dália, no Condompinio Portal do Campo Limpo, na Chácara Sete Lagos, bairro de Pirajussara, 29º 
Subdistrito – Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com 
as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica 
INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do 
presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido 
pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a 
consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para 
que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo 
publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. 
PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de 
Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 15 de 
setembro de 2020, Prenotado sob nº 649.418, em 16 de setembro de 2020, devidamente autuado 
sob mesmo número, feito ELZA LINA BARBOSA FEITOSA, brasileira, viúva, aposentada, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 13.143.390-8-SSP/SP, CPF/MF nº 022.454.128-50, FABIO LINO FEI-
TOSA, brasileiro, solteiro, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.784.283-3-SSP/SP, 
CPF/MF nº 343.833.598-09, residentes e domiciliados na Rua Prata de Torres, 247, Vila Carmosina, 
FERNANDO LINO FEITOSA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 29.784.284-5-SSP/SP, CPF/MF nº 319.259.208-79, e sua esposa 
DAIANE CARDOSO LEAL DOS SANTOS FEITOSA, brasileira, bancária, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 33.795.167-6-SSP/SP, CPF/MF nº 341.759.168-65, residentes e domiciliados na 
Rua Carlos Bigatti, 44, apartamento 104, Torre 3, Jardim Castelo, nesta cidade, o Registro de Re-
conhecimento da Usucapião Extrajudicial Ordinário, nos termos do artigo 1.242 e 1.243 do Código 
Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 15 de julho de 2020, no 
Livro 4091, à fl.123/133, do 26º Tabelião de Notas desta Capital, ser sua posse mansa, pacífica e 
ininterrupta, por prazo superior a 15 (quinze) anos, no imóvel consistente em UM SOBRADO E 
SEU RESPECTIVO TERRENO situado na Rua Praia de Torres, nº 247, casa 19, Vila Carmosina, 
no Distrito de Itaquera, tem início e fechamento no ponto Zero, distante 9,50m da intersecção dos 
alinhamentos prediais da referida Rua Praia de Torres e Rua Alagoas; Do ponto Zero segue pelo 
alinhamento predial da Rua Praia de Torres, nº 245, Lote 50, matrícula nº 50.781 do 9ºRI, contribuinte 
232.050.0050-1, de posse de Armando Ribeiro Filho, por uma distância de 20,00m até encontrar o 
ponto 1; Do ponto 1 deflete a direita com azimute de 90º, e segue por uma distância de 3,65m até 
o ponto 2, confrontando neste trecho com o imóvel da Rua Alagoas, nº 34, Lote 17-A, , matrícula nº 
154.851 do 9ºRI, contribuinte 232.050.0017-8, de propriedade de José Francisco Uhli e sua mulher 
Maria Estela Santos Uhli; Do ponto 2 deflete a direita com azimute de 90º, e segue por uma distância 
de 20,00m até o ponto 3, confrontando neste trecho com o imóvel da Rua Praia de Torres, nº 253, Lote 
52 matrícula nº 50.781 do 9ºRI, contribuinte 232.050.0052-6, de posse de Mitsui Fernando Morita; Daí 
deflete a direita com azimute de 90º e segue por uma distância de 3,65m do ponto 3 até o ponto Zero, 
onde iniciou esta descrição, formando com o alinhamento inicial um azimute de 90º, encerrando tal 
descrição e encerrando em tais divisas a área de 73m² de superfície, ora objeto da matrícula no 50.781 
do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como proprietário tabular, LUIZ BERTO DE 
FARIA e MARIA MAGDALENA CIMINO DE FARIA. Em observância à previsão legal contida no 
§4º do. artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊNCIA de tercei-
ros eventualmente interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias 
subsequentes ao da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço 
Registral, situado à Rua Augusta nº 1058, Cerqueira César, de segunda a sexta feira, no horário das 
9:00 às 16:00 horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO, processada nos termos da legislação vigente, na forma acima men-
cionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

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 co-
nhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de ESPÓLIO RAUL FERREIRA DE BARROS, 
MARIA DA LUZ LEDA PANNUZIO DE BARROS, RUBENS FERREIRA DE BARROS, GEORGETTE 
HEYDT DE BARROS, CARLOS FERREIRA DE BARROS, YARA FERREIRA DE BARROS, RENA-
TO FERREIRA DE BARROS, OSMILDA SANTOS DE BARROS, ESPÓLIO DE PAULO FERREIRA 
DE BARROS, IZOLINA GONÇALVES DE BARROS, RAPHAEL FERREIRA DE BARROS, MARIA 
APARECIDA FERREIRA DE BARROS, na qualidade de titulares de domínio do imóvel usucapiendo 
matriculado sob nº 293.543 do 9ºRI; ESPÓLIO DE ANSELMO VESSONI, ESPÓLIO DE THEREZA 
DE SOUZA NOGUEIRA OU VESSONI, JOSÉ VIRGILIO NOGUEIRA VESSONI, ESPÓLIO RENE 
NOGUEIRA VESSONI, ALFREDO SALEMI, SELMA CHEBL SALEMI, ANDRÉ SALEMI, MARIA JU-
LIETA NIRO SALEME, CELSO LEITE PEDREIRA, na qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo; 
CARLA MACHADO DE OLIVEIRA, confinante da lateral esquerda, de que se processa nesta Serven-
tia Imobiliária o pedido de reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL do imóvel consistente 
em UM PRÉDIO E SEU TERRENO situado na Avenida José Rodrigues Santarem, nº 508, Jardim 
Colonial, DISTRITO-ITAQUERA, distante 102,50m de cruzamento com o alinhamento predial da Rua 
Baltazar dos, tendo inicio no ponto 1, segue pelo alinhamento predial da Avenida José Rodrigues 
Santarem, por uma distância de 8,00m, até o ponto 2; daí deflete a direita, formando ângulo interno 
de 88º39’02”, segue por 25,00m, confrontando com o imóvel nº 520, de titularidade dominial de Carla 
Machado de Oliveira e outro, até o ponto 3; daí deflete a direita, formando ângulo interno de 91º21’29”, 
segue por 8,00m, confrontando com o imóvel nº 455 da Avenida Francisco de Santana Maria, de titu-
laridade dominial de Antonio Ferreira de Senna e outros até o ponto 4; daí deflete a direita, formando 
ângulo interno de 88º38’37”, segue por 25,00m, confrontando com o imóvel nº 502 da Avenida José 
Rodrigues Santarém, de titularidade dominial de Andre Luiz Sarjo Mascarenhas, até o ponto 1,início 
desta descrição, formando ângulo interno de 91º20’52, encerrando a área de 200,00m², cujo pedido 
foi iniciado através do requerimento de 26 de fevereiro de 2021, prenotado sob nº 667.169, em 04 
de março de 2021, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 26 de novembro de 2020, no Livro 
593, fls.66/76, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas no Distrito de 
Guaianazes-SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado 
nesta Serventia, através do qual LEONIA XAVIER ARMALOVS, RG Nº 15.368.094-SSP/SP, CPF 
Nº 038.294.818-10, residente e domiciliada na Avenida José Rodrigues Santarem, nº 508, Jardim 
Colonial - Itaquera;  solicita o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 
1.238, todos do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica, contínua, com 
ânimo de dono, por prazo superior a 35 (trinta e cinco) anos sobre o referido imóvel. Considerando a 
certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com funda-
mento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 
65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, 
a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa 
nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, 
nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado 
como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Pau-
lo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1068744-94.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, Estado de São Paulo, Dr(a). Helmer Augusto 
Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EMERSON FITTIPALDI, CPF nº 032.360.998-87, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de TRACBEL S/A, objetivando em síntese 
o recebimento da quantia de R$ 371.530,96 (setembro/2021), devidamente atualizado. Estando o executado 
em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para pagar o débito no prazo de 03 dias (art. 
829, CPC), hipótese em que os honorários fixados serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, CPC), ou 
requerer o parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, (comprovando, no prazo para embargos, o depósito 
de 30% do crédito exequendo, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, e pugnado pelo 
pagamento do saldo em 06 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
ao mês. Sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima consignados, no silencio, será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 
2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016315-14.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WELLINGTON 
ROSA DOS SANTOS, CNPJ n° 21.316.382/0001-37, empresa individual, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma 
ação Monitória por parte de NADIA MOREIRA MENDES - ME, objetivando, em síntese, o recebimento da importância de R$ 545,76, 
atualizado até 28/06/2021, referente a débitos oriundos do cheque nº 000019, do Banco Bradesco, no valor de R$ 300,00. 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, pague o debito isento de custas, arcando, todavia, com o pagamento 
de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos dos artigos 701/702 do CPC. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 26 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003595-41.2020.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON 
PEREIRA CAMPOS, CNPJ 27.415.766/0001-93, com endereço à Rua Raimundo Clarindo dos Santos, 267, Jardim Moreira, CEP 13198-
006, Monte Mor - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte DE BOI FORTE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., alegando em síntese: "que o executado formalizou pedido de cortes de carnes junto à exequente, 
mas deixou de efetuar o pagamento da duplicata nº 5124/1-1, emitida em 05/09/2019, no valor de R$1.958,41". 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 3 (três) dias, pagar a dívida no valor de R$2.092,45, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida de honorários 
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o executado efetue o 
pagamento acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). No prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, poderá o executado opor-se à presente execução por meio de embargos. No 
prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em 
até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 
916 do CPC). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do 
CPC). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o 
vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do CPC). A opção pelo parcelamento importa 
renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Este edital será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 23 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004680-68.2018.8.26.0361 O 
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos requeridos SILVIO DAMÁSIO, CLARA DE GODOY DAMÁSIO, DÉCIO DAMÁSIO, MARIA DO 
CARMO DAMÁSIO DE MORAES CARVALHO, JOÃO BATISTA DE MORAES CARVALHO, MANUEL DE CARVALHO DAMÁSIO, 
HUMBERTO DAMÁSIO, JOSÉ DAMÁSIO, LINIO DAMÁSIO, MARIA JOSÉ DAMÁSIO, CID CARVALHO DAMÁSIO, ALTINO 
CARVALHO DAMÁSIO, ALINE CARVALHO DAMÁSIO e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que SUSIANE APARECIDA MORAES DE ALMEIDA e GILBERTO DE ALMEIDA ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal, visando "Uma Edificação Residencial na Rua Palestina nº 198, Lote 19 da 
Quadra 70, com 72,97 m² - Vila São Paulo - Botujuru - Cidade de Mogi das Cruzes - SP, em um terreno que assim se descreve: inicia-se no 
ponto "A" distante 48,83 metros da intersecção das Rua Cristovão Colombo e Rua Palestina, no lado direito da Rua palestina no sentido de 
quem segue na Rua nesta quadra, deste ponto segue em linha reta pela Rua Palestina, com azimute Az. 12º18'07" a uma distância de 10,00 
metros até encontrar o ponto "B"; deste ponto deflete a direita e segue em linha reta com azimute Az. 100º22'33"a uma distância de 46,34 
metros até encontrar o ponto "C"; deste ponto deflete a direita e segue em linha reta com azimute Az. 190º20'32", com uma distância de 3,00 
metros até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete a direita e segue em linha reta com azimute Az. 190º20'32"com uma distância de 7,00 
metros até encontrar om ponto "E", deste ponto deflete a direita e segue em linha reta com azimute Az. 280º22'58"com uma distância de 
46,68 metros até encontrar om ponto "A", que deu origem a presente descrição; confrontando do lado esquerdo de quem da Rua Palestina 
olha para o terreno com Lote 18, propriedade de Marcia Conceição da Silva; pelo lado direito com o Lote 20, propriedade de Construtora 
Calafate Ltda; e nos fundos com os Lotes 32 e 33, propriedade de Valmir Rafael e Silvio, respectivamente; encerrando uma área de 464,98 
m².". Estando em termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  Mogi das Cruzes, 22 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0019593-79.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) VICENTE SOARES VIANA, Brasileiro, CPF 134.776.828-90, com endereço à Rua Barao de Jaguara, 44, Mooca, CEP 
03105-120, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Ferraço 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 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 10 de novembro de 2021. 
 
 

Edital de Citação com Prazo 30 dias. Processo nº 1011183-47.2018.8.26.0348. O Dr. CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ 
ROSALINO, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mauá/SP. Faz Saber a NELANGE MARIA PIRES GUERRA DA 
SILVA, CPF 124.602.128-52, que por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE DE MAUÁ foi ajuizada ação de Execução de 
Título Extrajudicial para cobrança de R$17.208,88 (Novembro/18). referente débitos condominiais relativos ao apto nº 74, localizado no bloco 
04 – do Condomínio autor. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e 
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo 
declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir 
após os 30 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PROCESSO REFERENTE À Execução de Título Extrajudicial (1000112-
41.2017.8.26.0006) O(A) MM. Juiz(a) de1ª  Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a ADRIANO MASCOLO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 135.296.978-50, que lhe foi proposta uma Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, por parte do BANCO SANTANDER S.A, posteriormente sucedido pela  ATIVOS S.A., para cobrança de 
R$ 117.395,52. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, deverá o executado ser 
CITADO para pagamento do débito em 03 dias, nos termos do artigo 829 do CPC e intimado para no prazo de 15 dias, querendo, oferecer 
embargos à execução (art. 915 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo/SP, aos 26 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1004028-11.2016.8.26.0009. A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro 
Regional IX - Vila Prudente/SP, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. Faz Saber a COOPERALFA COOPERATIVA DE 
TRABALHO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS (ATUAL ALFA RODOBUS), que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum por 
parte de Mikael Kiremitdjian Junior, visando a transferência da propriedade do veículo Marcopolo, modelo Volare A8 ON, ano 2003 placa 
CZX 4377, Renavam 807837970, bem como o pagamento das multas e impostos devidos desde a data da transação. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021. 
 
Edital para Conhecimento de Terceiros Interessados com Prazo de 10 dias. Processo nº 0068486-35.2009.8.26.0224. O Dr. Rafael 
Tocantins Maltez, MMº Juíz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Publica – Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da Lei, etc... Faz 
Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos Autos da Ação de Desapropriação requerida pelo 
MUNICIPIO DE GUARULHOS em face de MANBRINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na qual foi deferido a expedição do presente 
edital para que terceiros interessados venham no prazo de 10 dias,  impugnar o pedido de levantamento da importância depositada para 
indenização referente a desapropriação da área A, medindo 445,31 m², situada à Rua Anézio Ruivo, Lote 16 - Quadra 12, Sítio São 
Francisco, Bairro dos Pimentas, e uma área B, medindo 44,11m², situada no mesmo logradouro, de inscrições cadastrais municipais nº 
103.12.45.1382.01.000, 103.12.45.1382.02.000 e 103.12.45.1382.03.000, onde foram declaradas de utilidade pública, nos termos do 
Decreto Municipal nº 26.645/09, para a implantação de Estação Elevatória de Esgoto, nos termos do artigo 34, do decreto Lei 3365/41. Para 
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. 
 
 

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
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e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
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Autorização de Publicação
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A9gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

23ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0335147-74.2001.8.26.0100. Executados: executado(s) NS & A NÚCLEO DE SOLUÇÕES E AL-
TERNATIVAS PROFISSIONAIS ASSOCIADOS LTDA, HAMILTON SILVA, ROGERIO LIMA SILVA, FLÁVIO BALTAZAR. 
LOTE 001 - PARTE IDEAL (50%) - Vaga de Garagem no Edifício Rio São Lourenço com área total de 25,2518m² na 
Consolação/SP. Rua Augusta, nº 235, São Paulo/SP - Contribuinte nº 010.026.0323-4. Descrição completa na Matrícula nº 
7.609 do 05º CRI de São Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 33.803,81 (sujeitos à atualização). LOTE 002 - PARTE 
IDEAL (50%) - Vaga de Garagem no Edifício Rio São Lourenço com área total de 25,2518m² na Consolação/SP. Rua 
Augusta, nº 235, São Paulo/SP - Contribuinte nº 010.026.0324-2. Descrição completa na Matrícula nº 7.610 do 05º CRI de 
São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 33.803,81 (sujeitos à atualização). DATA DA PRAÇA - começa em 
04/02/2022 às 14h30min, e termina em 24/02/2022 às 14h30min. Ficam o(s) executado(s) NS & A NÚCLEO DE SOLU-
ÇÕES E ALTERNATIVAS PROFISSIONAIS ASSOCIADOS LTDA, HAMILTON SILVA, ROGERIO LIMA SILVA, FLÁVIO 
BALTAZAR, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), terceiro(a) interessado CLAUDIA APARECIDA NETO SILVA 
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como das Penhoras realizadas em 10/09/2009. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 44ª VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1065231-60.2014.8.26.0100. Executados: executado(s) WGT EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÕES LTDA - Gleba de Terras c/ 2.516,52m². Alameda Sucupira, nº0, Atibaia/SP. Descrição completa na 
Matrícula nº 112.699 do 1ª CRI de Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 363.406,78 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
218.044,06 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
18/01/2022 às 11h50min, e termina em 21/01/2022 às 11h50min; 2ª Praça começa em 21/01/2022 às 11h51min, e 
termina em 10/02/2022 às 11h50min. Ficam os executado(s) WGT EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores CJB - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI, 
OSVALDO JORGE PIERUCETTI, MILTON NELSON CHOUERI, ADEILSON OLIVEIRA DA SILVA, EDVALDO BARBOSA 
SILVA, terceiro(a) interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
20/07/2015.  

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SANTO AMARO. Processo: nº 1059062-55.2017.8.26.0002. Executados: executado(s) ANA PAULA SALDANHA DE 
SOUZA - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apartamento com a área privativa de 183,360m² do 
Edifício Las Almansas, situado à Rua Almansa nº 141, Vila Andrade, São Paulo/SP.Rua Almansa, nº141, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 301.047.01541. Descrição completa na Matrícula nº 375.635 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 1.065.413,13 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 532.706,57 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 17/12/2021 às 11h50min, e termina em 21/12/2021 às 
11h50min; 2ª Praça começa em 21/12/2021 às 11h51min, e termina em 08/02/2022 às 11h50min. Ficam os executado(s) 
ANA PAULA SALDANHA DE SOUZA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, compromissário(a) vendedor(a) J FERNANDES CONSTRUTORA LTDA 
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 26/04/2019. 
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014395-40.2018.8.26.0554 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - 
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Reinaldo Martins da Silva Junior Requerido: Jairo dos Santos 
Silva e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1014395-40.2018.8.26.0554 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) JAIRO DOS SANTOS SILVA - CPF nº 226.398.738-06, e WILAENE CLISTINA CRUZ DOS 
ANJOS - CPF nº 316.888.898-25, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Reinaldo 
Martins da Silva Junior, objetivando que seja julgada procedente a presente demanda, para declarar a obrigação da 
requerida e condená-la a obrigação de fazer, bem como todas cominações pedidas na inicial. 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 Santo André, aos 11 de 
agosto de 2021. 
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APROX. 50 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

15 / Dezembro 2021 - Quarta 9:30h. 

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 10 IMÓVEIS 

16 / Dezembro 2021 - Quinta 14h. 
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LEILÃO AUTOMÁTICO DE MATERIAIS DIVS.

14 / Dezembro 2021 - Terça 10h. 
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LEILÃO AUTOMÁTICO DE MATERIAIS DIVS.

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO VOLKSWAGEN P/ CONCERSSIONÁRIOS

10 / Dezembro 2021 - Sexta 10h. 
LEILÃO ONLINE

LEILÃO VOLKSWAGEN P/ CONCERSSIONÁRIOS

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE PEÇAS E ACESS. VOLKSWAGEN

16 / Dezembro 2021 - Quinta 9:30h. 
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LEILÃO DE PEÇAS E ACESS. VOLKSWAGEN

16 / Dezembro 2021 - Quinta 9:30h. 
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LEILÃO DE VEÍCULOS FORD
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LEILÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
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VENDA DIRETA DE PATINETES ELÉTRICOS

Início: 14/12/21 9h. • Temino:  12/01 2022 17h. 
LEILÃO ONLINE

VENDA DIRETA DE PATINETES ELÉTRICOS

Início: 14/12/21 9h. • Temino:  12/01 2022 17h. 
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Cimed Remédios S.A.
CNPJ/ME nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 01.10.2021
Data, Hora, Local: 1º.10.2021, às 10 horas, na sede, Avenida África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial Tamboré, Santana 
de Parnaíba/SP; Presença: acionistas representando 100% do capital social. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias Marques, 
Secretária: Silvia Maria Loffredo Miranda. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: I. As cláusulas e condições 
constantes do “Protocolo e Justifi cação da Incorporação” do acervo líquido da sociedade Predileta Pará Distribuidora de 
Medicamentos Ltda., localizada na Rodovia BR 316 nº 1906/A, Ananindeua/PA, CNPJ/ME  12.707.262/0001-70 e com seu 
contrato de constituição e demais alterações registradas na JUCEPA, sob o NIRE 15201152641 (a “Incorporada”), fi rmados pelos 
administradores da Incorporada e pelos administradores da Companhia Incorporadora, cujas cópias encontram-se acostadas ao 
presente instrumento; II. A ratifi cação da nomeação da KPMG Auditores Independentes, Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 
105, 6º andar - Torre A, São Paulo/SP, CNPJ/ME 57.755.217/0001-29, CRC/SP 2SP014428/O-6, representada pelo seu sócio infra-
assinado, Fábio Lopes do Carmo, brasileiro, solteiro, contador, RG 27.396.460-4, CPF 250.500.808-60 e no CRC/SP 1SP192172/O-3, 
residente em São Paulo/SP, com escritório no mesmo endereço da representada (“Avaliadora”); III. O “Laudo de Avaliação” da 
Incorporada elaborado pela Avaliadora. A incorporação da Incorporada pela Companhia Incorporadora, nos termos do Protocolo de 
Incorporação e da Justifi cação de Incorporação e sua consequente extinção. Deliberações Aprovadas: I. Aprovar, cláusulas e 
condições constantes do “Protocolo e Justifi cação da Incorporação” do acervo líquido da Incorporada; II. Aprovar, a ratifi cação da 
nomeação da Avaliadora; III. Aprovar, o Laudo de Avaliação elaborado pela Avaliadora, que procedeu à avaliação do patrimônio 
líquido da Incorporada em 31.08.2021; e IV. Aprovar, a incorporação da Incorporada, nos termos do Protocolo de Incorporação e da 
Justifi cação de Incorporação, fi cando consignado que o acervo líquido da Incorporada, após a distribuição de dividendos, totaliza o 
valor de R$ 40.000,00 e será vertido para o capital social da Companhia Incorporadora, sem, contudo, aumentar o seu valor, que 
permanecerá R$58.225.096,00, dividido em 58.225.096 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Em decorrência da 
Incorporação a Incorporada será extinta e a Companhia Incorporadora a sucederá em todos os seus direitos e obrigações, na forma 
da Lei. Ficam os diretores da Companhia Incorporadora autorizados a praticar todos os atos necessários e tomar todas as 
providências complementares à implementação da incorporação da Incorporada pela Companhia Incorporadora. Encerramento: 
Nada mais. Santana de Parnaíba, 01.10.2021. Acionistas: João Adibe Zacharias Marques, Karla Marques Felmanas. 
JUCESP nº 541.942/21-9 em 09.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cimed Remédios S.A. - CNPJ/ME nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 01.10.2021

Data, Hora, Local: 1º.10.2021, às 11 horas, na sede, Avenida África, 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial Tamboré, Santana 
de Parnaíba/SP. Presença: acionistas representando 100% do capital social. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias 
Marques, Secretária: Silvia Maria Loffredo Miranda. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: I. As cláusulas e 
condições constantes do “Protocolo e Justifi cação da Incorporação” do acervo líquido da sociedade Predileta Maranhão 
Distribuidora de Medicamentos Ltda., localizada na Rodovia BR 010, s/n, km 1353, lote 128, quadra 32, unidade C, bairro 
Coco Grande, CEP 65909-170, Imperatriz/MA, CNPJ/ME 11.785.515/0001-60 e com seu contrato de constituição e demais 
alterações registradas na JUCEMA, sob o NIRE 21.200.703.436 (a “Incorporada”), fi rmados pelos administradores da 
Incorporada e pelos administradores da Companhia Incorporadora, cujas cópias encontram-se acostadas ao presente 
instrumento; II. A ratifi cação da nomeação da KPMG Auditores Independentes, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 
6º andar - Torre A, São Paulo/SP, CNPJ/ME 57.755.217/0001-29, registrada no CRC/SP 2SP014428/O-6, representada pelo seu 
sócio infra-assinado, Fábio Lopes do Carmo, brasileiro, solteiro, contador, RG 27.396.460-4, CPF 250.500.808-60 e no  CRC/SP 
1SP192172/O-3, residente em São Paulo/SP, (“Avaliadora”); III. O “Laudo de Avaliação” da Incorporada elaborado pela 
Avaliadora. IV. A incorporação da Incorporada pela Companhia Incorporadora, nos termos do Protocolo de Incorporação e da 
Justifi cação de Incorporação e sua consequente extinção. Deliberações Aprovadas: I. Aprovar, cláusulas e condições 
constantes do “Protocolo e Justifi cação da Incorporação” do acervo líquido da Incorporada; II. Aprovar, a ratifi cação da 
nomeação da Avaliadora; III. Aprovar, o Laudo de Avaliação elaborado pela Avaliadora, que procedeu à avaliação do 
patrimônio líquido da Incorporada em 31.08.2021; e IV. Aprovar, a incorporação da Incorporada, nos termos do Protocolo de 
Incorporação e da Justifi cação de Incorporação, fi cando consignado que o acervo líquido da Incorporada, após a distribuição de 
dividendos, totaliza o valor de R$ 50.000,00 e será vertido para o capital social da Companhia Incorporadora, sem, contudo, 
aumentar o seu valor, que permanecerá R$58.225.096,00, dividido em 58.225.096 ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal. Em decorrência da Incorporação a Incorporada será extinta e a Companhia Incorporadora a sucederá em todos os seus 
direitos e obrigações, na forma da Lei. Ficam os diretores Incorporadora autorizados a praticar todos os atos necessários e tomar 
todas as providências complementares à implementação da incorporação da Incorporada pela Companhia Incorporadora. 
Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba, 01.10.2021. Acionistas: João Adibe Zacharias Marques, Karla 
Marques Felmanas. JUCESP 541.943/21-2 em 09.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cimed Remédios S.A. - CNPJ/ME nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 01.10.2021

Data, Hora, Local: 1º.10.2021, às 09hs, na sede, Avenida África, nº 685, Galpão 02, Box 1, Polo Empresarial Tamboré, Santa-
na de Parnaíba/SP. Presença: acionistas representando 100% do capital social. Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias 
Marques, Secretária: Silvia Maria Loffredo Miranda. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: I. As cláusulas e 
condições constantes do “Protocolo e Justifi cação da Incorporação” do acervo líquido da sociedade Predileta PE Distribui-
dora de Medicamentos Ltda., localizada na Rua Beta nº 147 Galpão 01 Bloco I, Gleba III, Comportas, CEP 54345-160, Ja-
boatão dos Guararapes/PE, CNPJ/ME nº 11.856.372/0001-30 e com seu contrato de constituição e demais alterações regis-
tradas na JUCEPE NIRE nº 2620.182.428-2 (a “Incorporada”), fi rmados pelos administradores da Incorporada e pelos adminis-
tradores da Companhia Incorporadora, cujas cópias encontram-se acostadas ao presente instrumento; II. A ratifi cação da no-
meação da KPMG Auditores Independentes, estabelecida em São Paulo/SP, CNPJ/ME 57.755.217/0001-29, CRC/SP nº 
2SP014428/O-6, representada pelo seu sócio infra-assinado, Fábio Lopes do Carmo, brasileiro, solteiro, contador, RG 
27.396.460-4, CPF 250.500.808-60 e CRC/SP 1SP192172/O-3, residente em São Paulo/SP, com escritório no mesmo endereço 
da representada (“Avaliadora”); III. O “Laudo de Avaliação” da Incorporada elaborado pela Avaliadora, que passa a fazer par-
te integrante do presente instrumento; e IV. A incorporação da Incorporada pela Companhia Incorporadora, nos termos do Pro-
tocolo de Incorporação e da Justifi cação de Incorporação e sua consequente extinção. Deliberações Aprovadas: I. Apro-
var, cláusulas e condições constantes do “Protocolo e Justifi cação da Incorporação” do acervo líquido da Incorporada; II. 
Aprovar, a ratifi cação da nomeação da Avaliadora; III. Aprovar, o Laudo de Avaliação elaborado pela Avaliadora, que proce-
deu à avaliação do patrimônio líquido da Incorporada em 31.08.2021; e IV. Aprovar, a incorporação da Incorporada, nos ter-
mos do Protocolo de Incorporação e da Justifi cação de Incorporação, fi cando consignado que o acervo líquido da Incorporada, 
após a distribuição de dividendos, totaliza o valor de R$ 200.000,00 e será vertido para o capital social Incorporadora, sem, 
contudo, aumentar o seu valor, que permanecerá R$ 58.225.096,00, dividido em 58.225.096 ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal. Em decorrência da Incorporação a Incorporada será extinta e a Companhia Incorporadora a sucederá em 
todos os seus direitos e obrigações, na forma da Lei. Ficam os diretores da Incorporadora autorizados a praticar todos os atos 
necessários e tomar todas as providências complementares à implementação da incorporação da Incorporada pela Compa-
nhia Incorporadora. Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba, 01.10.2021. Acionistas: João Adibe Zacharias Mar-
ques, Karla Marques Felmanas. JUCESP nº 541.941/21-5 em 09.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 9ª VARA CÍVEL DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO – SP. Processo nº 0015468-68.2017.8.26.0564. Executado(a) (s): ANTONIO SÉRGIO CERE-
GATO. 1º Leilão: início em 24/01/2022, às 15h00/ término em 27/01/2022, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 27/01/2022, 
às 15h01min/ termino em 21/02/2022, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 201.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: 
R$ 121.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Rua Tiradentes, 1837, São Bernardo do Campo/SP; 
a.p.: 50,2000m²; a.t.: 62,1690m²; F.i.t.: 0,0002882. Matr. nº 70073 do 1º CRI/São Bernardo do Campo/SP. Contrib.: 
003.047.012.799. Fica o(a) (s) executado(a) (s) ANTONIO SÉRGIO CEREGATO; e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital na íntegra e Lances “on-line” 
através do site www.cunhaleiloeiro.com.br. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 6ª VARA CÍVEL CENTRAL 
– SP. Processo nº 0039005-59.2019.8.26.0100. Executado(a) (s): RICARDO D’CARA BARBOSA. 1º Leilão: início em 
24/01/2022, às 15h00/ término em 27/01/2022, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 27/01/2022, às 15h01min/ término em 
23/02/2022, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 362.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 290.000,00 (Sujeitos à atua-
lização). DESCRIÇÃO: End.: Rua Marquês de Itú, São Paulo/SP; a.p.: 28,420m²; a.t.: 64,211m²; F.i.t.: 1,0130%. Matr. 
nº 76.637 do 5º CRI/SP. Contrib.: 007.068.0217-9. Fica o(a) (s) executado(a) (s) RICARDO D’CARA BARBOSA; e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital 
na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 5ª VARA CÍVEL DE JABA-
QUARA – SP. Processo nº 1017035-88.2016.8.26.0003. Executado(a) (s): Espólio de HÉLIO DE QUEIROZ LEONE. 1º 
Leilão: início em 24/01/2022, às 15h00/ término em 27/01/2022, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 27/01/2022, às 15h01min/ 
término em 18/02/2022, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 480.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 240.000,00 
(Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Rua Doutor Abelardo Vergueiro Cesar, 45, São Paulo/SP; a.p.: 69,26m²; 
a.t.: 147,92m²; F.i.t.: 1,4705%. Matr. nº 144.128 do 15º CRI/SP. Contrib.: 089.025.0137-1. Fica o(a) (s) executado(a) (s) 
Espólio de HÉLIO DE QUEIROZ LEONE; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 1ª VARA CÍVEL DE SANTO 
AMARO – SP. Processo nº 1029673-54.2019.8.26.0002. Executado(a) (s): CONRADO GUIMARÃES ERICHSEN. 
1º Leilão: início em 24/01/2022, às 15h00/ término em 27/01/2022, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 27/01/2022, às 
15h01min/ término em 22/02/2022, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 735.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 
368.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Rua João Pimenta, 105, São Paulo/SP; a.p.: 113,8025m²; 
a.t.: 158,4015m²; F.i.t.: 0,014628. Matr. nº 267.172 do 11º CRI/SP. Contrib.: 088.172.0079-4. Fica o(a) (s) executado(a) 
(s) CONRADO GUIMARÃES ERICHSEN; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br. 

 
 
 
 
 

 

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0004105-82.2021.8.26.0099. Dr. André Gonçalves Souza, 
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bragança Paulista/SP, na forma da lei, etc... FAZ 
SABER a VANESSA CARVALHO FERREIRA DA SILVA, CNPJ. Sob nº 351.348.708-88, que nos autos de 
Cumprimento de Sentença requerida por parte de CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ - ASF, lhe foi 
determinada a intimação para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o decurso do prazo de 20 dias supra, 
pague a quantia de R$7.585,09 (09/2021), sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos 
termos do art. 513, § 2º, inciso IV do Código de Processo Civil, ficando advertido de que transcorrido o prazo 
mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 523/CPC). Encontrando-se o requerido em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a intimação por edital, em virtude do que se expediu o presente, que 
será publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro 
de 2021. André Gonçalves Souza, Juiz de Direito. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bragança 
Paulista, aos 03 de dezembro de 2021. 


                  

              




  


                
   
   

                
             
                 



 

 


                

          

           

   



 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SÃO PAULO SINTUNIFESP

1º RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA 
COLEGIADA DO SINTUNIFESP GESTÃO 2021-2024 

Considerando as deliberações da Assembleia do Conselho Fiscal datada de 06/12/21; 
Fica RETIFICADO o Edital de Convocação para Eleição da Diretoria Colegiada do 
SINTUNIFESP Gestão 2021-2024, passando a constar alteração do cronograma a 
partir da data de votação: 
- a votação será realizada nos dias 15 e 16/12, com uma urna disposta no térreo do 
HSP e também com uma urna na sede do SINTUNIFESP; 
- os resultados e a posse solene serão no dia 17/12/21.

São Paulo, 08 de dezembro de 2021.
Gislene Rodrigues

Coordenadora da Comissão Eleitoral

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1010526- 26.2017.8.26.0127 
O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara Cível,do Foro de Carapicuíba,Estado de São Paulo,Dr(a).José Ernesto de Souza Bitten-
court Rodrigues,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) SOCIEDADE TERRENOS OSASCO réus ausentes,incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria de Fátima Lopes e outros ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO,visando propriedade do imóvel“Um terreno urbano,designado como LOTE nº “111”,da QUADRA nºXX,do lotea-
mento denominado “VILA SILVIANA”,situado neste Município e Distrito de Carapicuíba-SP,Comarca de Carapicuíba,Estado de 
São Paulo,medindo 12,80m(doze metros e oitenta centímetros) em reta para a Rua Santa Isabel;do lado direito de quem da 
Rua Santa Isabel olha para o imóvel,mede 30, 20m(trinta metros e vinte centímetros) e confronta com o lote,nº112, do imóvel de 
nº55,propriedade de Geraldo Alves de Melo; do lado esquerdo mede26, 50m(vinte e seis metros e cinquenta centímetros) mais 
4,00m(quatro metros)e confronta também com a rua Santa Isabel e rua Santa Lídia respectivamente;e,na linha dos fundos me-
de 14,75m(quatorze metros e setenta e cinco centímetros) e confronta com o lote de nº114,do imóvel de nº 114, propriedade de 
Balbina Mendonça Coutrim da Silva,encerrando a área total de 400,00m²(quatrocentos metros quadrados,sendo os lotes con-
frontantes da mesma quadra.Imóvel esse localizado da esquina formada pela rua Santa Isabel com a rua Santa Lídia;inscrição 
cadastral,nº23.243.53.64.0103.00.000”,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o presen-
te edital para citação dos supramencionados para,no prazo de 15(quinze)dias úteis,a fluir após o prazo de 20dias.Não sendo 
contestada a ação,o réu será considerado revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extra-
to,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de Carapicuíba,aos 03 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014494-76.2019.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). ANELISE SOARES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) G5 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 01.579.178/0001-00, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Elias de Campos Silveira Bueno e outros. 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 Barueri, aos 29 de setembro de 2021.                   [09,10] 

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

09/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1019780-36.2019.
valor total:  R$ 15,00
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valor total: R$ 55,00
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2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IX – VILA PRUDENTE/SP 
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0001649-41.2021.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias 
Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional IX Vila Prudente - SP. FAZ SABER a TIAGO PINHEIRO 
DA SILVA ME, CNPJ. 10.644.735/0001-01, na pessoa de seu representante legal e TIAGO PINHEIRO DA SILVA, 
CPF. 326.669.888-64 que BANCO BRADESCO S/A ajuizou-lhes a ação de Cumprimento de Sentença. Estando 
os executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias 
supra, efetuem o PAGAMENTO da quantia de R$ 132.466,41 (março/2021), conf. fls. 03, corrigido e acrescido de 
custas se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 
10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Ficam as partes executadas advertidas de que, transcor-
rido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1040001-
16.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Espólio de José Kalil e Josephina Abs Kalil inv. José Kalil Filho, Misao Norimatsu, Espólio de Paulo 
Bovino e Angelina Cafisso Bovino pela inv. Annita Aparecida Bovino de Freitas, Condomínio Família 
Ipiranga, Rosana de Freitas Santis, Milton Kazuo Norimatsu, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Carlos 
Calderon e Gemani Calderon ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio 
sobre imóvel situado na Rua Costa Aguiar, 441, Ipiranga, São Paulo, Capital, CEP 04204-000, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 22 de novembro de 2021. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 
1103790-81.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) COMÉRCIO E INDÚSTRIA NORBO S/A, VERA LÚCIA DOS SANTOS, 
PABLO OLIVEIRA SOUZA, JOSÉ QUIRINO DA SILVA FILHO, Banco Del Comercio Latino 
Americano S/A, ocupante do imóvel nº 248 da Rua São Felipe Néri, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Evelize 
Marques ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel 
situado na Rua São Filipe Neri, nº 252, Vila Ayrosa, São Paulo SP, CEP 02362-000, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após 
o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

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 fiduciá-
rio: MASTER SUCESSO SECURITIZADORA S/A, CNPJ n° 33.838.771/0001-01 com sede na(o) 
Rua Passo da Pátria, 1.203, Sala 02, Bela Aliança, São Paulo/SP, INTIMA o devedor fiduciante: 
THIAGO MARQUES, brasileiro, empresário, casado, RG N° 34.050.423-7-SSP/SP, CPF/MF Nº 
310.980.528-62, na qualidade de representante legal de MARX CINE & ART PRODUÇÕES LTDA, 
CNPJ N° 27.480.829/0001-95, a purgação da mora no valor de R$217.333,33 (até 15/12/2021) ou 
R$219.506,66 (até 15/01/2022),  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 12.466 deste Oficio, em favor do credor fiduciário. São Paulo, 07 de 
dezembro de 2021. (Protocolo 666.762)

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 os devedores fiduciantes:  FLÁVIO 
HIDAMI, brasileiro, empresário, casado, RG N° 19.693.198-8-SSP/SP, CPF/MF Nº 130.353.238-79 
e ARLETE YAEKO HIDAMI, brasileira, do lar, casada, RG N° 16.143.303-0-SSP/SP, CPF/MF Nº 
150.209.318-96, 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$145.392,51,  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 271.512 deste Oficio, em favor do credor fiduciário. São Paulo, 07 de 
dezembro de 2021. (Protocolo 687.850)






    



  
 

  



EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003570-84.2021.8.26.0704. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luciane Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Venko Multiserviços 
Ltda (CNPJ: 51.003.754/0001-36) na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Cobrança, 
de Procedimento Comum ajuizada por Banco Bradesco S/A foi julgada procedente, condenando-a 
ao pagamento da quantia de R$ 54.660,16 (09/2021). Encontrando-se o feito em fase de 
cumprimento de sentença e estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, acrescido de 
custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, e também de honorários advocatícios. 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 08 E 09/12/2021 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049224-17.2019.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula 
Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DON CURRO RESTAURANTE 
LTDA, CNPJ 19.373.397/0001-95, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Humberto Cassiano Sao Paulo Epp, para cobrança da quantia de R$ 16.821,49 (05/2019), 
decorrente dos cheques nº 00249, 00251, 00252, 00253 e 00326, do Banco Santander S.A, pois os 
mesmos retornaram por ausência de fundos, ou por terem sidos sustados indevidamente. Estando 
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, pague o débito e os honorários advocatícios em 5% (ficando isento apenas do 
pagamento de custas), ou no mesmo prazo ofereça embargos monitórios, sob pena de converter-
se o mandado inicial em mandado executivo, independentemente de qualquer formalidade. Não 
sendo apresentado os embargos, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 08 E 09/12/2021  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 0048380-37.2012.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ESPÓLIO DE JEONG LAE YIM KIM, na
pessoa de seus HERDEIROS/SUCESSORES: HYUNG BIN YIM, CPF 099.904.368-43, MIYOUNG YIM, CPF 127.748.068-01, MI AE, qualificação
desconhecida, e MI SEONG, qualificação desconhecida, que lhe foi proposta uma AÇÃO DE COBRANÇA por parte de BANCO BRADESCO S/A,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 121.162,01(Julho/2012), bem como custas, honorários e demais cominações, corrigidos monetariamente,
decorrente do inadimplemento do Contrato nº 4000000005781675 firmado em 14/05/2009. Estando os requeridos 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 dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de Setembro de 2020.

8ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana/SP

Edital de convocação para Assembleia de Fundação
INSTITUTO BRASILEIRO DE TEATRO – IBT

Ficam convidados, por meio desta, todos os interessados para participarem da  Assembleia Geral de Constituição do Instituto Brasileiro de
Teatro (IBT), a ser realizada no dia 16 de Dezembro de 2021, às 18h30, à Rua João Moura, nº 270, apartamento 32, CEP 05412-001,
Pinheiros, São Paulo/SP. A primeira convocação ocorrerá às 18h e a segunda convocação ocorrerá às 18h30, momento em que terá início
a assembleia, independentemente da quantidade de presentes e com a seguinte ordem do dia: - Aprovação do Estatuto Social da associação;
- Eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; e - Deliberação de assuntos de interesse geral.

São Paulo, 6 de dezembro de 2021.
Comissão de Constituição do Instituto Brasileiro de Teatro – IBT - Augusto Antunes Portugal Albuquerque - CPF: 398.857.258-65

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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QUINTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL 
/ SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem Imóvel abaixo descrito, para conhecimento de 
eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados CAPRI COMÉRCIO DE 
MODAS FEMININAS LTDA (CNPJ: 48.223.275/0001-10), seus representantes legais 
e avalistas JACOB RUBIN (CPF: 041.679.108-53), sua esposa CLARA MARIA RU-
BIN (CPF: 939.320.148-04), os coproprietários ISAQUE RUBIN (CPF: 025.164.038-

87) e sua esposa EVELYN RUBIN (CPF: 903.213.598-97), ISRAEL RUBIN (CPF: 641.025.808-91) e sua esposa 
JOSETE CIRLINAS RUBIN (CPF: 146.607.648-85), GIOVANI SEBBEN BELLICANTA (CPF: 618.040.530-15) e sua 
esposa ANDRÉA RUBIN BELLICANTA (CPF: 256.181.538-23), EDUARDO RUBIN (CPF: 249.061.058-90) e sua 
esposa ISABEL DE ALCANTARA MACHADO (CPF: 312.810.618-59) e ESTHER  RUBIN (CPF: 128.861.558-29), 
extraída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL, promovida 
por FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING (CNPJ: 01.201.140/0001-90), legalmente representa-
da por sua administradora RIO BRAVO INVESTIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ-
RIOS LTDA (CNPJ: 72.600.026/0001-81). PROCESSO: 1054119-94.2014.8.26.0100. O DR. GUILHERME SILVEIRA 
TEIXEIRA, Juiz de Direito da 23ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP, a todos quanto este edital vierem ou dele 
conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do 
CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, 
Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, 
através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica FV LEILÕES 
(www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com 
início no dia 14/12/2021 às 14:00 horas e com término no dia 17/12/2021 às 14:00 horas, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início 
no dia 17/12/2021 às 14:01 horas e com término no dia 24/01/2022 às 14:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª 
Praça, será aceito lance de no mínimo 60% da avaliação conforme o art. 885, parágrafo único - O juiz da execução 
estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. 
BEM: IMÓVEL – APARTAMENTO Nº 92, no 9º andar de “EDIFÍCIO MIRACEMA”, na rua Martinico Prado, º 401, antigo 
nº 67, contendo a área total de 109,24m², correspondendo-lhe a fração ideal de 2,982%, no terreno, no 11º Sub. Santa 
Cecília. Contribuinte nº 007.043.0418-1. Matrícula nº 32.493 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Ava-
liação (fls. 731/838): R$ 700.000,00 para julho/2020, homologado por decisão de fls. 926/927. Conforme Laudo de 
Avaliação (fls. 787): O apartamento possui três dormitórios, banheiro social, sala para dois ambientes, cozinha, área 
de serviço e dormitório de empregados com banheiro sem direito ao uso de vaga de garagem. DO VALOR MÍNIMO 
DA VENDA DO BEM – No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 90% do valor da 
avaliação judicial correspondente a R$ 630.000,00 (outubro/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O 
arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre 
o valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou atra-
vés do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Avenida Indianópolis 
nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não 
constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a 
intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
DR. GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA - Juiz de Direito da 23ª Vara Cível do Foro Central Cível

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) TRISUL INCORPORADORA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE - LEILÃO 
TRISUL GALPÃO SANTA ANGELA (ref 1) - extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento 
decorado, com encerramento a partir das 11h00  do dia 14/12/2021, no portal  www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os 
bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro 
qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação.  Os bens poderão ser examinados 
pelos interessados mediante AGENDAMENTO PRÉVIO através do e-mail: atendimento@lancetotal.
com.br até dia 10/12/2021.. Retirada dos bens: Dia 18 de Dezembro de 2021 das 10h às 14h na Rua 
Santa Ângela, 71, Vila das Palmeiras, São Paulo-SP, 02727-000. A venda será realizada à vista. O 
pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será 
realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.
com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

10/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101171. MA IMÓVEIS - CREDITAS - 10/12/2021 - 09H00. Loc.: SP. CASA 372M² EM NOVA ODESSA/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101470. SOLD PME KFS IMPORTAÇÃO - 10H. Loc.: SP. BOTÃO 
INTERRUPTOR CARLING, REGISTRO DE PVC, E BORBOLETAS DECORATIVAS DE GLITTER. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101227. SOLD 
INPLASTIC - 10:30H. Loc.: SP. ROUTER CNC EXTREME PLUS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101496. SOLD POSITEL - 11H. Loc.: MS. PÁ 
CARREGADORA, TRATOR DE PNEUS, GRADE ARADORA, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101390. SOLD C&C - 11:30H. Loc.: RJ,SP. 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES DOMÉSTICAS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101217. SOLD PME TIJOLARTE - 15H. Loc.: 
SP. TRAÇADOR GRÁFICO, GATORCAM, SONTEK, COMPRESSOR, BOMBA, MEDIDOR, EXAUSTORES, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:30h. ID: 
101630. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 09H30. Loc.: TJ. SALA COMERCIAL, 37M², 1 VAGA NA BARRA DA TIJUCA, RIO DE 
JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:45h. ID: 101639. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 1ª PRAÇA - 
13/12/2021 - 09H45. Loc.: PA. APTO. 69M² NA CREMAÇÃO, BELÉM/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. ID: 101234. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 10H00. Loc.: PB. APTO. 60M² NO SANTA CRUZ EM CAMPINA 
GRANDE/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100770. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA 
- 13/12/2021 - 11H00. Loc.: SP. CASA 398M² NO JD MARAJOARA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:30h. ID: 101259. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 11H30. Loc.: ES. APTO. 83M² NO ATAÍDE EM VILA 
VELHA/ES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 100828. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA - 
13/12/2021 - 14H15. Loc.: SP. CASA 225M² NO BELENZINHO EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR 
DAS 15:00h. ID: 100845. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA - 13/12/2021 - 15H00. Loc.: SP. CASA 131M² NO CENTREVILLE, COTIA/SP 
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:10h. ID: 100749. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 
- 11H10. Loc.: SP. CASA 381² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:20h. ID: 101199. MA 
IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 11H20. Loc.: SP. CASA 400M² EM JACAREÍ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 
13/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101312. SOLD COMPARTILHADO EMBU - 9H. Loc.: SP. MONITORES, CPUS, ALL IN ONE, NOTEBOOKS, 
TELEVISORES, ETC.. 13/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101281. SOLD GRP TRANSPORTE - 10H. Loc.: MG. USINA DE OXIGÊNIO DINATEC. 
13/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101501. SOLD EMPRESA VENDE - 10:30H. Loc.: SP. “MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PISOS, PORCELANATOS, 
REVESTIMENTOS, ETC”. 13/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101128. SOLD CCB -13H. Loc.: SP. “CADEIRAS, ARMÁRIOS, POLTRONAS, SOFAS, 
GAVETEIROS, ETC. (EMBU DAS ARTES/SP). 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:10h. ID: 101329. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 
13/12/2021 - 09H10. Loc.: SP. CASA 139M², NO JARDIM ESTORIL, PRESIDENTE PRUDENTE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 13/12/2021 
A PARTIR DAS 9:20h. ID: 101407. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 09H20. Loc.: PB. CASA EM COND. 240M² NO 
CENTRO, LAGOA SECA/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 100880. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF 
- 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 09H15. Loc.: PR. PRÉDIO COMERCIAL 1349M² EM XAXIM, CURITIBA/PR. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 
101429. SOLD COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA) - 14H. Loc.: SP. ARMÁRIOS, MESAS, CABECEIRAS, CAMA, ETC.. 13/12/2021 A PARTIR DAS 
16:00h. ID: 101389. SOLD THE FIFTIES - 16H. Loc.: SP. ITENS DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 
100824. MA IMÓVEIS - FRAM CAPITAL - 13/12/2021 - 14H00. Loc.: SP. CASA 250M² NO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO EM SÃO PAULO/SP. 
13/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 101536. SOLD YOU - 17H. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 
100884. MA IMÓVEIS - PHOENIX - 14/12/2021 - 14H00. Loc.: SP. SALAS COMERCIAIS NO JABAQUARA - SÃO PAULO/SP. 14/12/2021 A PARTIR 
DAS 10:00h. ID: 101125. SOLD LOJA DO MECÂNICO - 10H. Loc.: SP. SERRAS, LIXADEIRAS, PARAFUSADEIRAS, ESMERILHADEIRAS, POLITRIZ, ETC. 
14/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101290. SOLD JB MAQTEC - 10:30H. Loc.: SP. BOMBA DE REFRIGERAÇÃO, MORSA, TORNO, CENTRO DE 
USINAGEM, ETC. 14/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101498. SOLD TIMBERMAR DO BRASIL - 11H. Loc.: PR. EMPILHADEIRAS, TRAILERS, 
TUBOS DE FERRO, ETC. 15/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101078. SOLD PME TIJOLARTE - 10H. Loc.: SP. MOTOREDUTOR, MOTORES, 
NOBREAKS, SERVMOTOR, OLÉO MINERAL, TRANSFORMADORES, ETC. 15/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101288. SOLD TOPCOM - 
10:30H. Loc.: RN. FROTA PESADA. 15/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101355. SOLD PME PHD ENGENHARIA - 11H. Loc.: RJ. TUBOS, 
MOINHO E CORREIA TRANSPORTADORA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101276. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 
16/12/2021 - 10H00. Loc.: SP. APTO 51M² NA VILA PINHEIRINHO EM SANTO ANDRÉ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A 
PARTIR DAS 10:30h. ID: 101353. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 16/12/2021 - 10H30. Loc.: PR. CASA 227M² EM MARILUZ/PR - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 10:45h. ID: 101347. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 16/12/2021 
- 10H45. Loc.: SP. APTO 112M², 1 VAGA NO JARDIM CASA PINTADA, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:00h. ID: 101608. MA IMÓVEIS - INTER AF - 1ª PRAÇA - 16/12/2021 - 11H00. Loc.: SP. APTO. 78M² NO CENTRO EM DIADEMA/
SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101109. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 16/12/2021 
- 09H00. Loc.: SP. APTO 511M², 5 VAGAS EM RIBEIRÃO PRETO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 
101450. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 16/12/2021 - 09H15. Loc.: SP. CASA EM COND.46M² NO PARQUE CALIFÓRNIA, JACAREÍ/
SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101442. SOLD COMSERV - 11:30H. Loc.: BA,RJ. MÁQUINA DE 
ARQUEAR, PRENSA HIDRÁULICA, TRANSFORMADORES, BOMBAS SUBMERSÍVEIS, CABOS DE ALUMÍNIO, ETC. 16/12/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. ID: 101251. MA IMÓVEIS - COTAS CONSÓRCIOS - 16/12/2021 - 14H00. Loc.: SP. COTAS DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS E AUTOS - 
DESCONTOS DE ATÉ 54%. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101010. MA IMÓVEIS - INTER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 140M² NO 
CAMPO DOS ALEMÃES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101172. 
MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: SP. CASA 372M² EM NOVA ODESSA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
ID: 101240. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA . Loc.: SP. CASA 144M², NA VILA SANTA HELENA, POÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 100991. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 75M², 2 VAGAS NO PARQUE 
SÃO LUCAS, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 15:45h. ID: 100919. MA IMÓVEIS - SANTANDER 
AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO - CENTRO - CARAPICUÍBA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 2ª PRAÇA.

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

10/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101178. TABOCAS-09H. Loc.: MG,PA,PR,TO. REBOQUE CARRETINHA, CHEVROLET S10, TON. DE SILICA, 
MACAS, ACESSÓRIO PARA AMBULÂNCIAS E OUTROS.. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101440. ARCELOR MITTTAL - 10:30H. Loc.: SC. 
CAMINHÃO, SUCATAS DE ABAFADORES E MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101093. USINA NARDINI - 
11H. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES: FIAT STRADA E VOLKSWAGEN KOMBI, CAVALOS MECÂNICO VOLVO, TRATORES, MOTOS HONDA, COLHEDORAS, 
TANQUES INOX, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:33h. ID: 101308. DSM - 11:30H. Loc.: GO, MS, MT, PA, PR, RO, RS, SP. PALLETS DE MADEIRA. 
10/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101202. DEGRAUS - 12H. Loc.: BA,ES,MS,PE,RS,SP. UTILITÁRIOS, CARRETA, REBOQUE, PLATAFORMAS, 
ROLOS, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS RETIFICAS, BOMBAS, ETC.. 10/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101492. METALISUL - 12H. Loc.: 
PE, RJ. FILTRO DE MANGAS, PLAINA ZOCCA, PRENSA, TORNO, COMPRESSORES, GUILHOTINA, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 
101266. TIETÊ AGROINDUSTRIAL - 12:30H. Loc.: SP. CAMINHÕES, TRATORES, COLHEDORAS E CAÇAMBA. 10/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. 
ID: 101051. SANTANA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS-13H. Loc.: ES,SP. UTILITÁRIO, CAMINHÃO, TRATORES, SEMIRREBOQUE, CARRETA, PEÇAS PARA 
TRATORES E IMPLEMENTOS, ETC.. 10/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101653. DOW-13:30H. Loc.: BA. INJETOR DE ATOMIZADOR, BOMBA, 
MOTOR, CABEÇA ROTATIVA, CONTROLE ELETR. E OUTROS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101197. WEST ROCK-14H. Loc.: SC. 
ESCAVADEIRA JOHN DEERE 350G. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101254. MINERAÇÃO MARACÁ - 15H. Loc.: GO. “ESTAÇÕES TOTAIS E 
SCANNER LEICA (ALTO HORIZONTE/ GO)”. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101540. EDF NORTE FLUMINENSE - 15H. Loc.: RJ. VÁLVULA 
GLOBO, KIT VIDEWALL, GABINETES DE PAREDE, UNIDADES REFRIGERDAS, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101135. JSL-15:30H. 
Loc.: SP. REBOQUE CANAVIEIRO, SEMIRREBOQUE, COLHEDORA DE CANA, ADUBADORA, ROÇADEIRA E OUTROS.. 10/12/2021 A PARTIR DAS 
16:00h. ID: 101253. PARANAPANEMA - 16H. Loc.: SP. TORNOS, TRANSFORMADORES, COMPRESSORES, PROJETOR, ETC.. 10/12/2021 A PARTIR 
DAS 16:30h. ID: 100388. COOPERCITRUS - 16:30H. Loc.: SP. CADEIRAS GIRATÓRIAS, BALCÕES DIVERSOS, CONJUNTO ESTOFADO, ESTAÇÃO DE 
TRABALHO, RELÓGIO DE MADEIRA, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 17:30h. ID: 101385. AGGREKO - 17:30H. Loc.: BA,PA,RJ. “GRUPOS 
MOTOCOMPRESSORES (PARAUAPEBAS/PA)”. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101184. PARANAPANEMA - 11H. Loc.: SP. MESA DE 
BILHAR, BICICLETAS, MOTORES, CILINDROS, PONTE ROLANTE, ETC.. 13/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101222. SÃO MARTINHO - 12H. 
Loc.: GO,SP. MOTOS, PLANTADORA, COLHEDORAS, TRATORES, TRANSBORDOS, ETC.. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101100. AGROSB 
- 14H. Loc.: PA. UTILITÁRIOS, CAMINHÃO, TRATORES, COLHEITADEIRAS, ETC.. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101466. GRUPO 
MIRASSOL - 14:30H. Loc.: SP. RENAULT KGOO, SEMIRREBOQUES, BITRENS, CARROCERIA E PLATAFORMA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
ID: 101314. USIMINAS - 15H. Loc.: ES. “TRATOR, SUCATAS DE RETROESCAVADEIRAS, SUCATA DE TRATORES, ETC.”. 13/12/2021 A PARTIR DAS 
16:00h. ID: 101505. TNT-16H. Loc.: RS,SP. SUCATA DE CAVALO MECÂNICO, SEMIRREBOQUE BAÚ FACCHINI, EMPILHADEIRA HYSTER E OUTROS.. 
13/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101445. ECOBAN -16:30H. Loc.: SP. “MERCEDES BENS 311 CDI STREET (SÃO PAULO/SP)”. 13/12/2021 
A PARTIR DAS 17:30h. ID: 101559. AIR PRODUCTS-17:30H. Loc.: RJ,RS,SP. VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 14/12/2021 A PARTIR DAS 
15:30h. ID: 101040. MA IMÓVEIS - ENERGISAPREV - 15:30. Loc.: MS,PB. IMÓVEIS EM JOÃO PESSOA/PB E CAMPO GRANDE/MS. 14/12/2021 
A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101548. ADEZAN - 11:30H. Loc.: SP. CAVALO MECÂNICO, EMPILHADEIRA HYSTER, EMPILHADEIRA RETRÁTIL, 
GERADOR DE VAPOR, PASSADOURA DE ROUPAS, EMBALADORA DE ROUPAS, ET. 14/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101223. BYD BRASIL 
- 11H. Loc.: SP. MAQUINAS, BOMBAS, SISTEMAS DE MEDIÇÕES, ROBÔS MANIPULADORES, ETC.. 14/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 
101572. TIGRE - 13H. Loc.: SC. “SUCATAS DE MAQUINAS (PIRABEIRABA/SC)”. 14/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101607. SERVENG - 
13:30H. Loc.: MA,RN,SP. VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, CAVALOS MECÂNICOS, ÔNIBUS, SEMIRREBOQUE, ROLOS, MOTOS, ETC.. 
14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101511. GM-14H. Loc.: SP. PAINÉIS DIVERSOS.. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101225. 
FERBASA-14H. Loc.: BA. TOYOTA COROLLA, MITSUBISHI OUTLANDER, PEÇAS DE VEDAÇÃO, PEÇAS CATERPILLAR, MRO E OUTROS.. 14/12/2021 
A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101510. BRASKEM-15H. Loc.: AL,BA,RJ,RS,SP. FUSÍVEIS, VÁLVULAS, CENTRAL TELEFÔNICA, SERPENTINA, 
TRANSFORMADORES, TROCADORES DE CALOR E OUTROS.. 14/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101545. TECHINT - 16H. Loc.: RR. ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ESGOTO, GERADOR, MAQUINA DE CORTE, ESTRUTURA DE CANTEIRO, ETC.. 14/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 
100909. MA IMÓVEIS - EPTV. Loc.: SP. SALA COMERCIAL EM SÃO PAULO/SP, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS. 15/12/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. ID: 101469. DEERE HITACHI -11H. Loc.: SP. MOTORES DE PISTÃO, MOTORES A DIESEL, LUMINÁRIAS, TANQUES E CALDEIRAS. 
15/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 99726. JIRAU-12H. Loc.: RO. AEROBARCO, MATERIAIS ELÉTRICOS, MOTOBOMBAS, FERRAMENTAS, 
ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS, ETC.. 15/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101482. TROPICAL - 13H. Loc.: SP. SEMIRREBOQUES E BITRENS. 
(SÃO CAETANO DO SUL/SP). 15/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101468. REMASA-15H. Loc.: PR. VEÍCULOS DE PASSEIO, COMBOIO 
REBOCÁVEL, PALETEIRA, PEÇAS CATERPILLAR. 15/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101531. CAMARGO CORRÊA - 15:30H. Loc.: SC. 
CONTAINERS, GALPÕES, CENTRAIS REFRIGERADAS DE AGUA, MESAS, CADEIRAS, MACAS, ETC.. 15/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 100941. 
MA IMÓVEIS - VOTORANTIM - 16:00H. Loc.: MG,MT. IMÓVEIS EM ALTA FLORESTA/MT E FORTALEZA DE MINAS/MG. 15/12/2021 A PARTIR 
DAS 16:00h. ID: 101475. JÓIAS RARAS-16H. Loc.: SP. LEILÃO DE JOIAS. PEÇAS COM GARANTIA. PAGAMENTO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO 
E FRETE INCLUSO. 15/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101558. MARTIN BROWER - 16:30H. Loc.: PR,SP. VEICULO LEVE, CAMINHÕES E 
CAVALOS MECÂNICOS. 16/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101387. UNILEVER-11H. Loc.: SP. TRANSPORTADORES DE CORREIA, MANGOTES 
E OUTROS.. 16/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101537. CAMARGO CORRÊA - 12H. Loc.: SP. PONTE ROLANTE, ROLOS COMPACT, TRATORES, 
AMBULÂNCIA, GUINCHOS ELÉTRICOS, ROBOJET, ETC.. 16/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101175. COMPARTILHADO 1109 A-13H. Loc.: 
CE,DF,GO,MG,MS,MT,PE,PR,RJ,RS,SC,SP. SUCATA DO TAMBOR DO FILTRO ROTATIVO, ITENS DE REFEITÓRIO, MOTORES ELÉTRICOS, MESAS 
METÁLICAS E OUTROS.. 16/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101176. COMPARTILHADO 1109 B-14H. Loc.: MS,SP. VEÍCULOS LEVES, SUCATA 
DE CAMINHÃO, ETC.. 16/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 98917. ENEL - 14:30H. Loc.: RJ,SP. VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 
16/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101411. BRUNALDI-15H. Loc.: SP. MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRICOLAS. 16/12/2021 A PARTIR 
DAS 16:00h. ID: 101583. TECHINT - 16H. Loc.: SP. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, GERADOR, MAQUINA DE CORTE, ESTRUTURA DE 
CANTEIRO, ETC..

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

10/12/2021 A PARTIR DAS 12:45h. ID: 101325. LOG BUSINESS-12:45H. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA PALLETS, 
PRATELEIRAS IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS. 13/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101448. EMPRESA TI-13:30H. Loc.: SP. 
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS VENDE: 2000 POSIÇÕES PORTA PALLETS, RACK S, PISOS EM AÇO(GRADIL), EMPILHADEIRAS. 13/12/2021 A PARTIR 
DAS 15:30h. ID: 101659. Empresa Venda-15:30h. Loc.: SP. Mercedes-Benz Amg, Fiat Strada e Volkswagen Fusca 1300,. 14/12/2021 A PARTIR 
DAS 14:30h. ID: 101382. AMG COMEX-14:30H. Loc.: SP. AUTOCLAVE VÁCUO, TUBOS EM AÇO, TALHA, HIDROJATO 15000PSI, PICADOR DE 
GALHOS, GERADORES.. 15/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101555. LOG SYSTEMS-12:30H. Loc.: SP. EMPRESA DE TI VENDE: 562 P.P PORTA 
PALLETS, BANCADAS, DIVISÓRIAS AÇO, MESAS, CADEIRAS. 16/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101393. MARELI-14:30H. Loc.: MG. 
CARREGADEIRA BOBCAT SEMI-NOVA E ACESSÓRIOS, GRUPOS GERADORES DIVERSOS DE 3 A 1100 KVA NOVOS E SEMI-NOVOS (USADOS). 
16/12/2021 A PARTIR DAS 14:45h. ID: 101554. AMG COMEX-14:45H. Loc.: SP. INDUSTRIA VENDE: COMPRESSORES, GERADORES, MÁQUINAS 
DE SOLDA, GUILHOTINAS, MAQ. DE 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.

13/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101650. Leilão Extrajudicial - Sicoob. Loc.: 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.  GIOVANNI LUCCA TISSIANO MARTINS - JUCESP 1162.

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.

16/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101069. LEILÃO HOTEL ALMEIDA. Loc.: ES. MATERIAIS DIVERSOS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  GUSTAVO BOLZAN - JUCEES nº073/2020.
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.

14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100846. LEILÃO EXTRA JUDICIAL. Loc.: SP. SOBRADO COM 3 DORMITÓRIOS.
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.  Jeter de Oliveira Záccaro JUCESP nº 1221.

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

13/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100680. LEILÃO ÂNGULO MERCANTIL. Loc.: SP. LAMINADORA / PINÇAS HORIZONTAIS PARA BOBINAS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Ligia Seixas - JUCESP 892.

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

16/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100556. 7ª Vara Cível de Joinville/SC - VENDA DIRETA. Loc.: SC. Imóvel Comercial Com 548,17m², Pq. 
Residencial Xv De Novembro II.

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. Tatiane dos Santos Duarte - JUCESC AARC 301/2013.
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.

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 pela Credora Fiduciária ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., doravante designada VENDEDORA, inscrita 
no CNPJ sob n° 00.000.776/0001-01, com sede na Av. Antônio Massa, 361, em Poá/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 25/06/2018, no 
qual fi guram como fi duciantes Fernando Henrique Pasquetta,  brasileiro, micro empresário, RG nº 43.359.700-8-SSP/SP, CPF/MF nº 336.937.168-54, 
e sua mulher, Ana Claudia Aparecida Sapata Pasquetta, brasileira, auditora de enfermagem, RG nº 41.767.839-3-SSP/SP, CPF/MF nº 355.114.698-58, 
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Jonas de Oliveira e Silva, 263, Jardim Itamaraty, em Ourinhos/SP, 
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 20 de janeiro de 2022, às 11h00, 
no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 293.487,44 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos 
e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome da credora Fiduciária, em 
Ourinhos/SP, Jardim Itamaraty, constituído pelo prédio residencial situado na Rua João Francisco de Paula - Piraju, n° 393, com 59,40m² de área construída 
e seu respectivo terreno, lote 13 da quadra 25, com 250,00m². Imóvel objeto da matrícula nº 14.291 do Ofi cial de Registro de Imóveis de Ourinhos/
SP. Obs.: Consta Ação: Processo: 1003351-69.2021.8.26.0408 na 2ª  VARA CÍVEL - UF: SP. Ocupada. 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 31 de janeiro de 2022, às 11h00, no mesmo local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 173.545,67 (cento e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta e sete centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da 
lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida 
aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência 
de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo 
lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo 
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com 
exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line 
deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de 
até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado 
expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fi duciante, para 
efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. 
A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, mantida em 
instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de 
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 20/01/22 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 31/01/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado
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EDITAL DE LEILÃO - HONDA/FIT EX, ANO/MOD. 08/08, GASOLINA- - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP - 
PROCESSO Nº 1003521-56.2015.8.26.0568 (Nº de Ordem 1372/2015) Ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
Exequente: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO. Executado: MARCELO TOBIAS DOS SANTOS CALÇADOS EPP, MARCELO TOBIAS DOS 
SANTOS, LUCIANA BUDRI MARTINS DE PAULA SANTOS. 1º leilão: Início em 31/01/2022- Encerramento: 03/02/2022. Horário: 14:00 horas. 
2º leilão: Início em 03/02/2022- Encerramento: 23/02/2022 - Horário: 14:00. CONDUTOR DO LEILÃO: Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés - JUCESP sob o nº 654. BEM OFERTADO: Um veículo Honda, modelo FIT EX, placa EAM-0610, chassi n° 931AGD38808Z200076, 
ano/modelo 2008/2008. Valor da avaliação pela tabela FIPE em novembro/2021: R$ 29.087,00 (vinte e nove mil, oitenta e sete reais).. 
O inteiro teor do edital e demais informações sobre os leilões estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br. São João da Boa 
Vista/SP, aos 11 de novembro de 2021. DANILO PINHEIRO SPESSOTTO Juiz(a) de Direito.
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2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
ESPÓLIO DE JUAREZ BATISTA DE OLIVEIRA, representado pelo inventariante VICTOR HUGO DE SOUZA BORGES OLIVEIRA; do condômino 
ELIAMAR APARECIDA DOS SANTOS.O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARLOS FAKIANI MACATTI da 2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária 
ajuizada por B.V. FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra ESPÓLIO DE JUAREZ BATISTA DE OLIVEIRA, 
representado pelo inventariante VICTOR HUGO DE SOUZA BORGES OLIVEIRA - Processo nº 1010913-30.2017.8.26.0066 (Nº de Ordem 
2950/2017) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: A praça será realizada 
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 10/01/2022, a partir das 14:00 horas, 
encerrando-se em 13/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, 
a praça seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 02/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. A praça será conduzida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, 
JUCESP nº 654. Os débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) sub-rogarão no preço da arrematação (art. 130, 
CTN), ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições da Praça estão 
disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel: 50% do lote de terreno, objeto(s) 
da Matrícula(s) sob nº(s) 70170, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barretos/SP. Valor da Avaliação total do imóvel em 
26/04/2021: R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Valor correspondente a parte ideal penhorada de 50% do imóvel: R$ 170.000,00 
(cento e setenta mil reais).. Depositário: Espólio de Juarez Batista de Oliveira. Local do bem: Av. Nilza Maria Vicente, 81, Chácara Stilus, 
Derby Clube, Barretos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Barretos/SP, aos 11 de outubro de 2021. CARLOS FAKIANI MACATTI Juiz(a) de Direito.

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 
de Convênio de Limite Rotativo de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel Urbano n.º001/80352925/2477, fi rmado em 7/4/2020, no qual 
fi gura como fi duciante Bela Vista Administração de Bens S.A, CNPJ/MF nº 02.276.505/0001-09, e como devedor Hospital Sugisawa Ltda,  CNPJ/MF nº  
80.352.925/0001-30, com sede na Av. Iguaçu, 1.236, Rebouças, Curitiba/PR, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 21 de dezembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 2.134.200,00 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil e duzentos reais), os imóveis a seguir descritos, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, em Curitiba/PR, Rebouças, sendo: 1) Rua Lamenha Lins, 759, terreno com área aprox. 443,04m² (no RI consta 
casa de alvenaria); 2) Rua Lamenha Lins, 769, prédio comercial com áreas estimadas no local: terr. 405,17m² e constr. 580,00m² (no IPTU constam 
terr. 363,00m² e constr. 106,90m²). Imóveis objetos das matrículas 19.472 e 22.222, respectivamente, do Cartório de Registro de Imóveis da 5ª 
Circunscrição de Curitiba. Obs.: Imóvel foreiro. Regularização e encargos perante os órgãos competentes para transferência de aforamento, apuração 
e quitação de taxas de foro e laudêmios em aberto, regularização da divergência de áreas verifi cadas no local com as lançadas no IPTU e RI, bem como 
averbação de demolição, edifi cação, ampliação e alteração da destinação do uso dos imóveis, correrão por conta do comprador. Está em trâmite, perante 
a 20ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Curitiba/PR, a Ação Declaratória de nulidade de leilão, n.º 0010231-36.2021.8.16.0194. Ocupados. 
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 27 
de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.714.690,45  (dois 
milhões, setecentos e quatorze mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do 
leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e 
locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou 
por edital, se aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, 
ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do 
site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no 
auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente 
em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando 
a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor 
por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do 
imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fi duciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da 
totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio 
de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, mantida em instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco 
Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 21/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 27/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

DECRETO Nº4126, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$4.139.000,00 (quatro 
milhões, cento e trinta e nove mil reais) e dá outras providências. 
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, 
de 01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral 
encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site 
da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que:
* às 10:00 horas do dia 22/12/2021, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021, que 
tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE ROUPA DE 
CAMA, MESA E BANHO EM ATENDIMENTO A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.”
* às 10:00 horas do dia 23/12/2021, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021, que 
tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE COLCHO-
NETES EM ATENDIMENTO A REDE MUNICI-
PAL DE ENSINO.”
* às 10:00 horas do dia 27/12/2021, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2021, que 
tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE UTEN-
SÍLIOS DE COZINHA EM ATENDIMENTO À 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.”
O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) 
cada, mediante recolhimento ao Tesouro Mu-
nicipal, ou gratuitamente através de solicitação 
por e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.
br e site http://camposdojordao.sp.gov.br/Licita-
coes/; O Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Licitações, si-
tuado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila 
Abernéssia, neste Município, de segunda à 
sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, 
ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Campos do Jor-
dão, 08 de dezembro de 2021. Lucineia Gomes 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Pregoeira

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL 
/ SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem Imóvel abaixo descrito, para conhecimento de 
eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados CAPRI COMÉRCIO DE 
MODAS FEMININAS LTDA (CNPJ: 48.223.275/0001-10), seus representantes legais 
e avalistas JACOB RUBIN (CPF: 041.679.108-53), sua esposa CLARA MARIA RU-
BIN (CPF: 939.320.148-04), os coproprietários ISAQUE RUBIN (CPF: 025.164.038-

87) e sua esposa EVELYN RUBIN (CPF: 903.213.598-97), ISRAEL RUBIN (CPF: 641.025.808-91) e sua esposa 
JOSETE CIRLINAS RUBIN (CPF: 146.607.648-85), GIOVANI SEBBEN BELLICANTA (CPF: 618.040.530-15) e sua 
esposa ANDRÉA RUBIN BELLICANTA (CPF: 256.181.538-23), EDUARDO RUBIN (CPF: 249.061.058-90) e sua 
esposa ISABEL DE ALCANTARA MACHADO (CPF: 312.810.618-59) e ESTHER  RUBIN (CPF: 128.861.558-29), 
extraída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL, promovida 
por FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING (CNPJ: 01.201.140/0001-90), legalmente representa-
da por sua administradora RIO BRAVO INVESTIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ-
RIOS LTDA (CNPJ: 72.600.026/0001-81). PROCESSO: 1054119-94.2014.8.26.0100. O DR. GUILHERME SILVEIRA 
TEIXEIRA, Juiz de Direito da 23ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP, a todos quanto este edital vierem ou dele 
conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do 
CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, 
Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, 
através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica FV LEILÕES 
(www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com 
início no dia 14/12/2021 às 14:00 horas e com término no dia 17/12/2021 às 14:00 horas, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início 
no dia 17/12/2021 às 14:01 horas e com término no dia 24/01/2022 às 14:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª 
Praça, será aceito lance de no mínimo 60% da avaliação conforme o art. 885, parágrafo único - O juiz da execução 
estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. 
BEM: IMÓVEL – APARTAMENTO Nº 92, no 9º andar de “EDIFÍCIO MIRACEMA”, na rua Martinico Prado, º 401, antigo 
nº 67, contendo a área total de 109,24m², correspondendo-lhe a fração ideal de 2,982%, no terreno, no 11º Sub. Santa 
Cecília. Contribuinte nº 007.043.0418-1. Matrícula nº 32.493 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Ava-
liação (fls. 731/838): R$ 700.000,00 para julho/2020, homologado por decisão de fls. 926/927. Conforme Laudo de 
Avaliação (fls. 787): O apartamento possui três dormitórios, banheiro social, sala para dois ambientes, cozinha, área 
de serviço e dormitório de empregados com banheiro sem direito ao uso de vaga de garagem. DO VALOR MÍNIMO 
DA VENDA DO BEM – No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 90% do valor da 
avaliação judicial correspondente a R$ 630.000,00 (outubro/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O 
arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre 
o valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou atra-
vés do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Avenida Indianópolis 
nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não 
constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a 
intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
DR. GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA - Juiz de Direito da 23ª Vara Cível do Foro Central Cível

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) TRISUL INCORPORADORA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE - LEILÃO 
TRISUL GALPÃO SANTA ANGELA (ref 1) - extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento 
decorado, com encerramento a partir das 11h00  do dia 14/12/2021, no portal  www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os 
bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro 
qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação.  Os bens poderão ser examinados 
pelos interessados mediante AGENDAMENTO PRÉVIO através do e-mail: atendimento@lancetotal.
com.br até dia 10/12/2021.. Retirada dos bens: Dia 18 de Dezembro de 2021 das 10h às 14h na Rua 
Santa Ângela, 71, Vila das Palmeiras, São Paulo-SP, 02727-000. A venda será realizada à vista. O 
pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será 
realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.
com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

10/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101171. MA IMÓVEIS - CREDITAS - 10/12/2021 - 09H00. Loc.: SP. CASA 372M² EM NOVA ODESSA/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101470. SOLD PME KFS IMPORTAÇÃO - 10H. Loc.: SP. BOTÃO 
INTERRUPTOR CARLING, REGISTRO DE PVC, E BORBOLETAS DECORATIVAS DE GLITTER. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101227. SOLD 
INPLASTIC - 10:30H. Loc.: SP. ROUTER CNC EXTREME PLUS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101496. SOLD POSITEL - 11H. Loc.: MS. PÁ 
CARREGADORA, TRATOR DE PNEUS, GRADE ARADORA, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101390. SOLD C&C - 11:30H. Loc.: RJ,SP. 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES DOMÉSTICAS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101217. SOLD PME TIJOLARTE - 15H. Loc.: 
SP. TRAÇADOR GRÁFICO, GATORCAM, SONTEK, COMPRESSOR, BOMBA, MEDIDOR, EXAUSTORES, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:30h. ID: 
101630. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 09H30. Loc.: TJ. SALA COMERCIAL, 37M², 1 VAGA NA BARRA DA TIJUCA, RIO DE 
JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:45h. ID: 101639. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 1ª PRAÇA - 
13/12/2021 - 09H45. Loc.: PA. APTO. 69M² NA CREMAÇÃO, BELÉM/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. ID: 101234. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 10H00. Loc.: PB. APTO. 60M² NO SANTA CRUZ EM CAMPINA 
GRANDE/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100770. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA 
- 13/12/2021 - 11H00. Loc.: SP. CASA 398M² NO JD MARAJOARA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:30h. ID: 101259. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 11H30. Loc.: ES. APTO. 83M² NO ATAÍDE EM VILA 
VELHA/ES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 100828. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA - 
13/12/2021 - 14H15. Loc.: SP. CASA 225M² NO BELENZINHO EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR 
DAS 15:00h. ID: 100845. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA - 13/12/2021 - 15H00. Loc.: SP. CASA 131M² NO CENTREVILLE, COTIA/SP 
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:10h. ID: 100749. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 
- 11H10. Loc.: SP. CASA 381² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:20h. ID: 101199. MA 
IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 11H20. Loc.: SP. CASA 400M² EM JACAREÍ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 
13/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101312. SOLD COMPARTILHADO EMBU - 9H. Loc.: SP. MONITORES, CPUS, ALL IN ONE, NOTEBOOKS, 
TELEVISORES, ETC.. 13/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101281. SOLD GRP TRANSPORTE - 10H. Loc.: MG. USINA DE OXIGÊNIO DINATEC. 
13/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101501. SOLD EMPRESA VENDE - 10:30H. Loc.: SP. “MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PISOS, PORCELANATOS, 
REVESTIMENTOS, ETC”. 13/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101128. SOLD CCB -13H. Loc.: SP. “CADEIRAS, ARMÁRIOS, POLTRONAS, SOFAS, 
GAVETEIROS, ETC. (EMBU DAS ARTES/SP). 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:10h. ID: 101329. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 
13/12/2021 - 09H10. Loc.: SP. CASA 139M², NO JARDIM ESTORIL, PRESIDENTE PRUDENTE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 13/12/2021 
A PARTIR DAS 9:20h. ID: 101407. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 09H20. Loc.: PB. CASA EM COND. 240M² NO 
CENTRO, LAGOA SECA/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 100880. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF 
- 1ª PRAÇA - 13/12/2021 - 09H15. Loc.: PR. PRÉDIO COMERCIAL 1349M² EM XAXIM, CURITIBA/PR. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 
101429. SOLD COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA) - 14H. Loc.: SP. ARMÁRIOS, MESAS, CABECEIRAS, CAMA, ETC.. 13/12/2021 A PARTIR DAS 
16:00h. ID: 101389. SOLD THE FIFTIES - 16H. Loc.: SP. ITENS DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 
100824. MA IMÓVEIS - FRAM CAPITAL - 13/12/2021 - 14H00. Loc.: SP. CASA 250M² NO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO EM SÃO PAULO/SP. 
13/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 101536. SOLD YOU - 17H. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 
100884. MA IMÓVEIS - PHOENIX - 14/12/2021 - 14H00. Loc.: SP. SALAS COMERCIAIS NO JABAQUARA - SÃO PAULO/SP. 14/12/2021 A PARTIR 
DAS 10:00h. ID: 101125. SOLD LOJA DO MECÂNICO - 10H. Loc.: SP. SERRAS, LIXADEIRAS, PARAFUSADEIRAS, ESMERILHADEIRAS, POLITRIZ, ETC. 
14/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101290. SOLD JB MAQTEC - 10:30H. Loc.: SP. BOMBA DE REFRIGERAÇÃO, MORSA, TORNO, CENTRO DE 
USINAGEM, ETC. 14/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101498. SOLD TIMBERMAR DO BRASIL - 11H. Loc.: PR. EMPILHADEIRAS, TRAILERS, 
TUBOS DE FERRO, ETC. 15/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101078. SOLD PME TIJOLARTE - 10H. Loc.: SP. MOTOREDUTOR, MOTORES, 
NOBREAKS, SERVMOTOR, OLÉO MINERAL, TRANSFORMADORES, ETC. 15/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101288. SOLD TOPCOM - 
10:30H. Loc.: RN. FROTA PESADA. 15/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101355. SOLD PME PHD ENGENHARIA - 11H. Loc.: RJ. TUBOS, 
MOINHO E CORREIA TRANSPORTADORA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101276. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 
16/12/2021 - 10H00. Loc.: SP. APTO 51M² NA VILA PINHEIRINHO EM SANTO ANDRÉ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A 
PARTIR DAS 10:30h. ID: 101353. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 16/12/2021 - 10H30. Loc.: PR. CASA 227M² EM MARILUZ/PR - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 10:45h. ID: 101347. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 16/12/2021 
- 10H45. Loc.: SP. APTO 112M², 1 VAGA NO JARDIM CASA PINTADA, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:00h. ID: 101608. MA IMÓVEIS - INTER AF - 1ª PRAÇA - 16/12/2021 - 11H00. Loc.: SP. APTO. 78M² NO CENTRO EM DIADEMA/
SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101109. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 16/12/2021 
- 09H00. Loc.: SP. APTO 511M², 5 VAGAS EM RIBEIRÃO PRETO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 
101450. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA - 16/12/2021 - 09H15. Loc.: SP. CASA EM COND.46M² NO PARQUE CALIFÓRNIA, JACAREÍ/
SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101442. SOLD COMSERV - 11:30H. Loc.: BA,RJ. MÁQUINA DE 
ARQUEAR, PRENSA HIDRÁULICA, TRANSFORMADORES, BOMBAS SUBMERSÍVEIS, CABOS DE ALUMÍNIO, ETC. 16/12/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. ID: 101251. MA IMÓVEIS - COTAS CONSÓRCIOS - 16/12/2021 - 14H00. Loc.: SP. COTAS DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS E AUTOS - 
DESCONTOS DE ATÉ 54%. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101010. MA IMÓVEIS - INTER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 140M² NO 
CAMPO DOS ALEMÃES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101172. 
MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: SP. CASA 372M² EM NOVA ODESSA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
ID: 101240. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA . Loc.: SP. CASA 144M², NA VILA SANTA HELENA, POÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 100991. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 75M², 2 VAGAS NO PARQUE 
SÃO LUCAS, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 16/12/2021 A PARTIR DAS 15:45h. ID: 100919. MA IMÓVEIS - SANTANDER 
AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO - CENTRO - CARAPICUÍBA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 2ª PRAÇA.

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

10/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101178. TABOCAS-09H. Loc.: MG,PA,PR,TO. REBOQUE CARRETINHA, CHEVROLET S10, TON. DE SILICA, 
MACAS, ACESSÓRIO PARA AMBULÂNCIAS E OUTROS.. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101440. ARCELOR MITTTAL - 10:30H. Loc.: SC. 
CAMINHÃO, SUCATAS DE ABAFADORES E MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101093. USINA NARDINI - 
11H. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES: FIAT STRADA E VOLKSWAGEN KOMBI, CAVALOS MECÂNICO VOLVO, TRATORES, MOTOS HONDA, COLHEDORAS, 
TANQUES INOX, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:33h. ID: 101308. DSM - 11:30H. Loc.: GO, MS, MT, PA, PR, RO, RS, SP. PALLETS DE MADEIRA. 
10/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101202. DEGRAUS - 12H. Loc.: BA,ES,MS,PE,RS,SP. UTILITÁRIOS, CARRETA, REBOQUE, PLATAFORMAS, 
ROLOS, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS RETIFICAS, BOMBAS, ETC.. 10/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101492. METALISUL - 12H. Loc.: 
PE, RJ. FILTRO DE MANGAS, PLAINA ZOCCA, PRENSA, TORNO, COMPRESSORES, GUILHOTINA, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 
101266. TIETÊ AGROINDUSTRIAL - 12:30H. Loc.: SP. CAMINHÕES, TRATORES, COLHEDORAS E CAÇAMBA. 10/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. 
ID: 101051. SANTANA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS-13H. Loc.: ES,SP. UTILITÁRIO, CAMINHÃO, TRATORES, SEMIRREBOQUE, CARRETA, PEÇAS PARA 
TRATORES E IMPLEMENTOS, ETC.. 10/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101653. DOW-13:30H. Loc.: BA. INJETOR DE ATOMIZADOR, BOMBA, 
MOTOR, CABEÇA ROTATIVA, CONTROLE ELETR. E OUTROS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101197. WEST ROCK-14H. Loc.: SC. 
ESCAVADEIRA JOHN DEERE 350G. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101254. MINERAÇÃO MARACÁ - 15H. Loc.: GO. “ESTAÇÕES TOTAIS E 
SCANNER LEICA (ALTO HORIZONTE/ GO)”. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101540. EDF NORTE FLUMINENSE - 15H. Loc.: RJ. VÁLVULA 
GLOBO, KIT VIDEWALL, GABINETES DE PAREDE, UNIDADES REFRIGERDAS, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101135. JSL-15:30H. 
Loc.: SP. REBOQUE CANAVIEIRO, SEMIRREBOQUE, COLHEDORA DE CANA, ADUBADORA, ROÇADEIRA E OUTROS.. 10/12/2021 A PARTIR DAS 
16:00h. ID: 101253. PARANAPANEMA - 16H. Loc.: SP. TORNOS, TRANSFORMADORES, COMPRESSORES, PROJETOR, ETC.. 10/12/2021 A PARTIR 
DAS 16:30h. ID: 100388. COOPERCITRUS - 16:30H. Loc.: SP. CADEIRAS GIRATÓRIAS, BALCÕES DIVERSOS, CONJUNTO ESTOFADO, ESTAÇÃO DE 
TRABALHO, RELÓGIO DE MADEIRA, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 17:30h. ID: 101385. AGGREKO - 17:30H. Loc.: BA,PA,RJ. “GRUPOS 
MOTOCOMPRESSORES (PARAUAPEBAS/PA)”. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101184. PARANAPANEMA - 11H. Loc.: SP. MESA DE 
BILHAR, BICICLETAS, MOTORES, CILINDROS, PONTE ROLANTE, ETC.. 13/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101222. SÃO MARTINHO - 12H. 
Loc.: GO,SP. MOTOS, PLANTADORA, COLHEDORAS, TRATORES, TRANSBORDOS, ETC.. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101100. AGROSB 
- 14H. Loc.: PA. UTILITÁRIOS, CAMINHÃO, TRATORES, COLHEITADEIRAS, ETC.. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101466. GRUPO 
MIRASSOL - 14:30H. Loc.: SP. RENAULT KGOO, SEMIRREBOQUES, BITRENS, CARROCERIA E PLATAFORMA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
ID: 101314. USIMINAS - 15H. Loc.: ES. “TRATOR, SUCATAS DE RETROESCAVADEIRAS, SUCATA DE TRATORES, ETC.”. 13/12/2021 A PARTIR DAS 
16:00h. ID: 101505. TNT-16H. Loc.: RS,SP. SUCATA DE CAVALO MECÂNICO, SEMIRREBOQUE BAÚ FACCHINI, EMPILHADEIRA HYSTER E OUTROS.. 
13/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101445. ECOBAN -16:30H. Loc.: SP. “MERCEDES BENS 311 CDI STREET (SÃO PAULO/SP)”. 13/12/2021 
A PARTIR DAS 17:30h. ID: 101559. AIR PRODUCTS-17:30H. Loc.: RJ,RS,SP. VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 14/12/2021 A PARTIR DAS 
15:30h. ID: 101040. MA IMÓVEIS - ENERGISAPREV - 15:30. Loc.: MS,PB. IMÓVEIS EM JOÃO PESSOA/PB E CAMPO GRANDE/MS. 14/12/2021 
A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101548. ADEZAN - 11:30H. Loc.: SP. CAVALO MECÂNICO, EMPILHADEIRA HYSTER, EMPILHADEIRA RETRÁTIL, 
GERADOR DE VAPOR, PASSADOURA DE ROUPAS, EMBALADORA DE ROUPAS, ET. 14/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101223. BYD BRASIL 
- 11H. Loc.: SP. MAQUINAS, BOMBAS, SISTEMAS DE MEDIÇÕES, ROBÔS MANIPULADORES, ETC.. 14/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 
101572. TIGRE - 13H. Loc.: SC. “SUCATAS DE MAQUINAS (PIRABEIRABA/SC)”. 14/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101607. SERVENG - 
13:30H. Loc.: MA,RN,SP. VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, CAVALOS MECÂNICOS, ÔNIBUS, SEMIRREBOQUE, ROLOS, MOTOS, ETC.. 
14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101511. GM-14H. Loc.: SP. PAINÉIS DIVERSOS.. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101225. 
FERBASA-14H. Loc.: BA. TOYOTA COROLLA, MITSUBISHI OUTLANDER, PEÇAS DE VEDAÇÃO, PEÇAS CATERPILLAR, MRO E OUTROS.. 14/12/2021 
A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101510. BRASKEM-15H. Loc.: AL,BA,RJ,RS,SP. FUSÍVEIS, VÁLVULAS, CENTRAL TELEFÔNICA, SERPENTINA, 
TRANSFORMADORES, TROCADORES DE CALOR E OUTROS.. 14/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101545. TECHINT - 16H. Loc.: RR. ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ESGOTO, GERADOR, MAQUINA DE CORTE, ESTRUTURA DE CANTEIRO, ETC.. 14/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 
100909. MA IMÓVEIS - EPTV. Loc.: SP. SALA COMERCIAL EM SÃO PAULO/SP, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS. 15/12/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. ID: 101469. DEERE HITACHI -11H. Loc.: SP. MOTORES DE PISTÃO, MOTORES A DIESEL, LUMINÁRIAS, TANQUES E CALDEIRAS. 
15/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 99726. JIRAU-12H. Loc.: RO. AEROBARCO, MATERIAIS ELÉTRICOS, MOTOBOMBAS, FERRAMENTAS, 
ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS, ETC.. 15/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101482. TROPICAL - 13H. Loc.: SP. SEMIRREBOQUES E BITRENS. 
(SÃO CAETANO DO SUL/SP). 15/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101468. REMASA-15H. Loc.: PR. VEÍCULOS DE PASSEIO, COMBOIO 
REBOCÁVEL, PALETEIRA, PEÇAS CATERPILLAR. 15/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101531. CAMARGO CORRÊA - 15:30H. Loc.: SC. 
CONTAINERS, GALPÕES, CENTRAIS REFRIGERADAS DE AGUA, MESAS, CADEIRAS, MACAS, ETC.. 15/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 100941. 
MA IMÓVEIS - VOTORANTIM - 16:00H. Loc.: MG,MT. IMÓVEIS EM ALTA FLORESTA/MT E FORTALEZA DE MINAS/MG. 15/12/2021 A PARTIR 
DAS 16:00h. ID: 101475. JÓIAS RARAS-16H. Loc.: SP. LEILÃO DE JOIAS. PEÇAS COM GARANTIA. PAGAMENTO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO 
E FRETE INCLUSO. 15/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101558. MARTIN BROWER - 16:30H. Loc.: PR,SP. VEICULO LEVE, CAMINHÕES E 
CAVALOS MECÂNICOS. 16/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101387. UNILEVER-11H. Loc.: SP. TRANSPORTADORES DE CORREIA, MANGOTES 
E OUTROS.. 16/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101537. CAMARGO CORRÊA - 12H. Loc.: SP. PONTE ROLANTE, ROLOS COMPACT, TRATORES, 
AMBULÂNCIA, GUINCHOS ELÉTRICOS, ROBOJET, ETC.. 16/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101175. COMPARTILHADO 1109 A-13H. Loc.: 
CE,DF,GO,MG,MS,MT,PE,PR,RJ,RS,SC,SP. SUCATA DO TAMBOR DO FILTRO ROTATIVO, ITENS DE REFEITÓRIO, MOTORES ELÉTRICOS, MESAS 
METÁLICAS E OUTROS.. 16/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101176. COMPARTILHADO 1109 B-14H. Loc.: MS,SP. VEÍCULOS LEVES, SUCATA 
DE CAMINHÃO, ETC.. 16/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 98917. ENEL - 14:30H. Loc.: RJ,SP. VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 
16/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101411. BRUNALDI-15H. Loc.: SP. MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRICOLAS. 16/12/2021 A PARTIR 
DAS 16:00h. ID: 101583. TECHINT - 16H. Loc.: SP. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, GERADOR, MAQUINA DE CORTE, ESTRUTURA DE 
CANTEIRO, ETC..

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

10/12/2021 A PARTIR DAS 12:45h. ID: 101325. LOG BUSINESS-12:45H. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA PALLETS, 
PRATELEIRAS IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS. 13/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101448. EMPRESA TI-13:30H. Loc.: SP. 
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS VENDE: 2000 POSIÇÕES PORTA PALLETS, RACK S, PISOS EM AÇO(GRADIL), EMPILHADEIRAS. 13/12/2021 A PARTIR 
DAS 15:30h. ID: 101659. Empresa Venda-15:30h. Loc.: SP. Mercedes-Benz Amg, Fiat Strada e Volkswagen Fusca 1300,. 14/12/2021 A PARTIR 
DAS 14:30h. ID: 101382. AMG COMEX-14:30H. Loc.: SP. AUTOCLAVE VÁCUO, TUBOS EM AÇO, TALHA, HIDROJATO 15000PSI, PICADOR DE 
GALHOS, GERADORES.. 15/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101555. LOG SYSTEMS-12:30H. Loc.: SP. EMPRESA DE TI VENDE: 562 P.P PORTA 
PALLETS, BANCADAS, DIVISÓRIAS AÇO, MESAS, CADEIRAS. 16/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101393. MARELI-14:30H. Loc.: MG. 
CARREGADEIRA BOBCAT SEMI-NOVA E ACESSÓRIOS, GRUPOS GERADORES DIVERSOS DE 3 A 1100 KVA NOVOS E SEMI-NOVOS (USADOS). 
16/12/2021 A PARTIR DAS 14:45h. ID: 101554. AMG COMEX-14:45H. Loc.: SP. INDUSTRIA VENDE: COMPRESSORES, GERADORES, MÁQUINAS 
DE SOLDA, GUILHOTINAS, MAQ. DE 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.

13/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101650. Leilão Extrajudicial - Sicoob. Loc.: 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.  GIOVANNI LUCCA TISSIANO MARTINS - JUCESP 1162.

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.

16/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101069. LEILÃO HOTEL ALMEIDA. Loc.: ES. MATERIAIS DIVERSOS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  GUSTAVO BOLZAN - JUCEES nº073/2020.
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.

14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100846. LEILÃO EXTRA JUDICIAL. Loc.: SP. SOBRADO COM 3 DORMITÓRIOS.
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.  Jeter de Oliveira Záccaro JUCESP nº 1221.

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

13/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100680. LEILÃO ÂNGULO MERCANTIL. Loc.: SP. LAMINADORA / PINÇAS HORIZONTAIS PARA BOBINAS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Ligia Seixas - JUCESP 892.

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

16/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100556. 7ª Vara Cível de Joinville/SC - VENDA DIRETA. Loc.: SC. Imóvel Comercial Com 548,17m², Pq. 
Residencial Xv De Novembro II.

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. Tatiane dos Santos Duarte - JUCESC AARC 301/2013.
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.

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 pela Credora Fiduciária ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., doravante designada VENDEDORA, inscrita 
no CNPJ sob n° 00.000.776/0001-01, com sede na Av. Antônio Massa, 361, em Poá/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 25/06/2018, no 
qual fi guram como fi duciantes Fernando Henrique Pasquetta,  brasileiro, micro empresário, RG nº 43.359.700-8-SSP/SP, CPF/MF nº 336.937.168-54, 
e sua mulher, Ana Claudia Aparecida Sapata Pasquetta, brasileira, auditora de enfermagem, RG nº 41.767.839-3-SSP/SP, CPF/MF nº 355.114.698-58, 
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Jonas de Oliveira e Silva, 263, Jardim Itamaraty, em Ourinhos/SP, 
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 20 de janeiro de 2022, às 11h00, 
no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 293.487,44 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos 
e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome da credora Fiduciária, em 
Ourinhos/SP, Jardim Itamaraty, constituído pelo prédio residencial situado na Rua João Francisco de Paula - Piraju, n° 393, com 59,40m² de área construída 
e seu respectivo terreno, lote 13 da quadra 25, com 250,00m². Imóvel objeto da matrícula nº 14.291 do Ofi cial de Registro de Imóveis de Ourinhos/
SP. Obs.: Consta Ação: Processo: 1003351-69.2021.8.26.0408 na 2ª  VARA CÍVEL - UF: SP. Ocupada. 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 31 de janeiro de 2022, às 11h00, no mesmo local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 173.545,67 (cento e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta e sete centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da 
lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida 
aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência 
de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo 
lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo 
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com 
exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line 
deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de 
até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado 
expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fi duciante, para 
efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. 
A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, mantida em 
instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de 
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 20/01/22 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 31/01/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

w
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EDITAL DE LEILÃO - HONDA/FIT EX, ANO/MOD. 08/08, GASOLINA- - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP - 
PROCESSO Nº 1003521-56.2015.8.26.0568 (Nº de Ordem 1372/2015) Ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
Exequente: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO. Executado: MARCELO TOBIAS DOS SANTOS CALÇADOS EPP, MARCELO TOBIAS DOS 
SANTOS, LUCIANA BUDRI MARTINS DE PAULA SANTOS. 1º leilão: Início em 31/01/2022- Encerramento: 03/02/2022. Horário: 14:00 horas. 
2º leilão: Início em 03/02/2022- Encerramento: 23/02/2022 - Horário: 14:00. CONDUTOR DO LEILÃO: Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés - JUCESP sob o nº 654. BEM OFERTADO: Um veículo Honda, modelo FIT EX, placa EAM-0610, chassi n° 931AGD38808Z200076, 
ano/modelo 2008/2008. Valor da avaliação pela tabela FIPE em novembro/2021: R$ 29.087,00 (vinte e nove mil, oitenta e sete reais).. 
O inteiro teor do edital e demais informações sobre os leilões estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br. São João da Boa 
Vista/SP, aos 11 de novembro de 2021. DANILO PINHEIRO SPESSOTTO Juiz(a) de Direito.

w
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2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
ESPÓLIO DE JUAREZ BATISTA DE OLIVEIRA, representado pelo inventariante VICTOR HUGO DE SOUZA BORGES OLIVEIRA; do condômino 
ELIAMAR APARECIDA DOS SANTOS.O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARLOS FAKIANI MACATTI da 2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária 
ajuizada por B.V. FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra ESPÓLIO DE JUAREZ BATISTA DE OLIVEIRA, 
representado pelo inventariante VICTOR HUGO DE SOUZA BORGES OLIVEIRA - Processo nº 1010913-30.2017.8.26.0066 (Nº de Ordem 
2950/2017) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: A praça será realizada 
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 10/01/2022, a partir das 14:00 horas, 
encerrando-se em 13/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, 
a praça seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 02/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. A praça será conduzida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, 
JUCESP nº 654. Os débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) sub-rogarão no preço da arrematação (art. 130, 
CTN), ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições da Praça estão 
disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel: 50% do lote de terreno, objeto(s) 
da Matrícula(s) sob nº(s) 70170, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barretos/SP. Valor da Avaliação total do imóvel em 
26/04/2021: R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Valor correspondente a parte ideal penhorada de 50% do imóvel: R$ 170.000,00 
(cento e setenta mil reais).. Depositário: Espólio de Juarez Batista de Oliveira. Local do bem: Av. Nilza Maria Vicente, 81, Chácara Stilus, 
Derby Clube, Barretos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Barretos/SP, aos 11 de outubro de 2021. CARLOS FAKIANI MACATTI Juiz(a) de Direito.

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 
de Convênio de Limite Rotativo de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel Urbano n.º001/80352925/2477, fi rmado em 7/4/2020, no qual 
fi gura como fi duciante Bela Vista Administração de Bens S.A, CNPJ/MF nº 02.276.505/0001-09, e como devedor Hospital Sugisawa Ltda,  CNPJ/MF nº  
80.352.925/0001-30, com sede na Av. Iguaçu, 1.236, Rebouças, Curitiba/PR, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 21 de dezembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 2.134.200,00 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil e duzentos reais), os imóveis a seguir descritos, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, em Curitiba/PR, Rebouças, sendo: 1) Rua Lamenha Lins, 759, terreno com área aprox. 443,04m² (no RI consta 
casa de alvenaria); 2) Rua Lamenha Lins, 769, prédio comercial com áreas estimadas no local: terr. 405,17m² e constr. 580,00m² (no IPTU constam 
terr. 363,00m² e constr. 106,90m²). Imóveis objetos das matrículas 19.472 e 22.222, respectivamente, do Cartório de Registro de Imóveis da 5ª 
Circunscrição de Curitiba. Obs.: Imóvel foreiro. Regularização e encargos perante os órgãos competentes para transferência de aforamento, apuração 
e quitação de taxas de foro e laudêmios em aberto, regularização da divergência de áreas verifi cadas no local com as lançadas no IPTU e RI, bem como 
averbação de demolição, edifi cação, ampliação e alteração da destinação do uso dos imóveis, correrão por conta do comprador. Está em trâmite, perante 
a 20ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Curitiba/PR, a Ação Declaratória de nulidade de leilão, n.º 0010231-36.2021.8.16.0194. Ocupados. 
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 27 
de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.714.690,45  (dois 
milhões, setecentos e quatorze mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do 
leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e 
locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou 
por edital, se aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, 
ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do 
site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no 
auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente 
em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando 
a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor 
por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do 
imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fi duciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da 
totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio 
de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, mantida em instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco 
Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 21/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 27/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

DECRETO Nº4126, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$4.139.000,00 (quatro 
milhões, cento e trinta e nove mil reais) e dá outras providências. 
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, 
de 01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral 
encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site 
da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que:
* às 10:00 horas do dia 22/12/2021, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021, que 
tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE ROUPA DE 
CAMA, MESA E BANHO EM ATENDIMENTO A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.”
* às 10:00 horas do dia 23/12/2021, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021, que 
tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE COLCHO-
NETES EM ATENDIMENTO A REDE MUNICI-
PAL DE ENSINO.”
* às 10:00 horas do dia 27/12/2021, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2021, que 
tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE UTEN-
SÍLIOS DE COZINHA EM ATENDIMENTO À 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.”
O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) 
cada, mediante recolhimento ao Tesouro Mu-
nicipal, ou gratuitamente através de solicitação 
por e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.
br e site http://camposdojordao.sp.gov.br/Licita-
coes/; O Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Licitações, si-
tuado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila 
Abernéssia, neste Município, de segunda à 
sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, 
ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Campos do Jor-
dão, 08 de dezembro de 2021. Lucineia Gomes 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Pregoeira

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
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A 
empresa Ourofi-
no Saúde Animal 
adquiriu uma pla-
taforma tecnoló-
gica de terapia por 

célula-tronco, a Regenera, a 
primeira startup a obter o 
registro no MAPA (Ministé-
rio da Agricultura) para co-
mercialização dessa terapia. 
Outras empresas vêm para-
lelamente investindo bas-
tante neste segmento, fato 
que motiva muito a Medici-
na Veterinária a aplicar esta 
metodologia para tratar 
inúmeras patologias, algu-
mas cujo tratamento até o 
momento não tiveram bons 
resultados.

O tratamento com cé-
lulas-tronco passou a ser 
regulamentado pelo Con-
selho Federal de Medici-

Terapia por Célula-tronco  desenvolvido pelo laborató-
rio, e o veterinário recebe as 
células-tronco para ser apli-
cada em sua própria Clíni-
ca. Esta terapia inovadora e 
revolucionária proporciona 
qualidade, bem-estar e lon-
gevidade aos pets. Vale res-
saltar que, na pandemia, o 
Brasil passou o Reino Unido 
no ranking mundial de po-
pulação pet e agora detém o 
segundo lugar, atrás apenas 
dos Estados Unidos.

A diferença entre os 
produtos ofertados para o 
mercado é a apresentação, 
algumas empresas forne-
cem o produto pronto para 
uso imediato e outras ne-
cessitam do descongela-
mento e manipulação para 
ser aplicado no animal. As 
aplicações das células-tron-
co podem ser feitas por via 
endovenosa, intra-articular, 
intramedular ou tópica, vai 
depender da patologia a ser 
combatida. 
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HORÓSCOPO

PROVA DE AMOR 
15h15, na Record TV

Daniel olha com nojo para Lopo. 
Prisioneiro, que foi médico, pega 
pulso de Lopo e diz que ele está 
mal. Daniel e os outros presos 
gritam para os guardas. Lopo está 
com a vista turva. Eduarda diz para 
Vitor que quer ajudá-lo a se livrar do 
fantasma de Cacilda. Beatriz encara 
Gui, que está com Nininha no colo. 
Gui e Beatriz travam um duro diálo-
go. Gui pede perdão para Beatriz e 
os dois se entendem. Elza chega na 
clínica. Baltasar, médico da clínica, 
cumprimenta Chicão.

MALHAÇÃO SONHOS 
17h45, na Rede Globo

Gael e Duca iniciam sua busca por 
Cobra e Jade, sem saber que Pedro 
e Karina estão escondidos na mala 
do carro. Heideguer oferece mais 
dinheiro a Juvenal para encontrar 
os jovens. Haroldo incentiva Jade 
a usar os pertences de sua falecida 
esposa. Gael surpreende Karina e 
Pedro em seu carro. René e Dandara 
contam para Delma que Pedro foi 
com Karina atrás de Cobra. Heide-
guer pede que Henrique deixe tudo 
preparado para o caso de precisar 
fugir do país. Cobra afi rma que ama 
Jade e pensa em casar com a moça. 
Haroldo aproveita a ausência de 
Cobra e convence Jade a fazer uma 
surpresa para o namorado.

RESUMO DAS NOVELAS

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Pilar afi rma que Luísa está com có-
lera, mas que irá se recuperar. Ber-
nardinho se recusa a perdoar Lota. 
Gastão sente inveja da felicidade de 
Augusto por ser pai. Teresa cuida de 
Luísa. Nélio aconselha Bernardinho 
a perdoar Lota. Batista negocia com 
Borges pela liberdade de Lupita. Pi-
lar sofre com a perda de vidas para 
a doença, e a Madre a incentiva a 
continuar.  Tonico e Nino armam 
para encontrar Solano antes de 
Caxias e Pedro. Pilar sofre com a 
perda de vidas para a doença, e a 
Madre a incentiva a continuar. 

TE DOU A VIDA
18h30, no SBT

Monica e Horácio têm uma forte 
discussão depois que ela voltou a 
priorizar o desejo de ser mãe. Horá-
cio não quer e por isso diz a ela que 
a deixa em total liberdade, mas ali 
mesmo descobre que está grávida. 
Jaime sofre um acidente justo 
quando estava trabalhando e é Pe-
dro quem o encontra. Ele consegue 
dar conta de tudo para que uma 
ambulância chegue e trate seus 
ferimentos, mas na clínica dizem 
que ele pode fi car sem mobilidade 
nas pernas. Depois de voltar de seu 
encontro com Andrea, Nelson chega 
em casa e ouve Rosa conversando 
com Gina sobre a gravidez.

UM LUGAR AO SOL
21h30, na Rede Globo

Lara tenta pegar o celular de Túlio 
e acaba expulsa do estádio. Túlio 
vai atrás de Lara, que conta que 
foi noiva de Christian. Túlio afi rma 
a Ruth que vai desmascarar 
Christian/Renato. Paco reconhece 
Nicole no estúdio de dublagem e 
faz elogios à atuação dela no tea-
tro. Bárbara fi ca surpresa ao ver 
Cecília chegar para o aniversário 
de Santiago. Noca pede demissão 
do restaurante. Túlio diz a Ruth 
que acha que Christian/Renato 
sabe que eles estiveram em 
Goiânia. Túlio e Ruth conseguem 
as imagens da câmera do prédio 
onde Renato aparece ao lado do 
irmão. 

VERDADES SECRETAS
00h05, na Rede Globo

Alex dá uma joia para Angel e 
Carolina não gosta. Alex des-
trata Carolina. Fanny confronta 
Anthony sobre sua relação com 
Maurice. Visky e Lourdeca fi cam 
juntos. Anthony ameaça Visky. 
Bruno furta o anel de Pia e a 
mãe acusa Leidiana. Anthony se 
desespera ao ver Fábia tirando as 
roupas na rua. Carolina combina 
com Angel de visitar Hilda. Gio-
vanna convence Carolina a fazer 
uma surpresa para Angel. Carolina 
encontra a gravata de Alex no 

ÁRIES. 
Trabalhar em equipe 
e trocar ideias com os 

colegas pode ser enriquecedor para 
você, mas também pode gerar 
confl itos e divergências de opinião. 
Uma atração por amigo(a) ou cole-
ga pode deixar você apreensiva. 

TOURO. 
O período da ma-
nhã pode ser muito 
proveitoso para a sua 

carreira. Mas Marte recomenda 
mais calma e cautela no convívio 
com os colegas. Não seja autori-
tária ou teimosa ao defender as 
opiniões.

GÊMEOS. 
Por mais que quei-
ra mostrar garra e 
iniciativa no trabalho, 

você deve ter cuidado para não 
parecer afobada demais. Procure 
conversar mais com os colegas.

CÂNCER. 
O céu anuncia mu-
danças no trabalho 
e pode ter uma boa 

oportunidade de conversar e 
propor algumas melhorias. Se 
depender de sensualidade, você 
vai arrasar muitos corações na 
paquera. 

LEÃO. 
O trabalho em equipe 
ou sociedade vai exigir 

mais paciência e jogo de cintura 
no período da manhã. As opiniões 
não vão bater e será preciso saber 
dialogar para evitar discussões. 
No amor, transborda charmee vai 
envolver com quem quiser.

VIRGEM. 
A presença tensa de 
Marte na Casa 3 costu-
ma causar discussões, 

e isso não levará você a lugar al-
gum. Se bater o estresse, respire 
fundo, tome uma água e retome 
conversas com calma.

LIBRA. 
Controle a impulsivi-
dade, principalmente 
diante de vitrines e 

coisas bonitas: pode se empolgar 
e comprar um monte de coisas su-
pérfl uas que nem vai usar depois.

ESCORPIÃO. 
Por mais que ame e 
se preocupe com a 
família, você deve ter 

cuidado para não ser controlado-
ra demais com os parentes, pois 
isso pode sufocar e causar brigas. 
Converse mais em casa e tente 
compreender. 

SAGITÁRIO. 
Procure fi car longe de 
fofocas e pessoas pes-

simistas ou mentirosas, pois isso 
só trará aborrecimentos. Converse, 
sim, mas com pessoas de alto-as-
tral e que tenham boas ideias e 
propostas para compartilhar.

CAPRICÓRNIO. 
Se você está preocu-
pada com uma dívida, 
pode tentar renegociar 

valores e prazos — converse e 
faça acordos. Só não convém 
contar com amigos ou buscar 
empréstimos.

AQUÁRIO. 
Bater de frente com 
chefes e autoridades 
pode queimar o seu 

fi lme no emprego. Mesmo que 
discorde de alguma ordem, evite 
contestar ou agir com rebeldia e 
proponha soluções.

PEIXES. 
Procure um canto 
tranquilo para cumprir 
suas tarefas hoje, prin-

cipalmente no período da manhã, 
quando vai precisar de mais silên-
cio para se concentrar nas tarefas 
ou nos estudos. Na paquera, vai 
encantar quem quiser. 

Por Edgard M. Brito
Médico veterinário
embrito@terra.com.br

na Veterinária (CFMV) em 
outubro do ano passado. O 
Brasil saiu na frente de mui-
tos países ao regulamentar 
a terapia por células tronco. 
A startup desenvolveu o Ca-
nistem, produto inovador à 
base de células-tronco para 
o tratamento de osteoar-
trites, para sequelas neuro-
lógicas da cinomose e para 
ceratoconjuntivite seca em 
cães. Em equinos, o Equis-
tem trata lesões de tendões 
e ligamentos, doenças os-
teoartirculares e fraturas 
ósseas.

A tecnologia que a Ou-
rofino disponibilizará em 
todo o Brasil é desenvolvida 
com células-tronco mesen-
quimais e promove maior 
qualidade de vida e bem-
-estar em animais acome-
tidos por essas enfermida-
des. Não há necessidade da 
retirada das células do pa-
ciente que precisa receber a 
terapia celular, o produto é 

CRUZADAS
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Curtas

POLÊMICA. As mode-
los Holly Madison, 41, 
e Sondra Theodore, 64, 
ex-namoradas do em-
presário Hugh Hefner 
(1926-2017), fundador da 
Playboy, comentaram 
denúncias sobre o perío-
do da polêmica Mansão 
Playboy, construída em 
1927, casa do fundador 
da marca. “Eu me sen-
tia como se estivesse no 
ciclo de coisas nojentas 
e não sabia o que fazer”, 
disse Madison, em um 
vídeo da série de docu-
mentários A&E “Segre-
dos da Playboy”.

A FAZENDA. Dynho Al-
ves, Aline Mineiro, Mi-
leide Mihaile e Solange 
Gomes foram os peões 
indicados para disputar 
a 12ª roça desta tempo-
rada de A Fazenda 13, na 
noite desta terça-feira 
(7). O peão mais vota-
do pela casa sentou no 
banquinho e puxou um 
da baia. O quarto foi in-
dicado para a roça pela 
dinâmica do resta um.

PALHAÇADA. A so-
cialite Narcisa Tambo-
rindeguy (55) voltou a 
viralizar na web nesta 
segunda-feira (6) após 
virar meme mais uma 
vez entre os usuários 
do Twitter. A famo-
sa publicou um vídeo 
em seu perfil oficial em 
aparece sendo atingida 
na cabeça  por um bas-
tão sem querer durante 
uma festa infantil.

“Sou mais pro 
lado povão”
Xuxa Meneghel ao se referir 
como cafona para apresen-
tar o Prêmio Multishow

A 
série sul-coreana 
“Round 6” foi a 
que mais esteve 
em alta entre os 
termos pesqui-

sados no Google em 2021 no 
Brasil. A Netflix dominou 
a lista de tendências entre 
os seriados ao longo deste 
ano, com oito entre os dez 
títulos mais buscados. Os 
outros dois restantes são da 
Disney+.  De acordo com o 
Google, a lista reflete as prin-
cipais tendências dentro de 
um recorte analisado –no 
caso, das séries. “As listas são 
baseadas nos termos de pes-
quisa que tiveram o maior 
aumento de interesse neste 
ano em comparação com o 
ano anterior”, explica a em-
presa. Confira a lista no site 
da Gazeta: gazetasp.com.br.

SÉRIES MAIS PROCURADAS
‘Round 6’ lidera em 2021
Ranking é baseado 
nas buscas no Google; 
Netflix dominou a 
tendência, com 8 
entre os 10 títulos 
mais procurados

Paternidade
O ator Ryan Reynolds (45) conversou por vídeo com o editor 
sênior do LinkedIn News, Jessi Hempel, sobre a pausa na gra-
vação de filmes que ele tirou para ficar mais tempo com os 
filhos. A entrevista foi publicada nesta segunda (6) na plata-
forma. Reynolds falou que já atuou muito e que é “extrema-
mente apaixonado” por sua agência de criação Maximum 
Effort, que ele ajudou a fundar em 2018, e pela plataforma 
de software MNTN, onde atua como diretor de criação.

Confusão
As confusões de MC Loma 
(19) durante festa da humo-
rista Gkay chamaram aten-
ção nas redes sociais nesta 
terça (7). A funkeira, que ex-
plodiu com a música “En-
volvimento” em 2018, con-
fundiu Michel Teló com seu 
irmão, Téo Teló, e a filha de 
Renato Aragão, Lívian Ara-
gão, com a filha de Xuxa, 
Sasha Meneghel.

Acusado
A atriz Evan Rachel Wood, da 
série “Westworld”, alega, em 
documentos judiciais, que 
seu ex-namorado Marilyn 
Manson ameaçou seu filho 
de oito anos. A declaração 
foi feita nos documentos re-
lacionados a uma disputa ju-
dicial pela guarda da crian-
ça, fruto do relacionamento 
de Evan Rachel Wood com o 
ator Jamie Bell.

Lana Del Rey no Prêmio Hitmakers
A cantora norte-americana Lana Del Rey, 36, chamou atenção nesta semana após aparecer 
usando um vestido de US$ 18, cerca de R$ 72, no tapete vermelho do Prêmio Hitmakers da 
revista Variety, realizado no último sábado (4). Fãs se chocaram porque a cantora usou um 
vestido da marca de fast fashion Shein para receber a homenagem de Artista da Década na 
premiação. Nas redes sociais, internautas se divertiram com a atitude da artista e muitos 
aproveitaram para também comprar o look. Veja vestido no site da Gazeta: gazetasp.com.br.
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presário Hugh Hefner 
(1926-2017), fundador da 
Playboy, comentaram 
denúncias sobre o perío-
do da polêmica Mansão 
Playboy, construída em 
1927, casa do fundador 
da marca. “Eu me sen-
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disse Madison, em um 
vídeo da série de docu-
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Gomes foram os peões 
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dicado para a roça pela 
dinâmica do resta um.
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rindeguy (55) voltou a 
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outros dois restantes são da 
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um recorte analisado –no 
caso, das séries. “As listas são 
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entre os 10 títulos 
mais procurados

Paternidade
O ator Ryan Reynolds (45) conversou por vídeo com o editor 
sênior do LinkedIn News, Jessi Hempel, sobre a pausa na gra-
vação de filmes que ele tirou para ficar mais tempo com os 
filhos. A entrevista foi publicada nesta segunda (6) na plata-
forma. Reynolds falou que já atuou muito e que é “extrema-
mente apaixonado” por sua agência de criação Maximum 
Effort, que ele ajudou a fundar em 2018, e pela plataforma 
de software MNTN, onde atua como diretor de criação.

Confusão
As confusões de MC Loma 
(19) durante festa da humo-
rista Gkay chamaram aten-
ção nas redes sociais nesta 
terça (7). A funkeira, que ex-
plodiu com a música “En-
volvimento” em 2018, con-
fundiu Michel Teló com seu 
irmão, Téo Teló, e a filha de 
Renato Aragão, Lívian Ara-
gão, com a filha de Xuxa, 
Sasha Meneghel.

Acusado
A atriz Evan Rachel Wood, da 
série “Westworld”, alega, em 
documentos judiciais, que 
seu ex-namorado Marilyn 
Manson ameaçou seu filho 
de oito anos. A declaração 
foi feita nos documentos re-
lacionados a uma disputa ju-
dicial pela guarda da crian-
ça, fruto do relacionamento 
de Evan Rachel Wood com o 
ator Jamie Bell.

Lana Del Rey no Prêmio Hitmakers
A cantora norte-americana Lana Del Rey, 36, chamou atenção nesta semana após aparecer 
usando um vestido de US$ 18, cerca de R$ 72, no tapete vermelho do Prêmio Hitmakers da 
revista Variety, realizado no último sábado (4). Fãs se chocaram porque a cantora usou um 
vestido da marca de fast fashion Shein para receber a homenagem de Artista da Década na 
premiação. Nas redes sociais, internautas se divertiram com a atitude da artista e muitos 
aproveitaram para também comprar o look. Veja vestido no site da Gazeta: gazetasp.com.br.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Frase

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO/NETFLIX

B1gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2021 Economia

NOTAS

 A Em 2020, 5,6% da popu-
lação ocupada do país estava 
no setor cultural. O percen-
tual representa 4,8 milhões de 
pessoas. Na comparação com 
2019, houve um recuo de 11,2%. 
Naquele ano, o setor ocupava 
5,5 milhões de pessoas, ou 5,8% 
do total.

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), que um dos levan-
tamentos utilizados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) na elabora-
ção do Sistema de Informações 
e Indicadores Culturais (SIIC) 
2009-2020, divulgado hoje (8) 
pelo órgão. Além da Pnad Con-
tínua, o SIIC 2009-2020 conso-
lida informações do Cadastro 
Central de Empresas (Cempre), 
da Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF) e das Regiões de 
Influência das Cidades (Regic).

A pandemia de covid-19 
provocou impacto na ocupa-
ção. Em todo o país, o total de 
postos de trabalho caiu 8,7%, 
ao passar de 95 milhões, em 
2019, para 86,7 milhões, no 
ano passado. Já no setor cul-
tural, a queda chegou a 11,2%. 
“Tal tendência inverte um ga-
nho crescente de importância 
do setor desde 2016”, afirmou 
o IBGE.

Setor cultural ocupava 
quase 5 milhões

Ainda em 2020, São Paulo 
(7,5%), Rio de Janeiro (7%) e Rio 
Grande do Norte (6,7%) foram 
as unidades da Federação que 
registraram os maiores per-
centuais de pessoas trabalhan-
do no setor. Em movimento 
inverso, Tocantins (2,7%), Acre 
(2,8%), Rondônia (3,1%), Amapá 
(3,1%) e Roraima (3,1%) tiveram 
as taxas mais baixas.

O percentual de ocupados 
que têm nível superior era 
30,9% no setor cultural. Esse 
índice superou a média do 
país, que é de 22,6%. Mesmo 
com o nível de instrução mais 
elevado, o setor cultural regis-
trou, em 2020, mais trabalha-
dores em ocupações informais 
(41,2% dos ocupados) do que 
em todos os setores juntos 
(38,8% dos ocupados). (AB)

Os maiores 
percentuais de 
informalidade 
no setor cultural 
no mesmo ano 
eram no Amapá 
(71,3%), no 
Pará (67,7%) e 
no Maranhão 
(64,9%)

Pequenos negócios
geram 79% das vagas

LEVANTAMENTO. No acumulado do ano, 72,7% das vagas criadas entre os 
meses de janeiro e outubro são dos pequenos negócios

Com a abertura de 
201,7 mil novos 
postos de traba-
lho, as micro e pe-
quenas empresas 

foram as responsáveis por 
79,7% das 253 mil vagas cria-
das no mês de outubro. O 
levantamento é do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas, com 
base nos dados do Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados. Nos meses 
anteriores, segundo o Se-
brae, esse percentual girava 
em torno de 70%.

Segundo o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, mes-
mo com a nova metodolo-
gia adotada pelo Caged, as 
micro e pequenas empresas 
(MPE) mantiveram o bom 
desempenho apresentado 
desde a retomada da gera-
ção de empregos no país. 
“Mesmo com um quanti-
tativo menor do que o ob-
servado nos últimos meses, 
devido à mudança de me-

todologia, os pequenos ne-
gócios são os que mais têm 
ajudado no aumento da 
criação dos novos postos de 
trabalho no país. São eles os 
grandes responsáveis pelo 
sustento de milhões de fa-
mílias brasileiras”, ressaltou 
Melles, em nota.

No acumulado do ano, 
72,7% das vagas criadas en-
tre os meses de janeiro e 
outubro são dos pequenos 
negócios. No total, foram 
gerados, no Brasil, 2,6 mi-
lhões de empregos, sendo 
que as micro e pequenas 
empresas são responsáveis 
por 1,9 milhão. “No mês de 
outubro, o acumulado de 
vagas criadas pelas MPE 
cresceu de cerca 1,8 milhão 
para 1,9 milhão, enquan-
to nas médias e grandes, o 
incremento foi de apenas 3 
mil vagas, passando de 587,7 
mil para 590,7 mil”, obser-
vou o presidente do Sebrae.

Quando analisada a ge-
ração de empregos por se-

tor, no mês de outubro, as 
micro e pequenas empre-
sas do segmento de servi-
ços foram as que mais cria-
ram vagas (87,5 mil), como 
vem ocorrendo nos últimos 
meses. Em segundo lugar 
ficaram as empresas do co-
mércio, com 61,3 mil novos 
postos de trabalho, seguidas 
pelas da indústria de trans-
formação (28,4 mil) e cons-
trução civil (22,6 mil). Já os 
pequenos negócios da agro-
pecuária apresentaram sal-
do negativo de 1.153 vagas.

Ao analisar as empresas 
de médio e grande porte, no 
mesmo período, dos prin-
cipais setores monitorados, 
três apresentaram saldo ne-
gativo. Construção, com fe-
chamento de 6,7 mil vagas, 
seguida pela agropecuária (- 
2,3 mil) e indústria de trans-
formação (- 81). Nesse seg-
mento, o setor de serviços 
apresentou incremento de 
53,9 mil vagas e o comércio, 
de 7,1 mil novos postos. (AB)

 D Ao analisar as empresas 
de médio e grande porte 
dos principais setores 
monitorados, três 
apresentaram saldo negativo

RAFAEL NEDDEMEYER/FOTOS PUBLICAS
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CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro 
oficial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, 
torna público que realizará um leilão 
extrajudicial no dia 14/12/2021, a partir das 11h 
pelo site www.lut.com.br, autorizado pela 
comitente: LOJAS RIACHUELO S/A, CNPJ nº 
33.200.056/0001-49.

CEZARCEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro 
oficial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, 
torna público que realizará um leilão 
extrajudicial no dia 16/12/2021, a partir das 11h 
pelo site www.lut.com.br, autorizado pela 
comitente LIV UP COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA, CNPJ nº 23.353.693/0006-06.

CEZARCEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro 
oficial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, 
torna público que realizará um leilão 
extrajudicial no dia 17/12/2021, a partir das 11h 
pelo site www.lut.com.br, autorizado pela 
comitente INFORM IMÓVEIS LTDA (YOUR 
OFFICE), CNPJ nº 96.496.849/0001-77.

Esta empresa
colabora com a

WWW.PUBLICUMLEILOES.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) 
1º LEILÃO - Dia 13 de dezembro de 2021, às 15:15hs. 2º LEILÃO - Dia 20 de dezembro de 2021, às 15:16hs.  (*horário de Brasília)

Sr. Wanderley Samuel Pereira, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 981, com escritório na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, 
tel: 11-2149-2249, FAZ SABER que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos do disposto no § 2º e incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 
9.514/97, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária TABOÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A., CNPJ sob o nº 09.021.830/0001-70, com 
endereço à Avenida Nações Unidas, nº 11.541, no Estado de São Paulo - CEP 04578-907, nos termos da Constituição da Alienação Fiduciária em Garantia, 
fi rmado com os devedores fi duciários Cláudio Aparecido dos Santos Júnior, CPF 330.721.988-02 e s/m Elizabeth Guglielmetti, CPF 133.081.788-50, 
bem como para intimação dos mesmos, que o 1º LEILÃO terá início no dia 13 de dezembro de 2021, às 15:15hs, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 456.590,62 (01/09/2021), de acordo, com o disposto no § 1º, do artigo 27, c.c inciso VI, do artigo 24, ambos da Lei 9.514/97, e ainda conforme previsto na 
cláusula 4.12 “a” do contrato fi rmado, o IMÓVEL CONSTITUÍDO POR: Apartamento nº 12, localizado no 1º pavimento, do Bloco D, Edifício Margarida, integrante 
do Jardins da Cidade Condomínio Clube, situado na Estrada São Francisco nº 2.008, na Cidade de Taboão da Serra, contendo: área privativa de 74,58m², área 
de uso comum de 36,05m², com a área total de 110,63m², e fração ideal do terreno de 0,1043%; correspondendo ao mesmo uma vaga de garagem em local 
individual e indeterminado, com área inclusa na área de uso comum da unidade, sujeita a manobrista. Cadastro Municipal nº: 36.23264.42.31.0001.04.002.1 
(Av.5/19.594). Imóvel desocupado. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 20 de dezembro de 2021, às 15:15hs, para realização 
do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 587.347,07 (quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos), 
além das despesas de leiloeiro, editais e eventuais anúncios através da mídia, tudo na forma do disposto nos, § 2º, incisos I e lI, do § 3º, do artigo 27, da Lei 
9.514/97, valor este que será atualizado pela credora fi duciária na data do segundo leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão 
se cadastrar no site www.publicumleiloes.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. O envio de lance on-line se dará exclusivamente através do 
site www.publicumleiloes.com.br, respeitando o lance inicial 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. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL 
NO SITE: www.publicumleiloes.com.br. Informações pelo e-mail do leiloeiro: contato@publicum.com.br ou pelo tel. 11-2149-2249.

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 EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – CNPJ: 
58.113.812/0001-23, 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 terreno situado no lado ímpar do quarteirão 03 da 
rua Francisco Lemos de Almeida, correspondente ao lote 16 da quadra O do loteamento 
denominado Vila Bechelli, em Bauru-SP, com a área de 484,00m². Ocupado. Há construção não 
averbada na matrícula. Regularização por conta do arrematante. Matrícula 114.519 – 2º Oficial 
de Registro de Imóveis de Bauru/SP. 1º LEILÃO 04/01/2022 às 09h00 - VALOR: R$ 727.000,00. 
2º LEILÃO 05/01/2022 às 09h00 - VALOR: R$ 582.000,00. Caso o mutuário queira exercer o 
direito de preferência, o valor para arrematação é exatamente o valor de R$ 139.963,00. 
Somente o mutuário poderá arrematar por este valor à vista. 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 18/10/2021. O Fiduciante - MARCO ANTONIO DE 
MATTOS CPF 130.876.568-10 – 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 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. 1º leilão público 
–20/12/2021 às 15h00 - VALOR: R$ 168.277,25 e 2º leilão público – 21/12/2021 às 15h00 - 

VALOR: R$ 120.023,98. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário 
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel 
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Lote 01, Quadra 01, do loteamento Jardim Júlia Matasso 
Ferdinando, de natureza residencial, em Cravinhos/SP, com a área de 222,62m².  MATRÍCULA: 16.976 – 
Registro de Imóveis da Comarca de Cravinhos/SP. FIDUCIANTE: NELCIMAR PEREIRA DE SOUSA CPF 
333.338.818-96. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 29/11/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da 
arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, 
imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração 
na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no 
estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características, estado de conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a 
qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da 
leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail 
contato@satoleiloes.com.br.




               








 

                 





 





  




      




 




                    


                





                     


                      





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

• ITALBUS NASCERE U 2019/2020• 10.160 DRC TOPLINE CD 2016/2017• TGX 28.440 6X2 T 2019/2020•
ITALBUS NASCERE U 2019/2020• BUSSCAR EL BUSS R 2007/2007• TGX 28.440 6X2 T 2019/2020• TGX 28.440
6X2 T 2019/2020• GOL PATRULHEIRO 1.6 2005/2006• CLASSIC LS 2010/2011• CELTA 1.0L LT 2014/2015•
RENAULT SYMBOL EX1616V 2011/2012• FIESTA 1.6 FLEX 2012/2013• SIENA FIRE FLEX 2005/2006• UNO
MILLE WAY ECON 2010/2011• FAT SENA EL 1.0 FLEX 2015/2015• GOL 1.0 2009/2009• PALIO WEEK HLX FLEX
2004/2005• PRISMA JOY 2008/2009• UNO VIVACE 1.0 2015/2016• AGILE LTZ 2011/2012• C3 EXCL 14 FLEX
2007/2008• CG 160 START 2020/2021• GOL 1.0 GIV 2011/2012• ENTRE OUTROS•

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) 4042-255011/12/2021 . 10h00

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

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

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

             




    


                
                
                
              K-09e10/12

09 e 10/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001620-88.2018.
valor total: R$ 40,00





      

   



                  



 
    

                 


     K-09e10/12

09 e 10/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007324-89.2018.
valor total:  R$ 30,00







    
          

 
                 


  K-09e10/12

09 e 10/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1060854-36.2020.
valor total: R$ 20,00




                 

              



 
               K-09e10/12

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

09 e 10/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013549-14.2020.
valor total:  R$ 30,00

             




    


                
                
                
              K-09e10/12

09 e 10/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001620-88.2018.
valor total: R$ 40,00





      

   



                  



 
    

                 


     K-09e10/12

09 e 10/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007324-89.2018.
valor total:  R$ 30,00







    
          

 
                 


  K-09e10/12

09 e 10/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1060854-36.2020.
valor total: R$ 20,00




                 

              



 
               K-09e10/12

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

09 e 10/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013549-14.2020.
valor total:  R$ 30,00

             




    


                
                
                
              K-09e10/12

09 e 10/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001620-88.2018.
valor total: R$ 40,00





      

   



                  



 
    

                 


     K-09e10/12

09 e 10/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007324-89.2018.
valor total:  R$ 30,00







    
          

 
                 


  K-09e10/12

09 e 10/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1060854-36.2020.
valor total: R$ 20,00




                 

              



 
               K-09e10/12

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

09 e 10/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013549-14.2020.
valor total:  R$ 30,00

             




    


                
                
                
              K-09e10/12

09 e 10/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001620-88.2018.
valor total: R$ 40,00





      

   



                  



 
    

                 


     K-09e10/12

09 e 10/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007324-89.2018.
valor total:  R$ 30,00
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09 e 10/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1060854-36.2020.
valor total: R$ 20,00




                 

              



 
               K-09e10/12

5ª VARA CÍVEL - FORO DE SÃO VICENTE
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: ANA MARIA ALMEIDA BERTOLDO (CPF/MF Nº
283.173.698-36) e JOSILDO BERTOLDO CAMPOS (CPF/MF Nº 022.727.464-46); bem como dos credores CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE REAL (CNPJ/MF Nº 71.545.412/0001-55) e FAZENDA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE (CNPJ/MF Nº 46.177.523/0001-09).
 O MM. Juiz de Direito Dr. Otávio Augusto Teixeira Santos, da 5ª Vara Cível - Foro de São Vicente, 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 Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por SANDRA AKIKO TAMASHIRO (CPF/MF Nº 090.767.068-75) em face de ANA MARIA ALMEIDA BERTOLDO (CPF/MF Nº
283.173.698-36) e JOSILDO BERTOLDO CAMPOS (CPF/MF Nº 022.727.464-46), nos autos do Processo nº 1011962-57.2015.8.26.0590, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos
246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01- IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Carijós nº 583, situado no Parque São Vicente/SP CEP: 11360-100, Edifício Parque Real, apartamento nº 15, localizado no 1º andar ou 2º pavimento – Descrição do Imóvel:
O apartamento nº 15, localizado no 1º andar ou 2º pavimento Edifício Parque Real, situado a Rua Carijós, nº 583, no Município e Comarca de São Vicente, com a área útil de 57,423m², área comum de 21,38m², área total
construída de 78,803m², pertencendo-lhe no terreno a fração ideal correspondente a 31,58m² equivalente a 5,26% do todo; confrontando olhando-se de frente para a porta de entrada do apartamento, p/ frente com parte
do apto 16, com hall de circulação e escadaria, pelo lado direito com a área de recuo lateral direita do prédio, pelo lado esquerdo com a área de recuo lateral esquerda do prédio e pelos fundos, com o apto 14, cabendo-lhe
o direito ao uso de uma vaga na garagem coletiva do edifício, localizada no térreo.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 36-00342-0024-00583-012
Matrícula Imobiliária n° 101.996 Registro de Imóveis de São Vicente

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 16 05/08/19 Penhora Exequenda Proc. nº 1011962-57.2015.8.26.0590 Sandra Akiko Tamashiro
OBS 01: Há uma ação de cobrança de débitos condominiais, processo nº 1009394-97.2017.8.26.0590, em trâmite perante a 1ª Vara Cível do Foro de São Vicente, a qual transitou em julgado com a extinção do feito, tendo
em vista o acordo firmado entre as partes mediante audiência de conciliação.
OBS 02: Inscrição Municipal nº 36-00342-0024-00583-012 (Av. 14 da Matrícula Imobiliária).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 180.000,00 (Mai/2018 – Avaliação às fls. 198).
Valor de avaliação atualizado: R$ 218.394,28 (Out/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 52.479,09 (Nov/2021), sendo R$ 2.030,31 referente ao exercício de 2021, e  R$ 50.448,78 referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa correspondente aos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2007,
2010 a 2020. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Condominial: R$ 53.298,86 (Nov/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor de arrematação serão de responsabilidade do arrematante.
Débito Exequendo: R$ 87.369,37 (Jun/2021 – Fls. 565/566).
02 - A 1ª praça terá início em 28 de janeiro de 2022, às 14 horas, e se encerrará no dia 31 de janeiro de 2022, às 14 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao
início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 31 de janeiro de 2022, às 14 horas, e se encerrará em 21 de fevereiro de 2022, às 14 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 55% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada
exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. 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 (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, do 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 (art. 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º - CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento
CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levará 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, 22 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. OTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002053-92.2020.8.26.0047. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Assis, Estado de São Paulo, Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO 
APARECIDO SOARES, Brasileiro, Casado, CPF 068.057.458-10, com endereço à Rua Humberto de Campos, 510, Vila Mercedes, CEP 
19802-091, Assis - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ENERGISA SUL - SUDESTE - 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, alegando em síntese: A empresa requerente é concessionária de serviço público, de distribuição de 
energia elétrica, e prestou seus serviços em favor do requerido, fornecendo-lhe energia elétrica para a unidade consumidora 9008792, 
entretanto, apesar da requerente ter prestado seus serviços, o requerido deixou de efetuar o pagamento das respectivas faturas de consumo 
de energia elétrica, estando em débito perante a empresa requerente. Consoante se comprova pelos documentos anexos, a parte requerida 
deixou de efetuar o pagamento das faturas de energia elétrica, correspondente a respectiva Unidade Consumidora, na data abaixo 
mencionada, cujas faturas abrangem o consumo de energia elétrica, bem como o parcelamento de consumo avençado com a Requerente, 
restando evidente a situação de inadimplência do requerido, conforme se observa dos documentos em anexo e tabela a seguir, vejamos: 
Outrossim, o Requerido firmou junto a Requerente, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Compromisso de Pagamento e outras 
Avenças, reconhecendo a dívida no valor de R$ 3.078,73 (três mil e setenta e oito reais e setenta e três centavos), avençando o pagamento 
de uma entrada de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), e 06 (seis) parcelas de R$ 385,81 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um 
centavos), com vencimento da primeira parcela em 04/09/2015 e última parcela em 08/01/2016, incluídas em nota fiscal/fatura de energia 
elétrica, conforme documentação em anexo.Ocorre que o Requerido, não efetuou o pagamento até o momento, encontrando-se 
inadimplente com o parcelamento. Desta feita, tornou-se então exigível a totalidade do débito, restando devido à Requerente a quantia de R$ 
6.389,72 (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrativo em anexo, nos termos dos artigos 
397 c/c 422 do Código Civil. 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 Assis, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 20 DIAS AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO N. 4001438-66.2013.8.26.0477. AÇÃO: 
USUCAPIÃO REQUERENTES: MARIBEL GONZALEZ CASTRO DO VALE, DIEGO GONZALEZ DE ARAÚJO e KELLY CRISTINA 
GONZALEZ DE ARAÚJO. REQUERIDOS: SILVANO DE JESUS DIAS, ETELVINA AMÉLIA FIGUEIREDO DIAS, LICÍNIO JOSÉ 
FALHAS FIGUEIREDO, NILCE HENRIQUES FIGUEIREDO, EDIVALDO DE SANTANA, JOSEFA DE OLIVEIRA DE JESUS, JOÃO 
ALVES FILHO, ANA ROSA LOPES ALVES, O MM Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Praia Grande/SP ANDRÉ QUINTELA 
ALVES RODRIGUES na forma da lei: faz saber a todos que o presente edital virem que ficam devidamente citados RÉUS OU 
TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, de todos os termos da presente AÇÃO DE 
USUCAPIÃO para, querendo, oferecerem contestação. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A EGITIMAÇÃO o apartamento 
13, localizado no andar superior ou segundo pavimento do EDIFÍCIO CAETÉS, situado na Rua Plinio Salgado nº 37 no Jardim Guilhermina 
em Praia Grande/SP, com área útil de 33,4482 m², área comum de 19,5703 m², perfazendo a área total de 53, 0185 m² com a fração ideal 
de terreno coisas de uso comum de 7,7289% do todo. AVERTÊNCIAS a) PRAZO: o prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) 
dias, finda a dilação assinada pelo juiz;b) REVELIA: não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial.E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital é publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035245-17.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª 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(o) SAMUEL 
BARBOSA DE MATOS, CNPJ 32585651000187, com endereço à Rua Adelino Teixeira, 100, Vila Trabalhista, CEP 07094-120, Guarulhos 
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de A.CIASEG COMERCIO DE EPI'S LTDA, alegando em 
síntese:NUNCA EFETOU QUALQUER NEGOCIAÇÃO, AQUISIÇÃO e/ou RECEBIMENTO DE MERCADORIA e/ou SOLICITAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E NÃO DEU ACEITE EM NENHUMA FATURA e/ou NOTA FISCAL, ou qualquer outro documento similar, 
tudo em relação à empresa “Samuel Barbosa de Matos”, . 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 * 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.  São Paulo, aos 22 de novembro de 2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru-SP. Contratada: Mirian Anhezini 
Cardoso Transportes - CNPJ: 07.441.630/0001-40. Objeto: Transporte de van para os 
pacientes de hemodiálise para a cidade de Batatais. Valor Total: R$ 16.200,00. Dota-
ção Orçamentaria: 06.01.00.1630.10.302.1001.2030.33.90.39.00 F 95. Foro Cajuru. 
Assinatura: 08/12/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021 - PROCESSO Nº 222/2021 - EDITAL Nº 131/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para licenciamento temporário e não exclusi-
vo de uso de sistemas de informática integrados para a gestão pública, com total aderência 
às NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público) e ao PCASP 
(Plano de Contas Padrão); SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse); 
SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde); SIOPE (Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação); exigências da LC-131 (Lei Comple-
mentar 131/09 Lei da Transparência); SICONFI/STN; demais orientações e determinações da 
STN-Secretaria do Tesouro Nacional, e demais legislações vigentes; para serem utilizados pela 
Prefeitura Municipal de Serrana, incluindo-se no objeto desta licitação os serviços de conversão 
de dados, implantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte 
técnico eventual e permanente e acompanhamento técnico no envio das prestações de contas du-
rante o período contratual, em conformidade com as especifi cações técnicas e funcionais conti-
das neste termo de referência e seus anexos. Tendo em vista alterações no Termo de Referência. 
Data/Horário 15:00 horas (Horário de Brasília) do dia 05 de janeiro de 2022, no site www.bll.
org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 08 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
PROCESSO Nº 231/2021 - EDITAL Nº 136/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de material elétrico para manutenção dos próprios 
públicos da Prefeitura de Serrana - SP, pelo período de 12 (doze) meses. Data/Horário 09:00 
horas (Horário de Brasília) do dia 05 de janeiro de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Lei-
lões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua 
Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 07 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 076/2021 - PROCESSO Nº. 161/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos e material de limpeza, materiais descar-
táveis, fraldas e artigos de higiene pessoal, período de 12 (doze) meses, para o abastecimento de 
diversos setores da Prefeitura Municipal de Serrana. Considerando o TC-023880.989.21-5. De-
termino a Suspensão SINE DIE do Pregão Eletrônico nº. 076/2021 - Processo nº. 161/2021.

Serrana/SP, 08 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2021 - EDITAL Nº 79/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P218809/2021 - A Prefeitura da Estância 

Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se 
público que se acha aberta licitação cujo objeto: Aquisição de veículo para 
atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme anexo 
i - termo de referência deste edital. Data/Hora/Local Da Sessão Pública: Dia 
22/12/2021 às 15h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – 
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

ALESSANDRA GODINHO DA SILVA – PREGOEIRA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

ERRATA 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 058/2021 - PROCESSO Nº 2707/2021

Publicado em 04 de dezembro de 2021. Onde se lê: “Abertura das propostas 
às 09h do dia 17/12/2021 e início da sessão de disputa às 10h do dia 
17/12/2021 (horário de Brasília)”. Leia-se: “Abertura das propostas às 
09h do dia 23/12/2021 e início da sessão de disputa às 10h do dia 
23/12/2021 (horário de Brasília)”

São Carlos, 03 de dezembro de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 
PROCESSO Nº 2718/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de capinação, roçagem, limpeza e 
jardinagem, para conservação das áreas do SAAE, conforme o Edital e seus Anexos. Tipo: Menor 
Preço. O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da sessão pública terá início 
às 9h do dia 23/12/2021, na sede do SAAE, situada na Av. Getúlio Vargas, 1500, Jd. São Paulo, 
São Carlos, SP, entrada pela lateral, Rua José Casale. O edital na íntegra estará à disposição dos 
interessados, preferencialmente online, pelo site www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações, 
e na sede do SAAE, em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário de Brasília).

São Carlos, 08 de dezembro de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 
PROCESSO N° 2781/2021

Objeto: Aquisição de ortopolifosfato de sódio na forma líquida, 
conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à 
disposição dos interessados e poderá ser examinado, pelos sites 
www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. 
Abertura das propostas às 09h do dia 22/12/2021 e início da sessão 
de disputa às 10h do dia 22/12/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 08 de dezembro de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico n  57/00010/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – PARA USO EM ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS POR DOCENTES E ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 21/12/2021, às 10 horas e 30 minutos no endereço 
eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta 
de Compra n  081101080462021OC00372, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção 
licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-
001 - São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo 
para envio da proposta eletrônica será de 09/12/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. 
Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123.. ROBERTO POMPEI GOUVEIA 
- Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00015/20/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Francisco Parente - Rua 
Toshio Yoshida, 11 - Cep: 08111-710 - Vila Odete - São Paulo-SP; EE Marcelo Tulman Neto - Rua Beladona, 
s/n - Cep: 08161-330 - Jd. Miragaia - São Paulo-SP; EE Maria de Lourdes Vieira - Rua Pedroso da Silva, 
744 - Cep: 08080-040 - Prq. Paulistano - São Paulo-SP e EE Cap. Sergio Paulo Muniz Pimenta - Rua Gaspar 
de Godoi Moreira, 19 - Cep: 08121-590 - Jd Sao Luiz - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 10/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00089/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade com Aprova-
ção no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/DER Prof Otavio Martins de Souza/ 
Parte da DER Franca - Rua Joao Ferreira Fontelas, 225 - Vila Chico Julio – Franca - SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00106/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Benevenuto Torres - 
Rua Aba, s/n - Viracopos - Campinas-SP - EE Profa Therezina da Fonseca Pares - Rua Bertholdo Fernandes de 
Castro, 260 - Jd Bandeiras - Campinas-SP - EE DR Antonio Pires Barbosa - Rua Paulo Mangabeira Albernaz, 
720 - Jd Capivari - Campinas-SP - EE/CEEJA/DER Prof Dante Alighieri Vita/Paulo Decourt/Der - Acervo Docu-
mental (Arquivo) - Rua Amelia Bueno Camargo, s/n - Jd Santana (Acesso Ao Ceeja) - Campinas-SP - EE Prof 
Jose Carlos De Ataliba Nogueira - Rua Gumercindo Rodrigues, S/N - Jardim Novo Maracana - Campinas-SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00115/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Joao Gumercindo 
Guimaraes - Rua Sao Joaquim da Barra, 217 - Jd Nova Europa - Campinas-SP – EE Prof Celestino De Cam-
pos - Avenida Ana Beatriz Bierrembach, s/n - Vila Mimosa - Campinas-SP – EE Prof Luiz Gonzaga da Costa 
- Avenida Amoreiras, s/n - Sao Joao - Campinas-SP – EE Profa Lais Bertoni Pereira - Rua Maria Julieta Godoi 
Cartezani, 132 - Vila Palacios - Campinas-SP –EE/CEL Prof Milton de Tolosa - Rua Mto Salvador B.de Oliveira, 
84 - Jd Leonor - Campinas-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/02/2022, às 13:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente 
com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha 
as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n  11.488/2007, deverão ser entregues devidamente 
acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, conforme o caso, no 
ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1  Andar – Gerência de Licitações da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada 
em conformidade com a LEI FEDERAL n  8.666/93, com a Lei Estadual n  6.544/89 e suas alterações, em 
especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI 
GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00034/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria de Lourdes 
Nogueira Albergaria - Rua Jose Mascarenhas, 456 - Vila Matilde - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITA-
ÇÃO (DIA E HORA): 10/02/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00037/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jacob Salvador Zveibil 
- Avenida Elisio Teixeira Leite, 6700 - Parada de Taipas - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 10/02/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00039/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Genoveva Pinheiro 
Vieira de Vitta - Rua Rio Grande do Norte, 1697 - Bela Vista - São Joaquim da Barra-SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00041/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jose Baptista Rios 
Castelloes - Rua Itata, 195 - Vila Erna - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
11/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00053/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Sta Rosa de Lima – Rua Naimpur, 80 - Jd Vale das Virtudes - São Paulo-SP - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00054/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Luiz Rosanova - Av Miguel Achiole da Fonseca, 1447 - Jd Sao Paulo - São 
Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/02/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00055/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Gloria Azedia Bonetti - Rua Altino Arantes, 165 - Jardim Bela Vista - Osas-
co-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/02/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00062/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Cel Antonio Paiva de Sampaio - Rua Ananias de Almeida, 145 - Vila Quitauna - 
Osasco-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/02/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00076/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/ETEC Profa Guiomar Ro-
cha Rinaldi/Basilides de Godoy (CL DESCENTR) - Rua Dom Francisco Cardoso Ayres, 285 - Jardim Cambara 
- São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00078/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr Francisco Pereira da Rocha - Rua Riachuelo, 110 - Prados – Peruíbe-SP - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00079/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Americo Belluomini - Rua Profa Alice Nonato, S/N - Vila Progresso - Vali-
nhos-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/02/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00082/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria Aparecida Coimbra - Rua Tiradentes, 3 - Centro - Presidente Alves-
-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/02/2022, às 14:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, 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 n  11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1  Andar – Gerência de 
Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. 
Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL n  8.666/93, com a Lei Estadual n  
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 edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Obras:
- TOMADA DE PREÇOS N : 70/00330/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Wilson Rachid – Av. Itaim, s/n – Vila Itaim – Itaim Paulista, em SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/01/2022, às 09:30 hs.
- CONCORRÊNCIA N : 69/00273/21/01 – OBJETO: Construção de Prédio Escolar - PRÉDIO(S) / LOCA-
LIZAÇÃO(ÕES): Terreno Residencial Parque Campo Bonito – Rua 6, s/n – Buru – Indaiatuba/SP - ABERTU-
RA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/01/2022, às 16:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 69/00260/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Atilio Innocenti – Rua Luiz Ricardo, 85 – Vila Santa Helena 
– São Manuel, EE/DER Cel Siqueira Moraes/Rede do Saber – Rua 23 de Maio, 541 – Vianelo - Jundiai, 
em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 70/00304/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Brasilina Valente – Av. Kizaemon Takeuti, 60 – Jd. Castilho – Embu 
das Artes, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 70/00319/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Fernando Milano – Rua Tom Jobim, 420 – Prq Laguna – Taboão 
da Serra, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/02/2022, às 11:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n  11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1  Andar – Gerência de Lici-
tações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) 
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL n  8.666/93, com a Lei Estadual 
n  6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 201/2021 – Pregão Ele-
trônico nº 085/2021-Proc.Adm. nº 12089/2021. OBJETO: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e dietas para 
auxílio suplementar. Data da entrega das propostas dia 21/12/2021 às 
10h00. Edital nº 203/2021 –Tomada de Preços nº 006/2021-Proc.Adm. 
nº 11703/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada com 
fornecimento de material e mão de obra para manutenção e adequação 
de infraestrutura para Feira dos Artesãos (Rua São Benedito, Rua da 
Padroeira, Rua Sete de Setembro, s/nº, Bairro Vila – Ilhabela). Data da 
entrega das propostas dia 27/12/2021 às 10:30horas. Os Editais com-
pletos deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilha-
bela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo te-
lefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência 
à data da abertura. Ilhabela, 08 de dezembro de 2021 – Benedito Wen-
ceslau Neto - Departamento de Licitações 

Custo desta Publicação R$ 351,20

Abertura TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 

São Lourenço da Serra, o Edital de TOMADA DE 

PREÇO Nº 05/2021, cujo objeto é Pavimentação 

Estrada Maria Soares Pereira, Trecho 01. O edital 

em inteiro teor deverá ser retirado no site www.sao-

lourencodaserra.sp.gov.br. A abertura da sessão se 

dará no dia 11/01/2022 as 10:00 horas na Praça 10 

de Agosto, 305 – Centro – São Lourenço da Serra. 

Mais informações no e-mail licitacao@saolouren-

codaserra.sp.gov.br, e nos telefones (11) 4687-

2700. São Lourenço da Serra, 08 de Dezembro de 

2021. Felipe Geferson Seme Amed – Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 128/2021
Processo nº 34.963/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE 
RODAS E FAIXA/CINTO PARA STAND 
TABLE
Abertura: 22/12/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretário de Obras TORNA 
PÚBLICO: TOMADA DE PREÇOS Nº 
012/2021 - Processo nº 16.686/2021 
- Contratação de empresa para exe-
cução de Obras de Pavimentação 
de Vias Vicinais na Estrada dos 
Orquidófilos e Rua dos Catequistas 
para ligação entre bairros do Jardim 
Engenho Velho e Santa Clara, a en-
cerrar-se às 10h do dia 06/01/2022. 
Edital e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 
08/12/21.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-113/2021. Obje-
to: Registro de Preços Para a “Aquisição 
de Equipamentos  de Proteção  Individual 
EPI´s”. Sessão pública de processamento: 
dia 30/12/2021 às 09:00 horas. Da sessão 
pública: O processamento eletrônico será 
realizado através do endereço eletrônico 
comprasbr.com.br, no dia e hora menciona-
dos e será conduzida pelo pregoeiro com o 
auxílio da equipe de apoio. O edital está dis-
ponível no site: www.ts.sp.gov.br e compras-
br.com.br. Taboão da Serra, 08 de dezembro 
de 2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Se-
cretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

CHAMAMENTO PUBLICO 03/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 431/2021 
PROCESSO DE COMPRA 499/2021 

OBJETO:  Seleção de Entidade de direito privado sem 
fins lucrativos, que já esteja devidamente qualificada nos 
termos da Lei Muicipal 1.533 de 10 de maio de 2018 e 
do Decreto Municipal 2.122 de junho de 2018, até a data 
de publicação deste Edital como Organização Social no 
âmbito do Município de Pedro Toledo, para celebração 
de contrato de gestão objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CON- 
TATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO 
E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO 
ATENDIMENTO MUNICIPAL.
Entrega dos envelopes: 10/01/2022 ás 09H30MIN. 
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, a partir do dia 09/12/2021, 
mediante pagamento de taxa, e ou pelo site www.
pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo e-mail: compras@
pedrodetoledo.sp.gov.br, informações Fone:(13)3419-
7000 ramal 213 ou 3419-1599.Pedro de Toledo, 08 de 
Dezembro de 2021. Eleazar Muniz Junior - Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 51/21 - Processo nº 137/21, 
que tem por objeto o  Registro De Preços 
De Equipamentos De Proteção Individual 
(EPI) E Equipamentos De Proteção Coletiva 
(EPC). O Edital completo encontra-se à dis-
posição dos interessados no Serviço de Su-
primento, à Rua Pedro Bonne, 508, centro, 
Pariquera-Açu/SP e no endereço eletrônico 
www.consaude.org.br, na aba Publicações - 
Editais, A sessão pública de processamento 
do pregão será no endereço acima mencio-
nado, no dia 20/12/2021 às 14:00 horas. 

Pariquera-Açu, 08 de dezembro de 2021
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 52/21 - Processo nº 136/21, 
que tem por objeto o  Registro De Preços 
De Materiais de Consumo de Descartáveis 
e Utensílios de Cozinha para SND/HRLB). 
O Edital completo encontra-se à disposição 
dos interessados no Serviço de Suprimento, 
à Rua Pedro Bonne, 508, centro, Pariquera-
-Açu/SP e no endereço eletrônico www.con-
saude.org.br, na aba Publicações - Editais, 
A sessão pública de processamento do pre-
gão será no endereço acima mencionado, 
no dia 20/12/2021 às 09:00 horas. 

Pariquera-Açu, 08 de dezembro de 2021
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA
A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto, o Pregão Presencial nº 
032/2021, Processo nº 092/2021, objetivando o Registro de Preços para Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Caminhões, Máquinas Pesadas e/ou 
Veículos com Motorista/Operador devidamente habilitados em atendimento à Secretaria de 
Planejamento, Obras e Trânsito. O recebimento dos envelopes contendo a proposta e os 
documentos de habilitação será na sede da Prefeitura Municipal, localizada à rua Mohamad 
Said Hedjazi, nº 42, Bairro Floresta, Juquiá/SP até às 10:00 horas do dia 21.12.2021
Edital não integra no site: www.juquia.sp.gov.br ou no endereço acima. Informações: Tel. 
(13) 3844-6111.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Companhia Vale do Rio Roosevelt S/A
CNPJ nº 03.528.098/0001-42

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
no dia 17 de dezembro de 2020, às 14:00 horas, na sede social, na Rua Dr. Luiz Migliano nº1986 11º 
Andar Jd. Caboré no Município de São Paulo – SP., a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Aprovação do balanço social encerrado em 31.12.2020.

São Paulo, 08 de dezembro de 2021. Sergio Casali Prandini – Diretor

HM Hotéis e Turismo S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 47.396.635/0001-13 – NIRE 35.300.011.856

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da HM Hotéis e Turismo S.A. – Em Recuperação Judicial, sociedade por ações 
com sede em São Paulo, localizada na Rua São Carlos do Pinhal, nº 424, 1º andar, sala 104, Bela Vista, CEP 01333-000, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”), a se reunirem em assembleia geral extraordinária da Companhia 
a ser realizada em sua sede social às 10h00 do dia 20/12/2021, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: alteração 
do objeto social da Companhia, em razão das obrigações previstas no plano de recuperação judicial da Companhia, em 
sua cláusula 3.1.(iii), conforme aprovado pelos credores em assembleia geral de credores, bem como homologado pelo 
D. Juízo nos termos dos autos do processo de recuperação judicial nº 1087857-63.2020.8.26.0100, em trâmite perante 
a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, de modo a acrescentar as atividades de (i) 
compra, venda e licenciamento do uso e exploração de marcas, franquias e recebimento de royalties, (ii) compra, venda, 
locação de bens móveis e imóveis próprios ou de terceiros, (iii) consultoria e assessoria em gestão empresarial, (iv) 
elaboração de cursos, treinamentos profissionais e avaliações técnicas, (v) serviços associados ao comércio, aluguel e 
lavagem de artigos de cama, mesa e banho, (vi) design de mobiliário, outros objetos domésticos e acessórios de luxo 
(vii) reprodução, para difusão comercial, de softwares, a partir de matrizes. São Paulo, 08/12/2021. HM Hotéis e Turismo 
S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Henry Maksoud Neto) – Diretor Presidente  (09, 10 e 11/12/2021)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002053-92.2020.8.26.0047. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Assis, Estado de São Paulo, Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO 
APARECIDO SOARES, Brasileiro, Casado, CPF 068.057.458-10, com endereço à Rua Humberto de Campos, 510, Vila Mercedes, CEP 
19802-091, Assis - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ENERGISA SUL - SUDESTE - 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, alegando em síntese: A empresa requerente é concessionária de serviço público, de distribuição de 
energia elétrica, e prestou seus serviços em favor do requerido, fornecendo-lhe energia elétrica para a unidade consumidora 9008792, 
entretanto, apesar da requerente ter prestado seus serviços, o requerido deixou de efetuar o pagamento das respectivas faturas de consumo 
de energia elétrica, estando em débito perante a empresa requerente. Consoante se comprova pelos documentos anexos, a parte requerida 
deixou de efetuar o pagamento das faturas de energia elétrica, correspondente a respectiva Unidade Consumidora, na data abaixo 
mencionada, cujas faturas abrangem o consumo de energia elétrica, bem como o parcelamento de consumo avençado com a Requerente, 
restando evidente a situação de inadimplência do requerido, conforme se observa dos documentos em anexo e tabela a seguir, vejamos: 
Outrossim, o Requerido firmou junto a Requerente, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Compromisso de Pagamento e outras 
Avenças, reconhecendo a dívida no valor de R$ 3.078,73 (três mil e setenta e oito reais e setenta e três centavos), avençando o pagamento 
de uma entrada de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), e 06 (seis) parcelas de R$ 385,81 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um 
centavos), com vencimento da primeira parcela em 04/09/2015 e última parcela em 08/01/2016, incluídas em nota fiscal/fatura de energia 
elétrica, conforme documentação em anexo.Ocorre que o Requerido, não efetuou o pagamento até o momento, encontrando-se 
inadimplente com o parcelamento. Desta feita, tornou-se então exigível a totalidade do débito, restando devido à Requerente a quantia de R$ 
6.389,72 (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrativo em anexo, nos termos dos artigos 
397 c/c 422 do Código Civil. 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 Assis, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 20 DIAS AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO N. 4001438-66.2013.8.26.0477. AÇÃO: 
USUCAPIÃO REQUERENTES: MARIBEL GONZALEZ CASTRO DO VALE, DIEGO GONZALEZ DE ARAÚJO e KELLY CRISTINA 
GONZALEZ DE ARAÚJO. REQUERIDOS: SILVANO DE JESUS DIAS, ETELVINA AMÉLIA FIGUEIREDO DIAS, LICÍNIO JOSÉ 
FALHAS FIGUEIREDO, NILCE HENRIQUES FIGUEIREDO, EDIVALDO DE SANTANA, JOSEFA DE OLIVEIRA DE JESUS, JOÃO 
ALVES FILHO, ANA ROSA LOPES ALVES, O MM Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Praia Grande/SP ANDRÉ QUINTELA 
ALVES RODRIGUES na forma da lei: faz saber a todos que o presente edital virem que ficam devidamente citados RÉUS OU 
TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, de todos os termos da presente AÇÃO DE 
USUCAPIÃO para, querendo, oferecerem contestação. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A EGITIMAÇÃO o apartamento 
13, localizado no andar superior ou segundo pavimento do EDIFÍCIO CAETÉS, situado na Rua Plinio Salgado nº 37 no Jardim Guilhermina 
em Praia Grande/SP, com área útil de 33,4482 m², área comum de 19,5703 m², perfazendo a área total de 53, 0185 m² com a fração ideal 
de terreno coisas de uso comum de 7,7289% do todo. AVERTÊNCIAS a) PRAZO: o prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) 
dias, finda a dilação assinada pelo juiz;b) REVELIA: não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial.E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital é publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035245-17.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª 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(o) SAMUEL 
BARBOSA DE MATOS, CNPJ 32585651000187, com endereço à Rua Adelino Teixeira, 100, Vila Trabalhista, CEP 07094-120, Guarulhos 
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de A.CIASEG COMERCIO DE EPI'S LTDA, alegando em 
síntese:NUNCA EFETOU QUALQUER NEGOCIAÇÃO, AQUISIÇÃO e/ou RECEBIMENTO DE MERCADORIA e/ou SOLICITAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E NÃO DEU ACEITE EM NENHUMA FATURA e/ou NOTA FISCAL, ou qualquer outro documento similar, 
tudo em relação à empresa “Samuel Barbosa de Matos”, . 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 * 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.  São Paulo, aos 22 de novembro de 2021. 
 
 Anuncie: 

11. 3729-6600 
comercial@gazetasp.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 76/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 411/2021 -Contratação de empresa especiali-
zada em cessão de uso de sistemas integrados 
de informática para gestão de convênios, para 
numero ilimitado de usuários simultâneos, com 
manutenção por locação mensal de ordem correti-
va, evolutiva e legal com suporte técnico continuo, 
incluindo conversão, implantação, treinamento/ 
capacitação, com gerenciamento e indexação de 
documentos visando a tramitação de informações, 
implantação de uma infraestrutura de desenvolvi-
mento e disponibilização de soluções de ged (ges-
tão  eletrônica de documentos), para o município 
de tupã/sp, pelo período de 12 meses. Abertura: 
23/12/2021, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor preço global. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no 
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, 
nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 
e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 08/12/2021. Caio K. P. Aoqui, 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru-SP. Contratada: Mirian Anhezini 
Cardoso Transportes - CNPJ: 07.441.630/0001-40. Objeto: Transporte de van para os 
pacientes de hemodiálise para a cidade de Batatais. Valor Total: R$ 16.200,00. Dota-
ção Orçamentaria: 06.01.00.1630.10.302.1001.2030.33.90.39.00 F 95. Foro Cajuru. 
Assinatura: 08/12/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021 - PROCESSO Nº 222/2021 - EDITAL Nº 131/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para licenciamento temporário e não exclusi-
vo de uso de sistemas de informática integrados para a gestão pública, com total aderência 
às NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público) e ao PCASP 
(Plano de Contas Padrão); SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse); 
SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde); SIOPE (Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação); exigências da LC-131 (Lei Comple-
mentar 131/09 Lei da Transparência); SICONFI/STN; demais orientações e determinações da 
STN-Secretaria do Tesouro Nacional, e demais legislações vigentes; para serem utilizados pela 
Prefeitura Municipal de Serrana, incluindo-se no objeto desta licitação os serviços de conversão 
de dados, implantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte 
técnico eventual e permanente e acompanhamento técnico no envio das prestações de contas du-
rante o período contratual, em conformidade com as especifi cações técnicas e funcionais conti-
das neste termo de referência e seus anexos. Tendo em vista alterações no Termo de Referência. 
Data/Horário 15:00 horas (Horário de Brasília) do dia 05 de janeiro de 2022, no site www.bll.
org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 08 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
PROCESSO Nº 231/2021 - EDITAL Nº 136/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de material elétrico para manutenção dos próprios 
públicos da Prefeitura de Serrana - SP, pelo período de 12 (doze) meses. Data/Horário 09:00 
horas (Horário de Brasília) do dia 05 de janeiro de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Lei-
lões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua 
Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 07 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 076/2021 - PROCESSO Nº. 161/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos e material de limpeza, materiais descar-
táveis, fraldas e artigos de higiene pessoal, período de 12 (doze) meses, para o abastecimento de 
diversos setores da Prefeitura Municipal de Serrana. Considerando o TC-023880.989.21-5. De-
termino a Suspensão SINE DIE do Pregão Eletrônico nº. 076/2021 - Processo nº. 161/2021.

Serrana/SP, 08 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2021 - EDITAL Nº 79/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P218809/2021 - A Prefeitura da Estância 

Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se 
público que se acha aberta licitação cujo objeto: Aquisição de veículo para 
atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme anexo 
i - termo de referência deste edital. Data/Hora/Local Da Sessão Pública: Dia 
22/12/2021 às 15h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – 
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

ALESSANDRA GODINHO DA SILVA – PREGOEIRA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

ERRATA 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 058/2021 - PROCESSO Nº 2707/2021

Publicado em 04 de dezembro de 2021. Onde se lê: “Abertura das propostas 
às 09h do dia 17/12/2021 e início da sessão de disputa às 10h do dia 
17/12/2021 (horário de Brasília)”. Leia-se: “Abertura das propostas às 
09h do dia 23/12/2021 e início da sessão de disputa às 10h do dia 
23/12/2021 (horário de Brasília)”

São Carlos, 03 de dezembro de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 
PROCESSO Nº 2718/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de capinação, roçagem, limpeza e 
jardinagem, para conservação das áreas do SAAE, conforme o Edital e seus Anexos. Tipo: Menor 
Preço. O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da sessão pública terá início 
às 9h do dia 23/12/2021, na sede do SAAE, situada na Av. Getúlio Vargas, 1500, Jd. São Paulo, 
São Carlos, SP, entrada pela lateral, Rua José Casale. O edital na íntegra estará à disposição dos 
interessados, preferencialmente online, pelo site www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações, 
e na sede do SAAE, em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário de Brasília).

São Carlos, 08 de dezembro de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 
PROCESSO N° 2781/2021

Objeto: Aquisição de ortopolifosfato de sódio na forma líquida, 
conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à 
disposição dos interessados e poderá ser examinado, pelos sites 
www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. 
Abertura das propostas às 09h do dia 22/12/2021 e início da sessão 
de disputa às 10h do dia 22/12/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 08 de dezembro de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico n  57/00010/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – PARA USO EM ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS POR DOCENTES E ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 21/12/2021, às 10 horas e 30 minutos no endereço 
eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta 
de Compra n  081101080462021OC00372, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção 
licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-
001 - São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo 
para envio da proposta eletrônica será de 09/12/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. 
Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123.. ROBERTO POMPEI GOUVEIA 
- Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00015/20/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Francisco Parente - Rua 
Toshio Yoshida, 11 - Cep: 08111-710 - Vila Odete - São Paulo-SP; EE Marcelo Tulman Neto - Rua Beladona, 
s/n - Cep: 08161-330 - Jd. Miragaia - São Paulo-SP; EE Maria de Lourdes Vieira - Rua Pedroso da Silva, 
744 - Cep: 08080-040 - Prq. Paulistano - São Paulo-SP e EE Cap. Sergio Paulo Muniz Pimenta - Rua Gaspar 
de Godoi Moreira, 19 - Cep: 08121-590 - Jd Sao Luiz - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 10/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00089/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade com Aprova-
ção no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/DER Prof Otavio Martins de Souza/ 
Parte da DER Franca - Rua Joao Ferreira Fontelas, 225 - Vila Chico Julio – Franca - SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00106/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Benevenuto Torres - 
Rua Aba, s/n - Viracopos - Campinas-SP - EE Profa Therezina da Fonseca Pares - Rua Bertholdo Fernandes de 
Castro, 260 - Jd Bandeiras - Campinas-SP - EE DR Antonio Pires Barbosa - Rua Paulo Mangabeira Albernaz, 
720 - Jd Capivari - Campinas-SP - EE/CEEJA/DER Prof Dante Alighieri Vita/Paulo Decourt/Der - Acervo Docu-
mental (Arquivo) - Rua Amelia Bueno Camargo, s/n - Jd Santana (Acesso Ao Ceeja) - Campinas-SP - EE Prof 
Jose Carlos De Ataliba Nogueira - Rua Gumercindo Rodrigues, S/N - Jardim Novo Maracana - Campinas-SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00115/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Joao Gumercindo 
Guimaraes - Rua Sao Joaquim da Barra, 217 - Jd Nova Europa - Campinas-SP – EE Prof Celestino De Cam-
pos - Avenida Ana Beatriz Bierrembach, s/n - Vila Mimosa - Campinas-SP – EE Prof Luiz Gonzaga da Costa 
- Avenida Amoreiras, s/n - Sao Joao - Campinas-SP – EE Profa Lais Bertoni Pereira - Rua Maria Julieta Godoi 
Cartezani, 132 - Vila Palacios - Campinas-SP –EE/CEL Prof Milton de Tolosa - Rua Mto Salvador B.de Oliveira, 
84 - Jd Leonor - Campinas-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/02/2022, às 13:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente 
com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha 
as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n  11.488/2007, deverão ser entregues devidamente 
acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, conforme o caso, no 
ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1  Andar – Gerência de Licitações da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada 
em conformidade com a LEI FEDERAL n  8.666/93, com a Lei Estadual n  6.544/89 e suas alterações, em 
especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI 
GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00034/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria de Lourdes 
Nogueira Albergaria - Rua Jose Mascarenhas, 456 - Vila Matilde - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITA-
ÇÃO (DIA E HORA): 10/02/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00037/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jacob Salvador Zveibil 
- Avenida Elisio Teixeira Leite, 6700 - Parada de Taipas - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 10/02/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00039/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Genoveva Pinheiro 
Vieira de Vitta - Rua Rio Grande do Norte, 1697 - Bela Vista - São Joaquim da Barra-SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00041/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jose Baptista Rios 
Castelloes - Rua Itata, 195 - Vila Erna - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
11/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00053/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Sta Rosa de Lima – Rua Naimpur, 80 - Jd Vale das Virtudes - São Paulo-SP - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00054/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Luiz Rosanova - Av Miguel Achiole da Fonseca, 1447 - Jd Sao Paulo - São 
Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/02/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00055/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Gloria Azedia Bonetti - Rua Altino Arantes, 165 - Jardim Bela Vista - Osas-
co-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/02/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00062/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Cel Antonio Paiva de Sampaio - Rua Ananias de Almeida, 145 - Vila Quitauna - 
Osasco-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/02/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00076/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/ETEC Profa Guiomar Ro-
cha Rinaldi/Basilides de Godoy (CL DESCENTR) - Rua Dom Francisco Cardoso Ayres, 285 - Jardim Cambara 
- São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00078/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr Francisco Pereira da Rocha - Rua Riachuelo, 110 - Prados – Peruíbe-SP - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00079/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Americo Belluomini - Rua Profa Alice Nonato, S/N - Vila Progresso - Vali-
nhos-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/02/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 46/00082/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria Aparecida Coimbra - Rua Tiradentes, 3 - Centro - Presidente Alves-
-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/02/2022, às 14:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, 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 n  11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1  Andar – Gerência de 
Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. 
Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL n  8.666/93, com a Lei Estadual n  
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 edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Obras:
- TOMADA DE PREÇOS N : 70/00330/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Wilson Rachid – Av. Itaim, s/n – Vila Itaim – Itaim Paulista, em SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/01/2022, às 09:30 hs.
- CONCORRÊNCIA N : 69/00273/21/01 – OBJETO: Construção de Prédio Escolar - PRÉDIO(S) / LOCA-
LIZAÇÃO(ÕES): Terreno Residencial Parque Campo Bonito – Rua 6, s/n – Buru – Indaiatuba/SP - ABERTU-
RA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/01/2022, às 16:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 69/00260/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Atilio Innocenti – Rua Luiz Ricardo, 85 – Vila Santa Helena 
– São Manuel, EE/DER Cel Siqueira Moraes/Rede do Saber – Rua 23 de Maio, 541 – Vianelo - Jundiai, 
em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 70/00304/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Brasilina Valente – Av. Kizaemon Takeuti, 60 – Jd. Castilho – Embu 
das Artes, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS N : 70/00319/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Fernando Milano – Rua Tom Jobim, 420 – Prq Laguna – Taboão 
da Serra, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/02/2022, às 11:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n  11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1  Andar – Gerência de Lici-
tações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) 
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL n  8.666/93, com a Lei Estadual 
n  6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 201/2021 – Pregão Ele-
trônico nº 085/2021-Proc.Adm. nº 12089/2021. OBJETO: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e dietas para 
auxílio suplementar. Data da entrega das propostas dia 21/12/2021 às 
10h00. Edital nº 203/2021 –Tomada de Preços nº 006/2021-Proc.Adm. 
nº 11703/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada com 
fornecimento de material e mão de obra para manutenção e adequação 
de infraestrutura para Feira dos Artesãos (Rua São Benedito, Rua da 
Padroeira, Rua Sete de Setembro, s/nº, Bairro Vila – Ilhabela). Data da 
entrega das propostas dia 27/12/2021 às 10:30horas. Os Editais com-
pletos deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilha-
bela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo te-
lefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência 
à data da abertura. Ilhabela, 08 de dezembro de 2021 – Benedito Wen-
ceslau Neto - Departamento de Licitações 

Custo desta Publicação R$ 351,20

Abertura TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 

São Lourenço da Serra, o Edital de TOMADA DE 

PREÇO Nº 05/2021, cujo objeto é Pavimentação 

Estrada Maria Soares Pereira, Trecho 01. O edital 

em inteiro teor deverá ser retirado no site www.sao-

lourencodaserra.sp.gov.br. A abertura da sessão se 

dará no dia 11/01/2022 as 10:00 horas na Praça 10 

de Agosto, 305 – Centro – São Lourenço da Serra. 

Mais informações no e-mail licitacao@saolouren-

codaserra.sp.gov.br, e nos telefones (11) 4687-

2700. São Lourenço da Serra, 08 de Dezembro de 

2021. Felipe Geferson Seme Amed – Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 128/2021
Processo nº 34.963/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE 
RODAS E FAIXA/CINTO PARA STAND 
TABLE
Abertura: 22/12/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretário de Obras TORNA 
PÚBLICO: TOMADA DE PREÇOS Nº 
012/2021 - Processo nº 16.686/2021 
- Contratação de empresa para exe-
cução de Obras de Pavimentação 
de Vias Vicinais na Estrada dos 
Orquidófilos e Rua dos Catequistas 
para ligação entre bairros do Jardim 
Engenho Velho e Santa Clara, a en-
cerrar-se às 10h do dia 06/01/2022. 
Edital e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 
08/12/21.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-113/2021. Obje-
to: Registro de Preços Para a “Aquisição 
de Equipamentos  de Proteção  Individual 
EPI´s”. Sessão pública de processamento: 
dia 30/12/2021 às 09:00 horas. Da sessão 
pública: O processamento eletrônico será 
realizado através do endereço eletrônico 
comprasbr.com.br, no dia e hora menciona-
dos e será conduzida pelo pregoeiro com o 
auxílio da equipe de apoio. O edital está dis-
ponível no site: www.ts.sp.gov.br e compras-
br.com.br. Taboão da Serra, 08 de dezembro 
de 2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Se-
cretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

CHAMAMENTO PUBLICO 03/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 431/2021 
PROCESSO DE COMPRA 499/2021 

OBJETO:  Seleção de Entidade de direito privado sem 
fins lucrativos, que já esteja devidamente qualificada nos 
termos da Lei Muicipal 1.533 de 10 de maio de 2018 e 
do Decreto Municipal 2.122 de junho de 2018, até a data 
de publicação deste Edital como Organização Social no 
âmbito do Município de Pedro Toledo, para celebração 
de contrato de gestão objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CON- 
TATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO 
E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO 
ATENDIMENTO MUNICIPAL.
Entrega dos envelopes: 10/01/2022 ás 09H30MIN. 
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, a partir do dia 09/12/2021, 
mediante pagamento de taxa, e ou pelo site www.
pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo e-mail: compras@
pedrodetoledo.sp.gov.br, informações Fone:(13)3419-
7000 ramal 213 ou 3419-1599.Pedro de Toledo, 08 de 
Dezembro de 2021. Eleazar Muniz Junior - Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 51/21 - Processo nº 137/21, 
que tem por objeto o  Registro De Preços 
De Equipamentos De Proteção Individual 
(EPI) E Equipamentos De Proteção Coletiva 
(EPC). O Edital completo encontra-se à dis-
posição dos interessados no Serviço de Su-
primento, à Rua Pedro Bonne, 508, centro, 
Pariquera-Açu/SP e no endereço eletrônico 
www.consaude.org.br, na aba Publicações - 
Editais, A sessão pública de processamento 
do pregão será no endereço acima mencio-
nado, no dia 20/12/2021 às 14:00 horas. 

Pariquera-Açu, 08 de dezembro de 2021
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 52/21 - Processo nº 136/21, 
que tem por objeto o  Registro De Preços 
De Materiais de Consumo de Descartáveis 
e Utensílios de Cozinha para SND/HRLB). 
O Edital completo encontra-se à disposição 
dos interessados no Serviço de Suprimento, 
à Rua Pedro Bonne, 508, centro, Pariquera-
-Açu/SP e no endereço eletrônico www.con-
saude.org.br, na aba Publicações - Editais, 
A sessão pública de processamento do pre-
gão será no endereço acima mencionado, 
no dia 20/12/2021 às 09:00 horas. 

Pariquera-Açu, 08 de dezembro de 2021
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA
A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto, o Pregão Presencial nº 
032/2021, Processo nº 092/2021, objetivando o Registro de Preços para Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Caminhões, Máquinas Pesadas e/ou 
Veículos com Motorista/Operador devidamente habilitados em atendimento à Secretaria de 
Planejamento, Obras e Trânsito. O recebimento dos envelopes contendo a proposta e os 
documentos de habilitação será na sede da Prefeitura Municipal, localizada à rua Mohamad 
Said Hedjazi, nº 42, Bairro Floresta, Juquiá/SP até às 10:00 horas do dia 21.12.2021
Edital não integra no site: www.juquia.sp.gov.br ou no endereço acima. Informações: Tel. 
(13) 3844-6111.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Companhia Vale do Rio Roosevelt S/A
CNPJ nº 03.528.098/0001-42

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
no dia 17 de dezembro de 2020, às 14:00 horas, na sede social, na Rua Dr. Luiz Migliano nº1986 11º 
Andar Jd. Caboré no Município de São Paulo – SP., a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Aprovação do balanço social encerrado em 31.12.2020.

São Paulo, 08 de dezembro de 2021. Sergio Casali Prandini – Diretor

HM Hotéis e Turismo S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 47.396.635/0001-13 – NIRE 35.300.011.856

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da HM Hotéis e Turismo S.A. – Em Recuperação Judicial, sociedade por ações 
com sede em São Paulo, localizada na Rua São Carlos do Pinhal, nº 424, 1º andar, sala 104, Bela Vista, CEP 01333-000, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”), a se reunirem em assembleia geral extraordinária da Companhia 
a ser realizada em sua sede social às 10h00 do dia 20/12/2021, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: alteração 
do objeto social da Companhia, em razão das obrigações previstas no plano de recuperação judicial da Companhia, em 
sua cláusula 3.1.(iii), conforme aprovado pelos credores em assembleia geral de credores, bem como homologado pelo 
D. Juízo nos termos dos autos do processo de recuperação judicial nº 1087857-63.2020.8.26.0100, em trâmite perante 
a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, de modo a acrescentar as atividades de (i) 
compra, venda e licenciamento do uso e exploração de marcas, franquias e recebimento de royalties, (ii) compra, venda, 
locação de bens móveis e imóveis próprios ou de terceiros, (iii) consultoria e assessoria em gestão empresarial, (iv) 
elaboração de cursos, treinamentos profissionais e avaliações técnicas, (v) serviços associados ao comércio, aluguel e 
lavagem de artigos de cama, mesa e banho, (vi) design de mobiliário, outros objetos domésticos e acessórios de luxo 
(vii) reprodução, para difusão comercial, de softwares, a partir de matrizes. São Paulo, 08/12/2021. HM Hotéis e Turismo 
S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Henry Maksoud Neto) – Diretor Presidente  (09, 10 e 11/12/2021)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002053-92.2020.8.26.0047. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Assis, Estado de São Paulo, Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO 
APARECIDO SOARES, Brasileiro, Casado, CPF 068.057.458-10, com endereço à Rua Humberto de Campos, 510, Vila Mercedes, CEP 
19802-091, Assis - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ENERGISA SUL - SUDESTE - 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, alegando em síntese: A empresa requerente é concessionária de serviço público, de distribuição de 
energia elétrica, e prestou seus serviços em favor do requerido, fornecendo-lhe energia elétrica para a unidade consumidora 9008792, 
entretanto, apesar da requerente ter prestado seus serviços, o requerido deixou de efetuar o pagamento das respectivas faturas de consumo 
de energia elétrica, estando em débito perante a empresa requerente. Consoante se comprova pelos documentos anexos, a parte requerida 
deixou de efetuar o pagamento das faturas de energia elétrica, correspondente a respectiva Unidade Consumidora, na data abaixo 
mencionada, cujas faturas abrangem o consumo de energia elétrica, bem como o parcelamento de consumo avençado com a Requerente, 
restando evidente a situação de inadimplência do requerido, conforme se observa dos documentos em anexo e tabela a seguir, vejamos: 
Outrossim, o Requerido firmou junto a Requerente, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Compromisso de Pagamento e outras 
Avenças, reconhecendo a dívida no valor de R$ 3.078,73 (três mil e setenta e oito reais e setenta e três centavos), avençando o pagamento 
de uma entrada de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), e 06 (seis) parcelas de R$ 385,81 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um 
centavos), com vencimento da primeira parcela em 04/09/2015 e última parcela em 08/01/2016, incluídas em nota fiscal/fatura de energia 
elétrica, conforme documentação em anexo.Ocorre que o Requerido, não efetuou o pagamento até o momento, encontrando-se 
inadimplente com o parcelamento. Desta feita, tornou-se então exigível a totalidade do débito, restando devido à Requerente a quantia de R$ 
6.389,72 (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrativo em anexo, nos termos dos artigos 
397 c/c 422 do Código Civil. 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 Assis, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 20 DIAS AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO N. 4001438-66.2013.8.26.0477. AÇÃO: 
USUCAPIÃO REQUERENTES: MARIBEL GONZALEZ CASTRO DO VALE, DIEGO GONZALEZ DE ARAÚJO e KELLY CRISTINA 
GONZALEZ DE ARAÚJO. REQUERIDOS: SILVANO DE JESUS DIAS, ETELVINA AMÉLIA FIGUEIREDO DIAS, LICÍNIO JOSÉ 
FALHAS FIGUEIREDO, NILCE HENRIQUES FIGUEIREDO, EDIVALDO DE SANTANA, JOSEFA DE OLIVEIRA DE JESUS, JOÃO 
ALVES FILHO, ANA ROSA LOPES ALVES, O MM Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Praia Grande/SP ANDRÉ QUINTELA 
ALVES RODRIGUES na forma da lei: faz saber a todos que o presente edital virem que ficam devidamente citados RÉUS OU 
TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, de todos os termos da presente AÇÃO DE 
USUCAPIÃO para, querendo, oferecerem contestação. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A EGITIMAÇÃO o apartamento 
13, localizado no andar superior ou segundo pavimento do EDIFÍCIO CAETÉS, situado na Rua Plinio Salgado nº 37 no Jardim Guilhermina 
em Praia Grande/SP, com área útil de 33,4482 m², área comum de 19,5703 m², perfazendo a área total de 53, 0185 m² com a fração ideal 
de terreno coisas de uso comum de 7,7289% do todo. AVERTÊNCIAS a) PRAZO: o prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) 
dias, finda a dilação assinada pelo juiz;b) REVELIA: não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial.E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital é publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035245-17.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª 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(o) SAMUEL 
BARBOSA DE MATOS, CNPJ 32585651000187, com endereço à Rua Adelino Teixeira, 100, Vila Trabalhista, CEP 07094-120, Guarulhos 
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de A.CIASEG COMERCIO DE EPI'S LTDA, alegando em 
síntese:NUNCA EFETOU QUALQUER NEGOCIAÇÃO, AQUISIÇÃO e/ou RECEBIMENTO DE MERCADORIA e/ou SOLICITAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E NÃO DEU ACEITE EM NENHUMA FATURA e/ou NOTA FISCAL, ou qualquer outro documento similar, 
tudo em relação à empresa “Samuel Barbosa de Matos”, . 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 * 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.  São Paulo, aos 22 de novembro de 2021. 
 
 Anuncie: 

11. 3729-6600 
comercial@gazetasp.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 76/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 411/2021 -Contratação de empresa especiali-
zada em cessão de uso de sistemas integrados 
de informática para gestão de convênios, para 
numero ilimitado de usuários simultâneos, com 
manutenção por locação mensal de ordem correti-
va, evolutiva e legal com suporte técnico continuo, 
incluindo conversão, implantação, treinamento/ 
capacitação, com gerenciamento e indexação de 
documentos visando a tramitação de informações, 
implantação de uma infraestrutura de desenvolvi-
mento e disponibilização de soluções de ged (ges-
tão  eletrônica de documentos), para o município 
de tupã/sp, pelo período de 12 meses. Abertura: 
23/12/2021, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor preço global. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no 
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, 
nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 
e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 08/12/2021. Caio K. P. Aoqui, 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

B3gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público 
a retificação da publicação no dia 07/12/2021 referente a Tomada de Preços n.º 10/2021, 
Edital n.º 192/2021 – o Objeto passa a ter a seguinte redaçao: reforma e reparos no ceu das 
artes. Data recebimento dos envelopes: 23/12/2021 às 08h:30; data abertura dos envelopes: 
23/12/2021. às 09h:00min conforme Edital disponível no site www.barretos.sp.gov.br . 
Barretos, 08 de dezembro de 2021. Silvana Borini. Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021 - PROCESSO Nº 141/2021 - 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL 
PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. Exclusivo Para ME E EPP 
IMPORTANTE: Pedidos de esclarecimentos e Impugnações até às 17h do dia 15/12/2021 pelo 
site www.bnc.org.br. Recebimento das Propostas: até às 08h30min do dia 20/12/2021 Início 
da Sessão de Disputa de Pregão: às 09h do dia 20/12/2021 no sítio eletrônico: www.bnc.
org.br. Referencia De Tempo: horário de Brasília (DF).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/SP, 07 de dezembro de 2021. Herly Carvalho 
Costa - Diretora do Departamento Municipal de Compras e Projetos.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021
PROCESSO DE COMPRAS Nº 926/2021

Encontra-se aberto na Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul – USCS, a 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial 
nº 15/2021 (menor preço por lote), destinado 
a aquisição de mobiliário para utilização na 
unidade Itapetininga da Universidade Muni-
cipal de São Caetano do Sul. O edital, ane-
xos e demais informações e esclarecimentos 
poderão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar no 
Departamento de Licitações/Compras da 
USCS sito à Rua Maceió, 177 - Bairro Barce-
lona, São Caetano do Sul – SP ao custo de 
R$ 10,00 (dez) reais referentes à extração 
de cópias. Data da abertura: 22 de dezem-
bro de 2021 às 9h, na Sala de licitação no 
endereço acima.
São Caetano do Sul, 08 de dezembro de 2021.

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

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna 
público a abertura TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2021, EDITAL N.º 193/2021 – Objeto: 
reforma e ampliação dos prédios do batalhão da cavalaria da PM. O edital completo no site 
www.barretos.sp.gov.br. Data recebimento dos envelopes: 28/12/2021 às 08h:45; data 
abertura dos envelopes: 28/12/2021 às 09h:00min. Barretos, 08 de dezembro de 2021. 
Silvana Borini. Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL Nº 34-2021. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01-2021. PROCESSO 
Nº 359-2021. A Prefeitura de Macatuba leva ao conhecimento dos interessados que o edital em referência, 
cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados em engenharia para Operação e Manutenção 
do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, do Sistema Comercial e Prestação de 
Serviços Especializados, do Município de Macatuba, conforme especificações do edital e seus anexos, 
SOFREU ALTERAÇÕES, para atender as determinações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
nos autos do Exame Prévio de Edital, Relator Conselheiro DIMAS RAMALHO, processo TC 013181.989.21-1. 
A data para ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES fica prorrogada para o dia 27/01/2022 às 08h30min. 
O termo de alteração e o edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estão à disposição dos 
interessados para consulta no paço municipal, e para download no site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@macatuba.sp.gov.br ou pelo telefone (14) 3298-
9854. Macatuba, 07 de dezembro de 2021. ANDERSON FERREIRA. Prefeito Municipal.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 300.032/2020 - Con-
tratação de empresa, com registro na ANS 
– Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
especializada na prestação de serviços de 
assistência médica, hospitalar e ambula-
torial, serviços auxiliares de diagnóstico, 
terapia e assistência domiciliar em saúde, 
nos termos da Lei Federal nº 9656/98 e 
Resoluções da ANS - Agência Nacional de 
Saúde, para atendimentos em caráter eleti-
vo, urgência ou emergência, destinado aos 
servidores da Administração direta, indireta 
– fundacional, autárquica de São Caetano 
do Sul e do Poder Legislativo de São Caeta-
no do Sul, assim como aos seus respectivos 
dependentes diretos, conforme Lei Munici-
pal nº 4519/2007 e 5542/2017 e Decretos 
Municipais de nºs 9.575/07 e 9583/07, nas 
mesmas condições estabelecidas para os ti-
tulares, estimando-se em 15.304 (quinze mil, 
trezentos e quatro) vidas - Empresa: Santo 
André Planos de Assistência Médica Ltda - 
CNPJ: 02.282.844/0001-06. DESPACHO: 
“Deixo de acolher as razões expostas pelos 
representantes legais da Contratada, julgan-
do integralmente improcedente o Recurso 
apresentado, e, ratifi co, em sua totalidade os 
termos do parecer do Sr. Procurador Judicial 
às fl s. 1067 à 1075vº e as ponderações do 
Sr. Secretário de Planejamento e Gestão às 
fl s. 1083 à 1099, que bem analisou a ma-
téria e trouxe aos autos os elementos que 
nortearam a decisão pela aplicação das pe-
nalidade, para o fi m de manter à empresa 
Santo André Planos de Assistência Médica 
Ltda., a penalidade de multa de 10% sobre 
o valor atualizado do contrato, no importe de 
R$ 2.231.876,64 (dois milhões, duzentos e 
trinta e um mil, oitocentos e setenta e seis 
reais e sessenta e quatro centavos), cumula-
do com penalidade de impedimento de licitar 
e contratar com o Município de São Caeta-
no do Sul pelo período de 02 (dois) anos”. 
Secretária Municipal de Governo: Silvia de 
Campos - 06/12/2021. São Caetano do Sul, 
08 de dezembro de 2021. Carolina Morales 
Duwe – Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos.

RESUMO: Processo nº 7654/2021 – Modali-
dade Pregão Presencial nº 56/2021 - Regis-
tro de Preços para Fornecimento de Mate-
riais de Limpeza e Descartáveis. DECISÃO 
DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da 
licitação em epígrafe, conforme segue: Em-
presa SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁ-
VEIS LTDA – CNPJ: 15.674.262/0001-09 – 
Lote 07 – Valor total do lote: R$ 714.999,99; 
Lote 08 – Valor total do lote: R$ 231.650,20. 
DESPACHO DA RESP. P/ EXP. DA SECRE-
TÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista 
de todo processado, notadamente da Ata de 
fl s. 3208, e no uso da competência que me 
foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do De-
creto Municipal nº 11.092/2017 e no inciso 
XXII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, HO-
MOLOGO PARCIALMENTE o presente pro-
cedimento licitatório, na modalidade Pregão 
Presencial nº 56/2021”. Silvia de Campos 
– 06/12/2021. São Caetano do Sul, 08 de 
dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe 
– Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

RESUMO: Processo nº 10501/2021 – Mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 112/2021 
- Aquisição de Mesa Ginecológica. RERRA-
TIFICAÇÃO: Rerratifi camos a publicação 
disponibilizada em 08/12/2021 nos jornais: 
Diário Ofi cial Eletrônico - Ano 5 - Edição nº 
1174 - 08/12/2021 - Pág. 01. Gazeta de São 
Paulo - Cad. Publicidade Legal - Edição de 
08/12/2021 - Pág. B5. Diário Ofi cial do Es-
tado - Poder Executivo - Seção I - Edição 
de 08/12/2021 - Pág. 454. Diário Ofi cial da 
União - Seção 3 - Edição de 08/12/2021 - 
Pág. 311. Onde se lê: “Pregão Presencial” 
Leia-se: “Pregão Eletrônico”. São Caetano 
do Sul, 08 de dezembro de 2021. Carolina 
Morales Duwe – Diretor do Departamento de 
Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 27/2021 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 
84/2021. José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público 
que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 27/2021, Processo 
n° 84/2021, com encerramento no dia 21/12/2021, às 09:00 horas, tendo como objeto principal 
da presente licitação Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de locação com montagem e desmontagem de tendas, iluminação, 
arquibancadas, palcos, som (com operador do equipamento incluso), fechamento, gradil, 
tablados, pisos de madeira e banheiros químicos do município, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência e este Edital, durante o período de 12 (doze) meses. (0**19) 
3646-9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. 
São Sebastião da Grama, 08 de dezembro de 2021. José Francisco Martha - Prefeito Municipal.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-074/2021. Obje-
to: Registro de Preços Para a “Aquisição 
de Computadores Desktop e Notebooks”. 
Sessão pública de processamento: dia 
22/12/2021 às 14:15 horas. Da sessão pú-
blica: O processamento eletrônico será rea-
lizado através do endereço eletrônico com-
prasbr.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, 08 de Dezembro de 
2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secre-
tário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL
CHAMADA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 150/2021. Encontra-se aberta no Departamento 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, a Chamada Pública 
nº. 002/2021, cujo objeto é a seleção de Organização Social para formalização de termo de fomento 
para o GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES/PROJETOS E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO SUL, para a consecução de finalidade de interesse 
público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil 
(OSC). ENTREGA DE ENVELOPES: até 09h00min do dia 10/01/2022. O Edital completo e informações 
complementares estarão à disposição aos interessados na Secretaria da Prefeitura Municipal de Ribeirão 
do Sul, situada à Rua Cel. Paulo Fares nº. 329, nesta cidade, no horário normal de expediente. E para que 
chegue ao conhecimento de todos, foi lavrado este Edital, que vai publicado na forma da Lei. Ribeirão do 
Sul, 08 de dezembro de 2021. Salma Aparecida Meroto Beffa - Prefeita Municipal.

COMUNICADO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 111/2021  

 DE: 03 de Fevereiro de 2021
Vimos, através deste, em relação à CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA nº 001/2021, cujo objeto é 
“CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPA-
GANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLI-
CIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CON-
FORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM 
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE 
CERTAME”, comunicar o que segue:
Decorrido o prazo sem interposição de novos re-
cursos pertinentes às propostas de preços, fica 
retomado o prazo para a apresentação de con-
trarrazões por parte da empresa ÁREA COMU-
NICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA, 
suspenso no dia 24 de Setembro de 2021, em vir-
tude da impetração do Mandado de Segurança nº 
1010062-39.2021.8.26.0037.

Araraquara, 08 de Dezembro de 2021.
Assinado no Original 

MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
Comissão Permanente de Licitações

Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 3568/2021
DE: 18 de NOVEMBRO de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Eletrônico  nº 129/2021, cujo objeto é a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPE-
ZA DE ÁREAS VERDES NOS PRÓPRIOS MU-
NICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS 
DE ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, 
DESPRAGUEJAMENTO, RASPAGEM DE PA-
VIMENTOS, GUIAS E SARJETAS, VARRIÇÃO 
MANUAL E OU MECANIZADA, PODA DE ÁR-
VORES SAZONAIS, TRATAMENTO FITOSSA-
NITÁRIO, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM 
FORNECIMENTO DE COLABORADORES, IN-
SUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, 
CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊN-
CIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
responder o pedido de esclarecimento enviado 
pela empresa CEDRO PAISAGISMO, conforme 
segue: a) Como se dará a publicidade e vistas dos 
documentos das licitantes que, conforme o Edital, 
deverão ser entregues somente pela empresa li-
citante vencedora?; b) Serão disponibilizados no 
site/plataforma no prazo informado pelo pregoeiro 
durante a sessão, todos os documentos, para que 
assim todos tenham vistas ou somente deverá ser 
entregue aos senhores até o prazo indicado?; c) 
Perguntamos, uma vez que não é exigido a en-
trega de toda a documentação juntamente com a 
proposta inicial até a data marcada para abertura 
do referido certame, e em se tratando de pregão 
eletrônico, qual será a conduta desta administra-
ção com relação ‘a inviolabilidade das propostas e 
documentação?
ESCLARECIMENTO: Em relação aos pedidos de 
esclarecimentos acima descritos, cumpre-se res-
saltar que, como é de praxe desta Administração, 
será dada toda e devida publicidade aos atos reali-
zados.  Pelo fato de se tratar de um pregão eletrô-
nico, terminada a etapa de lances, conhecido o lici-
tante que ofertou a melhor proposta, o mesmo será 
intimado a apresentar a nova proposta, planilha de 
custos mensais e toda a documentação exigida no 
item X do edital, no prazo ali constante. Recebidos 
os documentos, os mesmos serão conferidos, ana-
lisados e disponibilizados no site do Município de 
Araraquara, digitalizados e anexados na pasta re-
ferente ao pregão em tela, para que todos os parti-
cipantes possam ter conhecimento. Além disto, os 
autos ficarão à disposição para vistas na Gerência 
de Licitação, 3º andar do Paço Municipal.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Assinado no Original
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Extrato Trimestral de Ata de Registro de Preços
O CONSAÚDE torna público o Extratos das Atas Registro de Preços, referente ao: Proces-
so Nº 096/2021 – Pregão Presencial Nº 33/2021, Para Fornecimento, De Materiais Específi -
cos De Ortopedia, Em Consignação Ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua/Consaú-
de, Assinada Em 13/08/2021, Prazo De Validade De 12 Meses, Com Seu 2º Trimestre De 
Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Lote, Descrição, Unidade De Medida, 
Preço Unitário Em Real), Comércio e Importação Erecta Ltda Cnpj 43.420.629/0001-01, 
LOTE 1, 01, Arruela Para Parafuso Cortical 4,5 Mm, Und, 8,475 – 02, Parafuso Cortical 
4,5mm Nº 14, Und, 18,62 – 03, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 16, Und, 18,62 - 04, Parafuso 
Cortical 4,5mm Nº 18, Und, 18,62 - 05, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 20, Und, 18,62 - 06, 
Parafuso Cortical 4,5mm Nº 22, Und, 18,62 - 07, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 24, Und, 18,62 
– 08, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 26, Und, 18,62 - 09, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 28, Und, 
18,62 - 10, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 30, Und, 18,62 – 11, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 32, 
Und, 18,62 - 12, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 34, Und, 18,62 – 13, Parafuso Cortical 4,5mm 
Nº 36, Und, 18,62 - 14, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 38, Und, 18,62 – 15, Parafuso Cortical 
4,5mm Nº 40, Und, 18,62 - 16, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 42, Und, 18,62 - 17, Parafuso 
Cortical 4,5mm Nº 44, Und, 18,62 – 18, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 46, Und, 18,62 – 19, 
Parafuso Cortical 4,5mm Nº 48, Und, 18,62 - 20, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 50, Und, 18,62 
- 21, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 52, Und, 18,62 - 22, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 54, Und, 
18,62 - 23, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 56, Und, 18,62 - 24, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 58, 
Und, 18,62 - 25, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 60, Und, 18,62 – 26, Parafuso Esponjoso 6,5 
Mm Rosca 16 Nº  40, Und, 28,62 - 27, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 45, Und, 
28,62 - 28, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 50, Und, 28,62 - 29, Parafuso Espon-
joso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 55, Und, 28,62 - 30, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 60, 
Und, 28,62 - 31, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 65, Und, 28,62 - 32, Parafuso 
Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 70, Und, 28,62, - 33, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 
16 Nº 75, Und, 28,62 - 34, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 80, Und, 28,62 - 35, 
Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 40, Und, 28,62 - 36, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm 
Rosca 32 Nº 45, Und, 28,62 - 37, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 50, Und, 28,62 
- 38, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 55, Und, 28,62 – 39, Parafuso Esponjoso 6,5 
Mm Rosca 32 Nº 60, Und, 28,62 – 40, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 65, Und, 
28,62 - 41, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 70, Und, 28,62 - 42, Parafuso Espon-
joso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 75, Und, 28,62 – 43, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 
80, Und, 28,62 – 44, Parafuso Maleolar 4,5mm Nº 25, Und, 22,96 – 45, Parafuso Maleolar 
4,5mm Nº 30, Und, 22,96 – 46, Parafuso Maleolar 4,5mm Nº 35, Und, 22,96 - 47, Parafuso 
Maleolar 4,5mm Nº 40, Und, 22,96 - 48, Parafuso Maleolar 4,5mm Nº 45, Und, 22,96 - 49, 
Parafuso Maleolar 4,5mm Nº 50, Und, 22,96 - 50, Parafuso Maleolar 4,5mm Nº 55, Und, 
22,96 - 51, Parafuso Maleolar 4,5mm Nº 60, Und, 22,96 – 52, Parafuso Maleolar 4,5mm Nº 
65, Und, 22,96 - 53, Parafuso Maleolar 4,5mm Nº 70, Und, 22,96 - 54, Placa Reta Dcp Larga 
4,5 Mm, 16 Furos, Und, 305,10 - 55, Placa Dcp Larga 4.5mm7 Furos, Und, 305,10 - 56, 
Placa De Compressão Dinâmica 4,5 Mm Larga, Parafuso, 9 Furos, Und, 305,10 – 57, Placa 
De Compressão Dinâmica Reta Estreita 4,5mm, 18 Furos, Und, 243,05 – 58, Placa De Com-
pressão Dinâmica Reta Estreita 4,5mm, 20 Furos, Und, 243,05 - 59, Placa De Compressao 
Dinamica Reta Larga 4,5 24 Furos, Und, 305,10 – 60, Placa Em L 3,5 Mm (Inclui Parafusos), 
Und, 297,78 – 61, Placa Em L 4,5 Mm (Inclui Parafusos), Und, 297,78 - 62, Placa Em T 
4,5mm, Und, 297,78 - 63,  Placa Reta Dcp Estreita 4,5 Mm 04 Furos C/Parafusos, Und, 
243,05 - 64, Placa Reta Dcp Estreita 4,5 Mm 05 Furos C/Parafusos, Und, 243,05 - 65,  
Placa Reta Dcp Estreita 4,5 Mm 06 Furos C/Parafusos, Und, 243,05 – 66, Placa Reta Dcp 
Estreita 4,5 Mm 07 Furos C/ Parafuso, Und, 243,05 - 67, Placa Reta Dcp Estreita 4,5 Mm 08 
Furos C/Parafusos, Und, 243,05 - 68, Placa Reta Dcp Estreita 4,5 Mm 10 Furos Acompanha 
Parafusos, Und, 243,05 - 69, Placa Reta Dcp Estreita 4,5 Mm 12 Furos, Und, 243,05 – 70, 
Placa Reta Dcp Estreita 4,5 Mm 14 Furos, Und, 243,05 - 71, Placa Reta Dcp Estreita 4,5 Mm 
16 Furos, Und, 243,05 - 72, Placa Reta Dcp Estreita 4.5mm 9 Furos Acompanha Parafusos, 
Und, 243,05 - 73, Placa Reta Dcp Larga 4,5 Mm 06 Furos, Und, 243,05 - 74, Placa Reta Dcp 
Larga 4,5 Mm 08 Furos, Und, 243,05 - 75, Placa Reta Dcp Larga 4,5 Mm 10 Furos, Und, 
243,05 – 76, Placa Reta Dcp Larga 4,5 Mm 12 Furos, Und, 243,05 – 77, Placa Reta Dcp Lar-
ga 4,5 Mm 14 Furos, Und, 243,05 - 78, Placa Reta Dcp Larga 4,5 Mm 18 Furos, Und, 243,05 
– 79, Placa Reta Dcp Larga 4,5 Mm 20 Furos, Und, 243,05 – 80, Placa Reta Dcp Larga 4,5 
Mm 22 Furos, Und, 243,05 - 81, Placa Semi Tubular 1/3 4,5 Mm 04 Furos C/Parafuso, Und, 
182,80 - 82, Placa Semi Tubular 1/3 4,5 8 Furos Aço Inoxidável, Und, 182,80 – 83, Placa 
Semi Tubular 1/3 4,5 Mm 05 Furos C/Parafusos, Und, 182,80 – 84, Placa Semi Tubular 1/3 
4,5 Mm 06 Furos, Und, 182,80 – 85, Placa Semi Tubular 1/3 4,5mm 7 Furos C/ Parafusos, 
Und, 182,80.
Processo Nº 088/2021 – Pregão Presencial Nº 30/2021, Para Fornecimento, De Materiais 
Específi cos De Neurocirurgia, Em Consignação Ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevila-
cqua/Consaúde, Assinada Em 10/08/2021, Prazo De Validade De 12 Meses, Com Seu 2º 
Trimestre De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Lote, Descrição, Unida-
de De Medida, Preço Unitário Em Real), Isomedical Comercial Ltda Cnpj 00.757.668/0001-
88, LOTE 2, 03, Instrumento P/ Ligadura De Vasos 5mm/37cm Proc Video (Pinça), Und, 
4.000,00.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2021
PROCESSO Nº 118/2021

EDITAL Nº 067/2021

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 067/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, PROCESSO Nº 
118/2021, que trata da CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR 
COM ONIBUS DE NO MAXIMO 10 ANOS DE FA-
BRICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 13 ROTAS 
NOS PERIODOS: MANHA, TARDE E NOITE, 
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE 
DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍO-
DO DE 12 (DOZE) MESES, demais especifi ca-
ções contidas no Edital. 

Credenciamento: Dia 22/12/2021, das 09:00 ho-
ras às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala do 
Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, nº 
686, Centro, Pariquera-Açu/SP. 

Entrega dos envelopes: Dia 22/12/2021, até às 
09:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. 

Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas do 
dia 22 /12/2021, na Sala do Setor de Licitação, sito 
à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Parique-
ra-Açu-SP

O edital completo poderá ser obtido pelos interes-
sados gratuitamente através do site: www.pari-
queraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital envian-
do e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br, 
ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua XV de 
Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, de se-
gunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 h às 
11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo valor de 
R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela reprodução 
das cópias. Outras informações poderão ser obti-
das pelo telefone (13) 3856-2330 ou no Setor de 
Licitações deste Prefeitura Municipal, de segun-
da a sexta-feira, no horário das 09:00h as 11:30 
h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de Licitação 
não se responsabilizará pela falta de informações 
relativas ao Edital. Informações ou esclarecimen-
tos suplementares sobe este Edital poderão ser 
requerido durante o expediente normal das 09:00 
horas às 11:30 horas, das 13:30 horas às 17:00 
horas, e pelo telefone (13) 3856-2330 ou através 
do endereço do correio eletrônico: licitacao@pari-
queraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 08 de dezembro de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 68805/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada em cessão de direito de uso (lo-
cação) pelo período de 12 (doze) meses, de 
sistemas integrados de gestão pública: (1) 
SISTEMA DE ORÇAMENTO, CONTABILI-
DADE PÚBLICA E TESOURARIA, (2) SIS-
TEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA - 
PONTO ELETRÔNICO, ADMINISTRAÇÃO 
DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO 
E HOLERITE ELETRÔNICO, (3) SISTEMA 
DE COMPRAS E LICITAÇÕES, (4) SISTE-
MA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, 
(5) SISTEMA DE PROTOCOLO, (6) SIS-
TEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
ISS/TAXAS, IPTU E DÍVIDA ATIVA, (7) SIS-
TEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 
(8) SISTEMA DE SERVIÇOS WEB E NOTA 
FISCAL ELETRÔNICA, (9) SISTEMA DE 
CONTROLE DE FROTA, (10) SISTEMA DE 
SAÚDE, (11) SISTEMA DE EDUCAÇÃO e 
(12) SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
além dos seguintes serviços complemen-
tares: Serviços de implantação dos Siste-
mas, Apoio Técnico à Distância, Atualiza-
ção e Manutenção dos Sistemas, Serviços 
Avulsos de Treinamento e Apoio Técnico 
Presencial, conforme requisitos técnicos 
mínimos obrigatórios descritos no Termo de 
Referência.

Recebimento do Credenciamento: 
21/12/2021 das 08 horas e 30 minutos às 09 
horas. Recebimento dos envelopes Propos-
ta, Documentação e Declaração de Pleno 
Atendimento aos requisitos de habilitação: 
21/12/2021 às 09 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, 
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licita-
ções da Prefeitura do Município de Cajati, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, me-
diante o pagamento de R$ 15,31 (quinze 
reais e trinta e um centavos). Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 08 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

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

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público, por tempo determinado, a partir des-
ta data, o candidato abaixo relacionado, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 
010/2021,  sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):
FARMACÊUTICO

ORD. CLASS. NOME R.G.
02º JULIANA DE MOURA LIMA SILVA 44.022.577-2

O candidato acima relacionado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município 
de Cajati/SP, a fi m de tomar posse no Emprego Público, perdendo o direito à vaga se não 
obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

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

Cajati/SP, 09 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito Municipal de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constituição 
Federal, artigo 117 IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97, alterada pelas 
Leis 290/97, 435/01 e 760/06,

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a contar da presente publicação, o 
candidato abaixo relacionado, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 002/2021, ins-
taurada para contratação temporária, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(C.L.T.):

AUXILIAR DE DENTISTA
ORD. CLASS. NOME R.G.

03º BARBARA CHAGAS GUILHERME 48.955.092-7
O candidato acima relacionado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente pu-
blicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Ca-
jati/SP, a fi m de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Processo Seletivo n.º 
002/2021, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

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

Cajati/SP, 09 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial – Registro de Preços - 82/2021 - 
Processo: 2.662/2021 - Objeto: Aquisição de Emulsão 
asfáltica. – ONDE SE LÊ:  Início da Sessão Pública: 
16/11/2021, às 09h00, LEIA-SE: Início da Sessão 
Pública: 16/12/2021, às 09h00. 06 de dezembro de 2021 
- Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO do bem imóvel abaixo descrito, para conhe-
cimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO do executado GUNTHER PRIES, brasileiro, casado, industrial, portador da 
Cédula de Identidade nº8.908.187 e do CPF sob o nº056.265.298-10, residente à Rua Alabarba, 97, Alto da Boa Vista, na cidade de São 
Paulo/SP; JACOB PRIES, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade nº1.140.749 e do CPF sob o nº011.517.388-9, 
residente à Rua Serra do Ajuá, 346, Riviera Paulista, Santo Amaro, São Paulo; KARIN PRIES, brasileira, separada judicialmente, empre-
sária, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 8.908.186-9 e do CPF sob o nº 013.933.538-27, residente a Rua Serra do Ajuá, 408, 
Riviera Paulista, Santo Amaro, São Paulo e; TECNOMECÂNICA PRIES INDÚSTRIA E COEMRCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ. sob o nº 56.993.389/0001-78, com sede nesta cidade de Sorocaba, deste estado, à Avenida Independência, 2381, Centro, extraí-
da dos autos da Execução de Título Judicial, promovida por METALÚRGICA CONDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (MASSA 
FALIDA), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Epitácio Pessoa, 185, Sorocaba. VALOR APROXIMADO DO DÉBITO: 
R$ 35.009.163,26 (trinta e cinco milhões, nove mil, cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos). Processo sob o nº 0022090-
83.2016.8.26.0602. O DR. MÁRIO GAIARA NETO, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, na forma da lei, 
FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos do processo de Execução de Título Judicial em face de TECNOMECÂNICA 
PRIES INDÚSTRIA E COEMRCIO LTDA E OUTROS. 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 arrema-
tação na modalidade on-line e presencial com 1ª Leilão que terá início em 25/01/2022 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 
11/02/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, e 
não havendo licitantes se iniciará o 2ª Leilão no dia 11/02/2022 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 01/03/2022 às 14:00 horas, onde 
serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de avaliação. 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 DO 
BEM: LOTE ÚNICO – MATRÍCULA SOB Nº 5.949 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO SEBASTIÃO/SP: UM TERRENO urbano sem 
benfeitorias, situado na Praia, ou Bairro da Viana do distrito e município e Ilhabela, desta comarca de São Sebastião, que assim se des-
creve e confronta: - de forma irregular, cuja divisa inicia-se no ponto A-1, denominado em planta, ponto este que se localiza na lateral di-
reita da Estrada Perimetral de Ilhabela, no sentido de quem vai à balsa, daí segue pela lateral da citada Estrada com azimute de 157° 45’ 
44” e distância de 7,243ms, até atingir o ponto “L” daí segue pela lateral da Estrada com azimute de 163º 48’ 38” e distância de 16,861ms., 
até atingir o ponto “K”, daí reflete à direita e segue com azimute de 253º 32’ 27” e distância de 17,675ms., até atingir o ponto “J-4”, daí 
segue com azimute de 326º 18’ 36” e distância de 5.048ms. até atingir o ponto “J-3”, daí segue com azimute de 315º 31’ 50” e distância 
de 7,637ms. Até atingir o ponto “J-2”, daí segue com azimute de 305º 12’ 36” e distância de 3,576ms. Até atingir o ponto “J-1-A”; sendo 
que do ponto “K” até o ponto “J-1-A” o terreno confrontando-se com o lote “2”, lote esse que é parte do terreno do Clube Escolar e Des-
portivo Ginásio Humboldt; do ponto “J-1-A” deflete à direita e segue pela faixa de marinha com azimute de 1º 39’ 27” e distância de 
2,489ms., até atingir o ponto “J-1-B”, daí deflete à direita e segue pela faixa de marinha com azimute de 67º 35’ 52” e distância de 
14,169ms., até atingir o ponto “J-1-C”, daí segue pela faixa de marinha com azimute de 45º 49’ 49” e distância de 9,759ms., até atingir o 
ponto “J-1-D”, daí segue pela faixa de marinha com azimute de 15º 12’ 48” e distância de 1,559ms., até atingir o ponto “A-1”, onde teve 
início e fim a presente descrição ; sendo que do ponto “J-1-A” até o ponto A-1, o terreno confrontando-se com o lote “B”, lote esse que é 
parte do terreno de marina (costão) dele outorgante; e o terreno assim descrito e confrontando encerra uma área de 406,75ms2.- (qua-
trocentos e seis metros e setenta e cinco decímetros quadrados). – MATRÍCULA Nº 4.758. PROPRIETÁRIO – CLUBE ESCOLAR E 
DESPORTIVO GINASIO HUMBOLDT, sociedade civil de caráter recreativo, esportivo e cultural sem finalidade lucrativa, com sede na 
Capital deste Estado, à rua Manoel Preto nº 1.470, Capela do Socorro, inscrita no C.G.C. sob nº 62.580.758/0002. – São Sebastião, 25 
de novembro de 1.977. R.1- Por escritura de DAÇÃO EM PAGAMENTO, de Notas do 19º Escrivão da Capital deste Estado, de 27 de 
dezembro de 1.976, Lº 2237, fls. 197); JACOB PRIES, brasileiro, industrial e sua mulher HELENA REDEKOP PRIES, alemã, do lar, ca-
sados pelo regime da comunhão de bens e inscrito no C.PF. nº 011.517.388, residentes e domiciliados na Capital deste Estado, à rua 
Serra do Ajuá, nº 500, bairro da Riviera Paulista; adquiriu o imóvel objeto desta MATRÍCULA, pelo valor de Cr$ 1.040,11 (um mil quaren-
ta cruzeiros e onze centavos). – Valor venal Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros). – São Sebastião, 25 de novembro de 1.977. R.2 – Por 
escritura de DOÇÃO, de Notas de 19ª Escrivã da Capital deste Estado, de 29 de junho de 1.977, (Lº 2.461,fls. 163); ELFRIEDE PRIES 
menor púbere, nascido aos 02 de abril de 1.957; KARIN PRIES, menor, púbere, nascida aos 28 dias de maio de 1.958; GUNTHER 
PRIES, menor púbere, nascido aos 28 de janeiro de 1.960; e DORIS PRIES, menor impúbere, nascida aos 17 de julho de 1.962, todos 
brasileiros, solteiros, estudantes, domiciliados na Capital deste Estado, à rua Serra do Ajuá, nº 500, bairro da Riviera Paulista, inscritos no 
C.P.F. sob nº 011.517.388, como dependentes de seu pai JACOB PRIES; adquiriram o imóvel objeto desta MATRÍCULA, pelo valor de 
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros). – São Sebastião, 25 de novembro de 19.77. AV.3/5.949. – Em 25 de Junho de 1.985. Faço a presen-
te em correção a erro evidente nos termos do § 1º do Artigo nº 213 da Lei nº 6.015, para constar que a escritura de DOÇÃO EM PAGA-
MENTO, de Notas do 19º Escrivão da Capital deste estado, de 27 de Dezembro de 1.976 (Lº 2.237, fls. 197); mencionada no R. 1 e que 
deu abertura a esta matrícula, tem como transcrições anteriores, as de nº 13.227 e 13.996 ambas deste cartório. Ficando desta forma 
corrigida a presente matrícula. AV.4 – Em 20 de março de 2014. Ref. prenotação n. 96.407, de 13 de março de 2014. INDISPONIBILIDA-
DE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo da Indisponibilidade n. 201403.1111.00024315-IA-040, disponibilizado na 
Central de Indisponibilidade em 11 de março de 2014, processo n. 00003022220144036110, para constar que foi decretada a indisponi-
bilidade dos bens de GUNTHER PRIES, CPF 056.265.298-10, pelo Juízo de Direito da Cível da Comarca de Sorocaba – SP, do Tribunal 
Regional Federal da Terceira Região. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 96.407). R. 5 – Em 12 de janeiro de 2015. Ref. prenotação 
n. 99.096, de 06 de janeiro de 2015. ARROLAMENTO DE BENS: Conforme Ofício DRF/SOR/SEFIS n. 71/2014 – DA, expedida pela 
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba – SP, em 23 de dezembro de 2014, (processo n. 10855.723.069/2014-11), proce-
demos ao registro do arrolamento de bens da fração ideal correspondente a ¼ do imóvel, para garantia de créditos tributários de respon-
sabilidade de GUNTHER PRIES, CPF n. 056.265.298-10, na forma do parágrafo 5°, do 64 e 64-A, da referida Lei. Ato isento de emolu-
mentos. (Microfilme n. 99.096). AV.6 – Em 24 de novembro de 2015. Ref. prenotação n. 101.990,0de 20 de novembro de 2015. ARRES-
TO: Conforme Certidão de Arresto expedida em 19 de novembro de 2015, pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP, nos 
termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do estado de São Paulo, nos autos n. 
001156121.2015.5.15.0109, da ação de execução trabalhista movida por JOSÉ LOPPES MONTEIRO, CPF n. 349.443.389-53, em face 
do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, e outro, procedemos à averbação do arresto da parte ideal de 25,00%, equivalente a ¼ 
do imóvel, (adquirida no R. 2), para garantia de uma dívida no valor de R$ 214.103,17 (duzentos e  quatorze mil, cento e três reais e de-
zessete centavos), tendo sido nomeado depositário do bem o próprio executado GUNTHER PRIES. Os emolumentos devidos por esta 
averbação serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação da referida parte ideal do imóvel, 
pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.331, 
de 26 de dezembro de 2002. Valor base de cálculo: R$ 30.586,17. (Microfilme n. 101.990).  AV.7 – Em 14 de dezembro de 2015. Ref. 
prenotação n. 102.178, de 10 de dezembro de 2015. Ref. prenotação n. 102.178, de 10 de dezembro de 2015. ARRESTO: Conforme 
Certidão de Arresto expedida em 10 de dezembro de 2015, pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP, nos termos do 
Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da justiça do estado de São Paulo, nos autos n. 001291751.2015.5.15.0109, da 
ação de execução trabalhista movida por LUCAS SAN ROMAN, CPF n. 394.381.138-78, em face do coproprietário GUNTHER PRIES, 
qualificado, e outro, procedemos à averbação do arresto da parte ideal de 25,00%, equivalente a ¼ do imóvel, (adquirida no R. 2), para 
garantia de uma dívida no valor de R$ 62.637,56 (sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), tendo 
sido nomeado depositário do bem o próprio executado GUNTHER PRIES. Os emolumentos devidos por esta averbação serão pagos ao 
final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação da referida parte ideal do imóvel, pelos valores vigentes à 
época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.331, de 26 dezembro de 2002. 
Valor base de cálculo: R$ 8.948,22. (Microfilme n. 102.178). AV. 8 – Em 28 de janeiro de 2016. Ref. prenotação n. 102.581, de 27 de ja-
neiro de 2016. ARRESTO: Conforme Certidão de Arresto expedida em 26 de janeiro de 2016, pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 120.956.220.155.150.109, da ação de execução trabalhista movida por MICHELI 
CORDEIRO DA SILVA SANTOS, CPF n. 355.521.568-03, em face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, e outro, procedemos 
à averbação do arresto da parte ideal de 25,00%, equivalente a ¼ do imóvel, (adquirida no R. 2), para garantia de uma dividida no valor 
de R$ 63.886,94 (sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), tendo sido nomeado depositário do 
bem o próprio executado GUNTHER PRIES. Os emolumentos devidos por esta averbação da referida parte ideal do imóvel, pelos valores 
vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.331, de 26 dezem-
bro de 2002. Valor base de cálculo: R$ 9.126,70. (Microfilme n. 102.581). AV.9 – Em 03 de fevereiro de 2016. Ref. prenotação n. 102.653, 
de 02 de fevereiro de 2016. ARRESTO: Conforme Certidão de Arresto expedida em 02 de fevereiro de 2016, pela 3ª Vara do Trabalho da 
Comarca de Sorocaba – SP, nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
nos autos n. 0010015912016510109, da ação de execução trabalhista movida por WILSON BENEDITO FIRMINO, CPF n. 020.798.218-
06, em face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, e outros, procedemos à averbação do arresto da parte ideal de 25,00%,, 
equivalente a ¼ do imóvel, (adquirida no R. 2), para garantia de uma dívida no valor de R$ 152.739,60 (cento e cinquenta e dois mil, se-
tecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), tendo sido nomeado depositário do bem o próprio executado GUNTHER PRIES. Os 
emolumentos devidos por esta averbação da referida parte ideal do imóvel, pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme 
subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.337, de 26 de dezembro de 2002. Valor base de  cálculo: R$ 
25.456,60. (Microfilme n. 102653).  AV. 10 – Em 03 de fevereiro 2016. Ref. prenotação n. 102.654, de 02 de fevereiro de 2016. ARRESTO: 
Conforme Certidão de Arresto expedia em 02 de fevereiro de 2016, pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP, nos termos 
do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 00100176120165150109, da 
ação de execução trabalhista movida por FRANCINETE PESSOA DA SILVA  CPF n. 260.936.378-83, em face do coproprietário GUN-
THER PRIES, qualificado, e outros procedemos à averbação do arresto da parte ideal de 25,00%, equivalente a ¼ do imóvel, (adquiridas 
no R. 2). Para garantia de uma dívida no valor de R$ 132.071,49 (cento e trinta e dois mil, setenta e um reais e quarenta e nove centavos), 
tendo sido nomeado depositário do bem o próprio executado GUNTHER PRIES. Os emolumentos devidos por esta averbação serão 
pagos ao final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação da referida parte ideal do imóvel, pelos valores vigen-
tes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.334, de 26 de dezembro 
de 2002. Valor base de cálculo: R$ 22.077,92. (Microfilme n. 102.654). AV.11 – Em 17 de fevereiro de 2016. Ref. prenotação n. 102.721, 
de 15 de fevereiro de 2016. ARRESTO: Conforme Certidão de expedida em 15 de fevereiro de 2016, pela 3ª Vara do Trabalho da Comar-
ca de Sorocaba – SP, nos termos Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos autos 
n. 00100418920165150109, da ação de execução trabalhista movida por EDILENE BARBOSA DA SILVA, CPF n. 372.028.348-80, em 
face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, e outros, procedemos à averbação do arresto da parte ideal de 25,00%, equivalen-
te a ¼ do imóvel, (adquirida no R. 2), para garantia de uma dívida no valor de R$ 104.102,88 (cento e quatro mil, cento e dois reais e oi-
tenta centavos), tendo sido nomeado depositário do bem o próprio executado GUNTHER PRIES. Os emolumentos devidos por esta 
averbação serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação da referida parte ideal do imóvel, 
pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.337, 
de 26 de dezembro de 2002. Valor base cálculo: R$ 17.350,48. (Microfilme n. 102.721). AV. 12 – Em 22 de fevereiro de 2016. Ref. preno-
tação n. 102.751, de 18 de fevereiro de 2016. Ref. prenotação n. 102. 751, de 18 de fevereiro de 2016. ARRESTO: Conforme Certidão 
de Arresto expedida em 17 de fevereiro de 2016, pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP, nos termos do Provimento n. 
06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 00100140920165150109, da ação de execução 
trabalhista movida por AGUINALDO JANUÁRIO, CPF. n. 099.358.978-26, em face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, e 
outro, procedemos à averbação do arresto da parte ideal de 25,00%, equivalente a ¼ do imóvel, (adquirida no R. 2), para garantia de uma 
dívida no valor de R$ 152.739,60 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), tendo sido nomea-
do depositário do bem o próprio executado GUNTHER PRIES. Os emolumentos devidos por esta averbação serão pagos ao final, ou 
quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação da referida parte ideal do imóvel, pelos valores vigentes à época do 
pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.331, de 26 de dezembro de 2002. Valor 
base de cálculo: R$ 21.819,94. (Microfilme n. 102.751). AV.13 – Em 06 de maio de 2016. Ref. prenotação n. 103.321, de 29 de abril 2016. 
Ref. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do protocolo da Indisponibilidade n. 201601.1118.00100148-IA-
081, disponibiliza na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 28 de abril de 2016, processo n. 02077002920045150109, para 
constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens da proprietária ELFRIEDE PRIES ALLENDORF n. 933.218.058-04, pelo Tribunal 
Superior do Trabalho da 15ª Região – 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 103.321).  AV.14 
– Em 19 de setembro de 2016. Ref. prenotação n. 104.558, de 15 de setembro 2016. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averba-
ção, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 201609.1510.00188427-IA-380, disponibiliza na Central Nacional de Indisponibilida-
de de Bens em 15 de setembro de 2016, processo n. 00100122720165150016, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos 
bens do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado na AV. 4 desta matrícula, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – 2ª 
Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 104.558). AV.15 – Em 19 de setembro de 2016. Ref. 
prenotação n. 104559, de 15 de setembro de 2016. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de 
Indisponibilidade n. 201609.1511.00188446-IA-090, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 15 de setembro 
de 2016, processo n. 00100807420165150016, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens do coproprietário GUNTHER 
PRIES, qualificado na AV. 4 desta matrícula, pelo Tribunal regional do Trabalho da 15ª Região – 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. 
Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 104.559).  AV.16 – Em 21 de fevereiro de 2017. Ref. prenotação n. 105.814, de 20 de fevereiro 
2017. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 201610.2613.00204806-IA-
200, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 17 de fevereiro de 2017, processo n. 00124107820155150016, 
para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado na AV. 4, pelo Juízo da 2ª 
Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 105.814). AV.17 – Em 21 de fevereiro de 
2017. Ref. prenotação n. 105.815, de 20 de fevereiro 2017. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protoco-
lo de Indisponibilidade n. 201610.2613.00204811-IA-980, disponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 17 de fe-
vereiro de 2017, processo n. 00123231520155150016, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens do coproprietário 
GUNTHER PRIES, qualificado na AV. 4, pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. 
(Microfilme n. 150.815).  AV. 18 – Em 21 de fevereiro de 2017. Ref. prenotação n. 105.816, de 20 de fevereiro 2017. INDISPONIBILIDADE: 
Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 201610.2613.00204824-IA-020, disponibilidade na Central 
Nacional de Indisponibilidade de Bens em 17 de fevereiro de 2017, processo n. 00124332420155150016, para constar que foi decretada 
a indisponibilidade dos bens do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado na AV. 4, pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de 
Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 105.816). AV.19 – em 21 de fevereiro de 2017. Ref. prenotação n. 105.817, de 
20 de fevereiro 2017. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 
201611.2416.00215464-IA-100, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 17 de fevereiro de 2017, processo 
n. 115180920145150016, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado na 
AV. 4, pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 105.817). AV. 20 – Em 
05 de outubro de 2017. Ref. prenotação n. 107.743, de 04 de outubro 2017. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos 
termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 201710.0318.00361419-IA-071, disponibilizado  na Central Nacional de Indisponibilidade de 
Bens em 03 de outubro de 2017, processo n. 00124966120155150109, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens do 
coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumen-
tos. (Microfilme n. 107.743).  AV.21 – Em 17 de outubro de 2017. Ref. prenotação n. 107.818, de 16 de outubro de 2017. PENHORA: 
Conforme Certidão de Penhora expedida em 16 de outubro de 2017, pela Central de Mandados da Comarca de Sorocaba – SP, (recebi-
da digitalmente pelo protocolo ARISP PH000185360), nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 
do estado de São Paulo, nos autos n. 00012288320105150109, da ação de execução trabalhista movida por REGINALDO SILVA SAN-
TOS, CPF n. 164.430.148-20, em face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, consta que por decisão proferida em 23 de ja-
neiro de 2017 (folha 19), foi determinada a averbação da penhora do imóvel, para garantia de uma dívida no valor de R$ 132.300,19 
(cento e trinta e dois mil, trezentos reais e dezenove centavos), tendo sido nomeado depositário do bem o próprio executado. Os emolu-
mentos devidos por esta averbação serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação do imóvel, 
pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.331, 
de 26 de dezembro de 2002. Valor base de cálculo: R$ 66.150,09.  AV.22 – Em 09 de abril de 2018. Ref. prenotação n. 109.172, de 06 de 
abril 2018. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 201804.0513.00480656-
IA-670, disponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 05 de abril de 2018, processo n. 0008624602016036110, 
para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens de GUNTHER PRIES, qualificado, pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Comarca 
de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 109.172). AV.23 – Em 17 de setembro de 2018. Ref. prenotação n. 110.610, 
de 13 de setembro. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 
201809.1115.00599618-IA-000, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 11 de setembro de 2018, processo 
n. 00588112120144036182, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens de GUNTHER PRIES, qualificado, pelo Juízo da 
6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 110.610). AV. 24 – Em 17 de maio 
de 2019. Ref. prenotação n. 112.932, de 13 de maio de 2019. PENHORA: Conforme Certidão de Penhora expedida em 10 de maio de 
2019, pela 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP, (recebida digitalmente pelo protocolo ARISP PH000265465), nos termos do Provimen-
to n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do estado de São Paulo, nos autos n. 0011413-10.2015.5.15.0109, da ação de 
execução trabalhista movida por NOBERTO PEDRO DOS SANTOS, CPF n. 538.215.216-00, em face de GUNTHER PRIES, qualificado, 
e outros, consta que por decisão proferida em 10 de maio de 2019 (folhas: Id – fc90c5f), foi determinada a averbação da penhora do 
imóvel, para garantia de uma dívida no valor de R$ 904.607,10 (novecentos e quatro mil, seiscentos e sete reais e dez centavos), tendo 
sido nomeado depositário do bem o próprio executado GUNTHER PRIES. Ato isento de emolumentos. Valor base de cálculo: R$ 
452.303,55. (Microfilme n. 112.932).  AV.25 – Em 29 de julho de 2019. Ref. prenotação n. 113.647, de 15 de julho de 2019. PENHORA: 
Conforme Certidão de Penhora expedida em 22 de julho de 2019, ambas pela Vara Única de Ilhabela – SP, (recebidas digitalmente pelo 
protocolo ARISP PH000276267), nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, nos autos n. 00012019220058260247, da ação de execução fiscal movida pela PROCURADORIA GERAL FEDERAL, CNPJ n. 
05.489.410/0001-61, em face da coproprietária DORIS PRIES BIERBAUER, CPF n. 069.152.978-71, consta que por decisão proferida 
em 31 de maio de 2017 (folhas: 92), foi determinada a averbação da penhora do imóvel, para garantia de uma dívida no valor de R$ 
30.790,64 (trinta mil, setecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos), tendo sido nomeado depositária do bem a referida exe-
cutada. Os emolumentos devidos pela presenta averbação, serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou 
adjudicação do imóvel, pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à 
Lei Estadual n. 11.331, de 26 de dezembro de 2002. Valor base de cálculo: R$ 15.395,32. (Microfilme n. 113.647). Selo Digital n. 
119958E1000005949002519L. AV.26 – Em 15 de janeiro de 2019. Ref. prenotação n. 115.416, de 09 de janeiro de 2020. PENHORA: 
Conforme Certidão de Penhora expedida em 09 de janeiro de 2020, pela Central de Mandados de Sorocaba – SP, (recebida digitalmente 
pelo protocolo ARISP PH000303755), nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo , nos autos n. 01871008420045150109, da ação de execução trabalhista movida por FABIO NUNES DE SOUSA, CPF n. 
062.785.268-83, em face de ELFRIEDE PRIES ALLENDORF, CPF n. 933.218.058-04, MARIO ALLENDORF, CPF n. 023.157.208-50, e 
outro, consta que por decisão proferida em 13 de abril de 2005 (folhas 47/49), foi determinada a averbação da penhora da penhora de 
100% do imóvel, para garantia de uma dívida no valor de R$ 17.232,81 (dezessete mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e um 
centavos), tendo sido nomeada depositária do bem a referida executada. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 115.416). Selo Digital 
n. 119583E10000059490026200. AV. 27 – Em 21 de janeiro de 202. Ref. prenotação n. 115.508, de 21 de janeiro de 2020. RETIFICA-
ÇÃO: Averba-se, de ofício, nos termos do art. 213, I, “a”, da lei n. 6.015/73, em retificação a AV.26, para consta que o referido ato foi pra-
ticado em 15 de janeiro de 2020, e não como equivocamente constou. Ato isento de emolumentos. Selo Digital n. 
119958E10000005949002720Y. AV. 28 – Em 22 de outubro de 2021. Ref. prenotação n. 124.084, de 14 de outubro de 2021. INDISPO-
NIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 202110.0510.01353288-IA-110, disponibili-
zado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 05 de outubro de 2021, processo n. 00124013120155150109, para constar 
que foi decretada a indisponibilidade dos bens de GUNTHER PRIES, CPF n. 056.265.298-10, pelo Juízo da 3ª Vara do trabalho de So-
rocaba – SP. Os emolumentos devidos por esta averbação serão pagos no ato do cancelamento. (Microfilme n. 124.084). Selo Digital n. 
119958E1000005949002821U. MATRÍCULA SOB Nº 4.761 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO SEBASTIÃO/SP: UM TERRENO 
URBANO, situado na Praia, Vila, ou Bairro do Viana, do distrito e município de Ilhabela, desta Comarca de São Sebastião, sem benfeito-
ras, de forma irregular, cuja divisa inicia-se no ponto J-1-A, denominado em planta, ponto este que se localiza na lateral direita da estrada 
de acesso (ao terreno), no sentindo de quem vai para a balsa; - daí segue pela lateral da citada estrada com azimute de 125° 12’ 36” e 
distância de 3,576m. (três metros e quinhentos e setenta e seis milímetros) até atingir o ponto J-2; - daí segue pela lateral da estrada 
(acesso ao terreno) com azimute de 135° 31’ 50” e distância de 7,637m. (sete metros e seiscentos e trinta e sete milímetros) até atingir o 
ponto J-3;- daí segue pela lateral da estrada (acesso ao terreno) com azimute de 146° 18’ 36” e distância de 5,048m. (cinco metros e 
quarenta e oito milímetros) até atingir o ponto J-4:- daí reflete à esquerda e segue com azimute de 73° 32’ 27” e distância de 17,675m. 
(dezessete metros e seiscentos e setenta e cinco milímetros) até atingir o ponto K’ e do ponto J-1-A até o ponto K’ o terreno confronta-se 
com o lote 1 (um) (este lote 1 é parte da área maio dela outorgante);- do ponto K’ deflete à direita e segue coma azimute de 166° 16’ 43” 
e distância de 26,846m. (vinte e seis metros e oitocentos e quarenta e seis milímetros) até atingir o ponto M;- daí segue com azimute de 
170° 31’ 41”  e distância de 7,784m. (sete metros e setecentos e oitenta e quatro milímetros) até atingir o ponto U;- daí segue com azimu-
te de 198° 50’ 18” e distância de 17,962m. (dezessete metros e noventa e sessenta e dois milímetros) até atingir o ponto T, do ponto K’ 
até o ponto T o terreno confronta-se com a Estrada Perimetral de Ilhabela, (Rodovia SP-131);- do ponto T deflete à direita e segue com 
azimute de 307° 03’ 18” e distância de 41,380m. (quarenta e um metros e trezentos e oitenta milímetros) até atingir o ponto S-1 e neste 
trecho confronta-se com a propriedade do Instituto Ana Rosa;- do ponto S-1 defleta à direita e segue pela faixa da marinha com azimute 
de 27° 22’ 31” e  distância de 15,276m. (quinze metros e duzentos e setenta e seis milímetros) até atingir o ponto S-1;- daí segue pela 
faixa da marinha com azimute de 7° 03’ 28” e distância de 10,580m. (dez metros e quinhentos e oitenta milímetros) até atingir o ponto  
S-1-B; daí segue pela faixa da marinha com azimute de 351° 19’11” e distância de 19,030m. (dezenove metros e trinta milímetros) até 
atingir o ponto J-1ª onde teve início e fim a presente descrição;- do ponto S-1 até o ponto J-1ª o terreno confronta-se com o lote C (este 
lote é parte da área maior do terreno de marinha ocupada pela outorgante);- a presente descrição encerra a área de 1.634,60ms2., (um 
mil, seiscentos e trinta e quatro metros e sessenta decímetros quadrados); que esse terreno é designado na planta elaborada pela ETA-
GRI-Escritório Técnico de Agrimensura, Comercio e Importação Ltda., para efeito de locação como lote número 2 (dois).- TRANSCRIÇAÕ 
N°s 13.227 e 13.996. PROPRIETÁRIO – CLUBE ESCOLAR E DESPORTIVO GINASIO HUMBOLD, com sede na Capital deste Estado, 
à rua Manoel Preto, n° 1.470 (Capela do Socorro), C.G.C. n° 62.580.758/0002.- São Sebastião, 10 de Junho de 1.977. R.1 – Por escritu-
ra de Dação em Pagamento do 19° Escrivão da Capital deste Estado, de 04 de março de 1.977, (L° 2.448, fls. 20) HEINZ KEDOR, ale-
mão, corretor de seguros, C.P.F. n° 003.422.208, casado no regime da comunhão de bens com dona INGEBORG KEDOR, residente e 
domiciliado na Capital deste Estado, à rua Barão do Triunfo, n° 1.176, apt° 121; adquiriu o imóvel objeto desta MATRÍCULA, pelo valor de 
Cr$ 1.483,90 (um mil, quatrocentos e oitenta e três cruzeiros e noventa centavos).- Valor venal – proporcional de Cr$ 25.826,68 (vinte e 
cinco mil, oitocentos e vinte e seis cruzeiros e sessenta e oito centavos).- São Sebastião, 10 de junho – de 1.977. R. 2- Por escritura da 
DOAÇÃO, do 19° Escrivão da Capital deste Estado, de 29 de junho de 1.977, (L° 2.461, fls. 175), RAINER KEDOR, brasileiro, solteiro, 
maior, estudante, portador do C.P.F. n° 636.955.888, residente e domiciliado na Capital deste Estado, à rua Barão do Triunfo, n° 1176, apt° 
121; adquiriu o imóvel objeto desta MATRÍCULA, pelo valor de Cr$ 26.153,60 (vinte e três mil, cento e três cruzeiros e sessenta centavos). 
São Sebastião, 21 de setembro de 1.977. AV. 03/4.761 feita em 22 de outubro de 1.990. “CONSTRUÇÃO” Conforme: a)- escritura pública 
datada de 06 de abril de 1.990, lavrada nas Notas do 7° Cartório da Comarca da Capital deste Estado (L° 4.800, fls. 113); b)- certidão 
expedida pela Prefeitura Municipal de Ilhabela em 17 de outubro de 1.990; e c) certidão expedida pela mesma Prefeitura no mesmo dia; 
e planta aprovada em 29 de março de 1.978, no imóvel objeto desta matrícula, foi construído um prédio residencial, com uma área total 
de 305,76ms2., que recebeu o n° 383 da Rodovia SP- 131, estimado em Cr$ 311. 769,71. Aludida edificação está quite com a Previdên-
cia Social, conforme prova que faz a certidão negativa de débito-CND n° 829648-série “A”, expedida pela IAAPAS, agência local, no dia 
11 de novembro de 1.982, que fica arquivada neste cartório, na pasta n° 01, fls 19. Valor Venal Cr$ 311.769,71, ano de 1.990. R.04/4.761 
feito em 22 de outubro de 1.990. “VENDA DO USUFRUTO” Conforme escritura pública, referida na Av.03, objeto desta o proprietário 
RAINER KEDOR, brasileiro, solteiro, maior, securitário, portador R.G. nº 2.288.068-SSP-SP e inscrito no C.P.F. sob nº 636.955.888/53, 
domiciliado e residente na Capital deste Estado, à rua Barão do Triunfo, n° 1.176, apt° 121, vendeu o usufruto do imóvel objeto desta 
matrícula, pelo valor de NCZ$ 1.500.000,00 (moeda da época), à JACOB PRIES, brasileiro, portador do R.G. nº 1.140.749-SSP-SP e 
inscrito no C.P.F. sob nº 011.517.388/91 e sua mulher HELENE REDEKOP PRIES, alemã R.G. para estrangeiros, W-075084-F-SE/
DPAMF, e inscrita no C.P.F. sob nº 076.788.288/76, ambos industriais, casados sob o regime da comunhão universal de bens, antes da 
Lei nº 6.515/77, domiciliados e residentes na Capital deste Estado, à rua Serra do Ajuá, nº 346. – Valor Venal/1.990, Cr$ 403.545,11 (to-
talidade). R.05/4.761 feito em 22 de outubro de 1.990. “VENDA DA NUA PROPRIEDADE” Conforme escritura pública citada na (Av.03), 
o proprietário RAINER KEDOR, já qualificado, vendeu a nua propriedade do imóvel objeto desta matrícula, pelo valor de NCZ$ 
3.000.000,00 (moeda da época), à KARIN PRIES HUBERT, portadora R.G. nº 8.908.186-SSP-Sp e inscrita no C.P.F. nº 013.933.538/27 
e seu marido BALDUR ROLAND HUBERT, portador do R.G. nº 5.567.274-SSP-SP e inscrito no C.P.F. sob nº 951.419.608/20, ambos 
brasileiros, industriais, casados sob regime da comunhão universal de bens, nos termos da Lei 6.515/77, conforme escritura de pacto 
antenupcial, registrada sob nº 2.970 no 11º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, domiciliados e residentes na Capital deste Estado, 
à rua George Willians, nº 98-Santo Amaro; ELFRIEDE PRIES ALLENDORF, portadora do R.G. nº 8.908.188-SSP-Sp e inscrita no C.P.F. 
sob nº 933.218.058/04 e seu marido, MARIO ALLENDORF, portador do R.G. nº 5.348.002-SSP-SP e inscrito no C.P.F. sob nº 
023.157.208/50, ambos brasileiros, industriais, casados sob o regime da comunhão universal de bens nos termos da Lei nº 6.515/77, 
conforme escritura de pacto antenupcial, registrada sob nº 2.872 no 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital domiciliados e resi-
dentes na Capital deste Estado, na rua Barão de Jaceguai nº 1.305, aptº 191; GUNTHER PRIES, portador do R.G. nº 8.908.187-SSP-SP., 
e inscrito no C.P.F. sob nº 056.265.298/10 e sua mulher SONIA LORE HOFFMANNBECK PRIES que assina SONIA HOFFMANNBECK 
PRIES, portadora do R.G. nº 12.967.222-SSP-SP., e inscrita no C.P.F sob nº 034.048.548/04, ambos brasileiros, industriais, casados sob 
o regime da comunhão universal de bens nos termos da Lei nº 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial registrada sob nº 5.426 
no 11º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, domiciliados e residentes na Capital deste Estado, à rua São Benedito, nº 597, aptº 181; 
DORIS PRIES BIERBAUER, portadora do R.G. nº 13.227.922-SSP-SP., inscrita no C.P.F. sob nº 069.152.978/71 e seu marido ANTONIO 
WOLF GANG BIERBAUER, portador no R.G. 9.862.321-SSP-SP., e inscrito no C.P.F sob nº 048.043.718/44, ambos brasileiros, indus-
triais, casados sob o regime da comunhão universal de bens, nos termos da Lei nº 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial 
registrada sob nº 3.418, no 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, domiciliados e residentes na Capital deste Estado, à rua Barão 
de Jaceguai, nº 1.305, aptº 191. – Valor Venal/1.990, Cr$ 403.545,11 (totalizando). AV.06/4.761 feita em 22 de outubro de 1.990. “CADAS-
TRO MUNICIPAL” Conforme escritura pública mencionada na Av.03 (ficha 01), e CarNet de imposto/1.990, fornecido pela prefeitura 
Municipal de Ilhabela, o imóvel objeto desta matrícula está cadastrado naquela municipalidade sob o nº 1002-0383-0010. R. 07/4.761 
Conforme escritura lavrada no dia 17 do mês passado, no 7º Tabelionato de Notas de São Paulo, Capital, aposta no livro n º 5.130, à folha 
197, os proprietários da nua propriedade: 1) – KARIN PRIES HUVERT  e seu marido BALDUR ROLAND HUBERT; 2)- ELFRIEDE PRIES 

ALLENDORF e seu marido MARIO ALLENDORF; 3)- GUNTHER PRIES e sua mulher Sonia Hoffmannbeck Pries; e, 4)- DORIS PRIES 
BIERBAUER e seu marido ANTONIO WOLFGANG BIERBAUER, todos qualificados no R. 05, com expressa anuência dos usufrutuários 
JACOB PRIES  e sua mulher HELENE REDEKOP PRIES, já qualificados no R. 04, deram o imóvel desta matrícula, em PRIMEIRA 
ÚNICA E ESPECIAL HIPOTECA, SEM CONCORRÊNCIA DE TERCEIROS, ao BANCO AMÉRICA DO SUL S.A., com sede na Avenida 
Brigadeiro Luiz Antonio, nº 2020, em São Paulo, Capital, inscrito no CGC (MF) sob o nº 61.230.165/0001-44, para a garantia de um cré-
dito rotativo em conta corrente, com limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), aberto em nome da empresa TECNOMECANICA 
PRIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede na cidade de Sorocaba, deste Estado, na Avenida Independência, nº 2381, inscrita 
no CGC (MF) sob o nº 56.993.389/0001-78, que utilizará para o seu Capital de Giro, a qual reconhecerá como prova de seu débito, os 
cheques, saques, ordens ou recibos que emiti ou assinar, e quaisquer lançamentos sob aviso, ficando expressa e plenamente assentada 
a certeza e determinada a liquidez da dívida, compreendendo o cálculo dos encargos financeiros, juros e outras despesas que, com o 
principal formarão um só débito. A referida empresa solicitará ao Banco América do Sul S.A., mediante comunicação escrita, o crédito 
desejado. As correspondências, os extratos de conta corrente de depósito e os avisos de movimentação constituirão documentos com-
probatórios da utilização do crédito, sendo que as correspondências estipularão obrigatoriamente, o valor do Imposto Sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro (IOC) e o prazo para o pagamento do valor desta parcela, acrescida dos respectivos encargos. O prazo 
total do crédito ora aberto é de noventa e um (91) dias, contados a partir da data do título, vencendo-se consequentemente no dia 16 de 
novembro de 1995, findo os quais se encerrará a conta corrente e se tornará prontamente exigível o que a mencionada empresa dever 
de principal, encargos financeiros e demais despesas e ônus. Que o pagamento das parcelas liberadas não poderá jamais ultrapassar o 
prazo de quinze (15) dias, contados da data da liberação e obedecido o prazo de vencimento  deste título, com as demais condições 
constantes do título. Valor base para cobrança dos emolumentos: R$ 500.000,00. AV.06/4.761 feita em 22 de outubro de 1.990. “CADAS-
TRO MUNICIPAL” Conforme escritura pública mencionada na Av.03 (ficha 01), e CarNet de imposto/1.990, fornecido pela Prefeitura 
Municipal de Ilhabela, o imóvel objeto desta matrícula está cadastrado naquela municipalidade sob o nº 1002-0383-0010. R.07/4.761”HI-
POTECA” Conforme escritura lavrada no dia 17 do mês passado, no 7º Tabelionato de Notas de São Paulo, Capital, aposta no livro nº 
5.130, à folha 197, os proprietários da nua propriedade: 1)- KARIN PRIES HUBERT e seu marido BALDUR ROLAND HUBERT; 2)- EL-
FRIEDE PRIES ALLENDORF e seu marido MARIO ALLENDORF; 3)- GUNTHER PRIES e sua mulher SONIA LORE HOFFMANNBECK 
PRIES que se assina Sonia Hoffmannbeck Pries; e, 4)- DORIS PRIES BIERBAUER e seu marido ANTONIO WOLFGANG BIERBAUER, 
todos qualificados no R. 05, com expressa anuência dos usufrutuários JACOB PRIES e sua mulher HELENE REDEKOP PRIES, já 
qualificados no R. 04, deram o imóvel desta matrícula, em PRIMEIRA ÚNICA E ESPECIAL HIPOTECA, SEM CONCORRÊNCIA DE 
TERCEIROS, ao BANCO AMÉRICA DO SUL S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 2020, em São Paulo, Capital, inscri-
to no CGC (MF) sob o nº 62.230.165/0001-44, para a garantia de um crédito rotativo em conta corrente, com limite de R$500.000,00 
(quinhentos mil reais), aberto em nome da empresa TECNOMECANICA PRIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede na cidade 
de Sorocaba, deste Estado, na Avenida Independência, nº 2381, inscrita no CGC (MF) sob o nº 56.993.389/001-78, que utilizará para o 
seu Capital de Giro, a qual reconhecerá como prova de seu débito, os cheques, saques, ordens ou recibos que emitir ou assinar, e 
quaisquer lançamentos sob avisa, ficando expressa e plenamente assentada a certeza e determinada a liquidez da dívida, compreenden-
do o cálculo dos encargos financeiros, juros e outros despesas que, com o principal formarão um só débito. A referida empresa solicitará 
ao Banco América do Sul S.A., mediante comunicação escrita, o crédito desejado. As correspondências, os extratos de conta corrente de 
depósito e os avisos de movimentação constituirão documentos comprobatórios da utilização do crédito, sendo que as correspondências 
estipularão obrigatoriamente, o valor da parcela a ser liberada, a taxa de juros, o valor do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguro (IOC) e o prazo para o pagamento do valor desta parcela, acrescida dos respectivos encargos. O prazo total do crédito ora 
aberto é de noventa a um (91) dias, contados a partir da data do título, vencendo-se consequentemente no dia 16 de novembro de 1995, 
findo os quais se encerrará a conta corrente e se tornará prontamente exigível o que a mencionada empresa dever de principal, encargos 
financeiros e demais despesas e ônus. Que o pagamento das parcelas liberadas não poderá jamais ultrapassar o prazo de quinze (15) 
dias, contados da data da liberação e obedecido o prazo de vencimento deste título, com as demais condições constantes do título. Valor 
base para cobrança dos emolumentos: R$500.000,00. AV. 08/4.761 “ADITAMENTO” Nos termos da escritura lavrada no dia 16 de novem-
bro do ano passado, no 7º Tabelionato de Notas de São Paulo, Capital, aposta no livro nº 5.168, à folha nº 62, as partes aditaram a escri-
tura que deu origem ao registro nº 07 anterior, para modificaram a sua cláusula TERCEIRA, passando dita cláusula a ter a seguir redação: 
3ª)Que o prazo total do crédito ora aberto é de noventa (90) dias, contados a partir da data do título (16.11.95), vencendo- se consequen-
temente no dia 04 de fevereiro de 1.996, que é o mesmo vencimento do presente título, findo os quais se encerrará a conta corrente e se 
tornará prontamente exigível o que a devedora dever de principal, encargos financeiros e demais despesas e ônus. Que em tudo o mais 
que implícita ou explicitamente não tenha sido alterado, permanecem inalterados e em pleno vigor todos os termos, cláusulas e condições 
da escritura que deu origem ao citado registro nº 07, inclusive as garantias nela consignadas. AV. 09/4.761 “ADITAMENTO” Nos termos 
da escritura lavrada no dia 12 do mês passado, no 7º Tabelionato de Notas de São Paulo, Capital, aposta do livro nº 5.179, à folha nº 104, 
as partes: 1) TECNOMECÂNICA PRIES INDÚESTRIA E COMÉRCIO LTDA; 2) JACOB PRIES e sua mulher HELENA REDEKOP 
PRIES; 3) KARIN PRIES HUBERT e seu marido BALDUR ROLAND HUBERT; 4) ELFRIEDE PRIES ALLENDORF e seu marido MARIO 
ALLENDORF; 5) GUNTHER PRIES e sua mulher SONIA LORE HOFFMANNBECK PRIES; 6) DORIS PRIES BIERBAUER e seu marido 
ANTONIO WOLFGANG BIERBAUER; 7) BANCO AMÉRICA DO SUL S.A., já qualificados, aditaram a escritura que deu origem ao regis-
tro n° 7 e seu adiantamento, averbado sob o nº 08 anterior, para modificar a sua cláusula TERCEIRA, passado dita cláusula a ter a se-
guinte redação: “3ª)Que o prazo total do crédito ora aberto é de cem (100) dias, contados a partir de 04 de fevereiro de 1.996, vencendo-
-se consequentemente no de 14 de maio de 1.996, que é o mesmo vencimento da presente escritura, findo os quais se encerrará a 
conta corrente e se tornará prontamente exigível o que a devedora dever de principal, encargos financeiros e demais despesas e ônus”. 
AV.10/4.761 “ADITAMENTO” Conforme escritura lavrada no dia 14 de maio de corrente ano, no 7° Tabelionato de Notas de São Paulo, 
Capital, aposta no livro n° 5.179, à folha 293, foi modificada a cláusula 3ª da escritura que deu origem ao R.7 precedente, que passou a 
ter a seguinte redação: “3ª)Que prazo total do crédito ora aberto é de noventa (90) dias, contados a partir de 14 de maio de 1.996, ven-
cendo-se consequentemente no dia 12 de agosto de 1.996, que é o mesmo vencimento da presente escritura, findo os quais se encerra-
rá a conta corrente e se tornará prontamente exigível o que a DEVEDORA dever de principal, encargos financeiros e demais despesas e 
ônus”. AV.11/4.761 “ADITAMENTO” Através da escritura lavrada no dia 14 último, no 7° Tabelionato de Notas de São Paulo, Capital, 
aposta no livro n° 5.204, à folha de 203, foi modificada a cláusula “3ª)Que o prazo total do crédito ora aberto é de noventa e um (91) dias, 
contados a partir de doze (12) de agosto de 1996, vencendo-se consequentemente no dia onze (11) de novembro de 1996, que é o 
mesmo vencimento da presente escritura, findo os quais se encerrará a conta corrente e se tornará prontamente exigível o que a DEVE-
DORA dever de principal, encargos financeiros e demais despesas e ônus”.  AV.12/4.761 “ADITAMENTO” De conformidade com  a escri-
tura no dia 29 de novembro do ano passado, no 7° Tabelionato de Notas de São Paulo, Capital, aposta no livro n° 5230, à folha 117, foi 
modificada a cláusula “3ª) Que o prazo total do crédito ora aberto é de cento e oitenta (180) dias, contados a partir de onze (11) de no-
vembro de 1996, vencendo-se consequentemente no dia doze (12) de maio de 1997, que é o mesmo vencimento da presente escritura, 
findo os quais se encerrará a conta corrente e se tornará prontamente exigível o que a DEVORA dever de principal, encargos financeiros 
e demais despesas e ônus”.  AV.13/4.761 “ADITAMENTO” De acordo com a escritura lavrada no dia 12 de maio do corrente ano, 7° 
Serviço Notarial de São Paulo, Capital, aposta no livro n° 5.258, à folha 62, foi modificada a cláusula 3ª da escritura que deu origem ao R. 
7, passado a mesma ater a seguinte redação: “3ª) Que o prazo total do crédito ora aberto é de cento e oitenta (180) dias, contados a 
partir de 12 (doze) de maio de 1997, vencendo-se consequentemente no dia 08 (oito) de novembro de 1997, que é o mesmo vencimento 
da presente escritura, findo os quais se encerrará a conta corrente e se tornará prontamente exigível o que a DEVEDORA dever de 
principal encargos financeiros e demais despesas e ônus”. AV.14 – Em 20 de março de 2014 Ref.prenotação n. 96.407, de 13 de março 
de 2014. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação nos termos do Protocolo da Indisponibilidade n. 201403.1111.00024315-
IA-040, disponibilidade na Central de Indisponibilidade em 11 de março de 2014, processo n. 00003022220144036110, para constar que 
foi decretada a indisponibilidade dos bens de GUTHER PRIES, CPF 056.265.298-10, pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Sorocaba – SP, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 96.407). R.15 – Em 12 de 
janeiro de 2015 Ref. prenotação n.99.096, de 06 de janeiro 2015. ARROLAMENTO DE BENS: Conforme Ofício DRF/SOR/SEFIS n. 
71/2014 – DA, expedido pela Delegacia da Receita Federal do brasil em Sorocaba – SP, em 23 de dezembro de 2014, (processo n. 
10855.723.069/2014-11), procedemos ao registro do arrolamento de bens da fração ideal correspondente a ¼ do imóvel onerada com 
usufruto objeto do R.4, para garantia de créditos tributários de responsabilidade de GUNTHER PRIES, qualificado, na forma do parágra-
fo 5°, do artigo 64, da Lei Federal n. 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nos termos dos artigos 64 e 64-A, da referida Lei. Ato isento de 
emolumentos. (Microfilme n. 99.096).  AV. 16 – Em 24 de novembro de 2015. Ref. prenotação n. 101.990, de 20 de novembro de 2015. 
ARRESTO: Conforme Certidão de Arresto expedida em 19 de novembro de 2015, pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – 
SP, nos termos do Provimento n. 06/2009 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 
001156121.2015.5.15.0109, da ação de execução trabalhista movida por JOSÉ LOPES MONTEIRO, CPF n. 349.443.389-53, em face 
do coproprietário GUNTHER PRIES qualificado, e outro, procedemos à averbação do aresto da parte ideal de 25,00%, equivalente ¼ do 
imóvel, onerada com usufruto do objeto do R.4, (adquirida no R.5), para garantia de uma dívida no valor de R$ 214.103,17 (duzentos e 
quatorze mil, cento e três reais e dezessete centavos), tendo sido nomeado depositário do bem o próprio executado GUNTHER PRIES. 
Os emolumentos devidos por esta averbação serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação 
da referida parte ideal do imóvel, pelos valões vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, 
anexa à Lei Estadual n. 11.331, de 26 de dezembro de 2002. Valor base de cálculo: R$ 30.586,17. (Microfilme n. 101.990). AV. 17 -Em 14 
de dezembro de 2015. Ref. prenotação n. 102.178, de 10 de dezembro de 2015. ARRESTO: Conforme Certidão de Arresto expedida em 
10 de dezembro de 2015, pela 3[ Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP, nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 001291751.2015.5.0109, da ação de execução trabalhista movida 
ou LUCAS SAN ROMAN, CPF n. 394.381.138-78, em face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, e outro, procedemos à 
averbação do arresto da partes ideal de 25,00%, equivalente a ¼ do imóvel, onera com usufruto objeto do R.4, (adquirida no R. 5), para 
garantia de uma dívida no valor de R$ 62.637,56 (sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), tendo 
sido nomeado depositário do bem o próprio executado GUNTHER PRIES. Os emolumentos devidos por esta averbação serão pagos ao 
final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação da referida parte ideal do imóvel, pelos valões vigentes à época 
do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.331, de 26 de dezembro de 2002. 
Valor base de cálculo: R$ 8.948,22. (Microfilme n. 102.178). AV.18 – Em 28 de janeiro de 2016. Ref. prenotação n. 120.581, de 27 de ja-
neiro de 2016. ARRESTO: Conforme Certidão de Arresto expedida em 26 de janeiro de 2016, pela 3[ Vara do Trabalho da Comarca de 
Sorocaba – SP, nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 
120.956.220.155.150.109, da ação de execução trabalhista movida por MICHELI CORDEIRO DA SILVA SANTOS, CPF n. 355.521.568-
03, em face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, e outros, procedemos à averbação do arresto da parte ideal de 25,00% 
equivalente a ¼ do imóvel, onera com usufruto objeto do R.4, (adquirida no R.5), para garantia de uma dívida no valor de R$ 63.886,94 
(sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), tendo sido nomeado depositário do bem o próprio 
executado GUNTHER PRIES. Os emolumentos devidos por esta averbação serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro 
da arrematação ou adjudicação da referida parte ideal do imóvel, pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, 
das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.331, de 26 de dezembro de 2002. Valor base de cálculo: R$ 9.126,70. 
(Microfilme n. 102.581). AV.19 – Em 03 de fevereiro de 2016. Ref. prenotação n. 102.653, de 02 de fevereiro de 2016. ARRESTO: Con-
forme Certidão de Arresto expedida em  02 fevereiro de 2016, pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP, nos termos do 
Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do estado de São Paulo, nos autos n. 00100159120165150109, da 
ação de execução trabalhista movida por WILSON BENEDITO FIRMINO, CPF n. 020.798.2018-06, em face do coproprietário GUNTHER 
PRIES, qualificação, e outros procedemos à averbação do arresto da parte ideal 25,00% equivalente a ¼ do imóvel, onera com o usufru-
to objeto do R.4 (adquirida no R. 5), para garantia de uma dívida no valor de R$ 152.739,60 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e 
trinta e nove reais e sessenta centavos), tendo sido nomeada depositária do bem SONIA LORE HOFFMANNBECK PRIES. Os emolu-
mentos devidos por esta averbação serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação da referida 
parte ideal do imóvel, pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à 
Lei Estadual n. 11.331, de 26 de dezembro de 2002. Valor base de cálculo: R$ 25.456,60. AV.20 – Em 03 de fevereiro de 2016. Ref. 
prenotação n. 102.654, de 02 de fevereiro de 2016. ARRESTO: Conforme Certidão de Arresto expedida em 02 de fevereiro de 2016, pela 
3ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP, nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo, nos autos n. 001001761201651509, da ação de execução trabalhista movida por FRANCINETE PESSOA DA 
SILVA, CPF n. 260.936.378-83, em face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, e outros, procedemos à averbação do arresto 
da parte ideal de 25,00%, equivalente a ¼ do imóvel, onerada com usufruto objeto do R. 4, (adquirida no R. 5), para garantia de uma dí-
vida no valor de R$ 132.071,49 (cento e trinta e dois mil, setenta e um reais e quarenta e nove centavos), tendo sido nomeada por esta 
averbação serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação da referida parte ideal do imóvel, 
pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.331, 
de 26 de fevereiro de dezembro de 2002. Valor base de cálculo: R$ 22.011,92. (Microfilme n. 102.654). AV. 21 – Em 17 de fevereiro de 
2016. Ref. prenotação n. 102.721, de 15 de fevereiro de 2016. ARRESTO: Conforme Certidão de Arresto expedida em 15 de fevereiro de 
2016, pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca e Sorocaba – SP, nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 00100418920165150109, da ação de execução trabalhista movida por EDILENE BARBO-
SA DA SILVA, CPF n. 372.028.348-80, em face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, e outros, procedemos à averbação do 
arresto da parte ideal de 25,00%, equivalente a ¼ do imóvel, onera com usufruto objeto do R. 4 (adquirida no R. 5), para garantia de uma 
dívida no valor de R$ 104.102,88 (cento e quatro mil, cento e dois reais e oitenta e oito centavos), tendo sido nomeado depositário do bem 
o próprio executado GUNTHER PRIES. Os emolumentos devidos por esta averbação serão pagos ao final, ou quando da efetivação do 
registro da arrematação ou adjudicação da referida parte ideal do imóvel, pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme subi-
tem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei estadual n. 11.331, de 26 de dezembro de 2002. Valor base de cálculo: R$ 
17.350,48. (Microfilme n. 102.721). AV.22 – Em 22 de fevereiro de 2016. Ref. prenotação n. 102.751, de 18 de fevereiro de 2016. ARRES-
TO: Conforme Certidão de Arresto expedida em 17 de fevereiro de 2016, pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba - SP, nos 
termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 00100140920165150109, 
em face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualificado, e outros, procedemos à averbação do arresto da parte ideal de 25,00%, equi-
valente a ¼ do imóvel, onera com usufruto objeto do R. 4, (adquirida no R. 5), para garantia de uma dívida no valor de R$ 152.739,60 
(cento e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), tendo sido nomeado depositário do bem o próprio 
executado GUNTHER PRIES. Os emolumentos devidos por esta averbação serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro 
da arrematação ou adjudicação da referida parte ideal do imóvel, pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, 
das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.331, de 26 de dezembro de 2002. Valor base de cálculo: R$ 21.819,94. 
(Microfilme 102.751). AV. 23 – em 06 de maio de 2016. Ref. prenotação n. 103.321, de 29 de abril de 2016. INDISPONIBILIDADE: Pro-
cede-se a esta averbação, nos termos do protocolo da Indisponibilidade n. 20160.1118.00100148-IA-081, disponibilizado na Central Na-
cional de Indisponibilidade de Bens em 28 de abril de 2016, processo n. 02077002920045150109, para constar que foi decretada a indis-
ponibilidade dos bens dos coproprietários, ELFRIEDE PRIES ALLENDORF e MARIO ALLENDORF, qualificados no R. 5 desta matrícula, 
pelo Tribunal Superior do Trabalho da 15ª Região – 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 
103.321). AV.24 – Em 19 de setembro de 2016. Ref. prenotação n. 104.558, de 15 de setembro de 2016. INDISPONIBILIDADE: Proce-
de-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 201609.1510.00188427-IA-380, disponibilizado na Central Na-
cional de Indisponibilidade de Bens em 15 de setembro de 2016, processo n. 00100122720165450016, para constar que foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de JACOB PRIES, qualificado no R. 4 e de GUNTHER PRIES, qualificado no R. 5, desta matrícula, pelo Tri-
bunal Regional do Trabalho da 15ª Região – 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 104.558). 
AV.25 – Em 19 de setembro de 2016. Ref. prenotação n. 104.559, de 15 de setembro 2016. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta 
averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 201609.1511.00188446-IA-090, disponibiliza na Central Nacional de Indispo-
nibilidade de Bens em 15 de setembro de 2016, processo n. 00100807420165150016, para constar que foi decretada a indisponibilidade 
dos bens de JACOB PRIES, qualificado no R. 4 e de GUNTHER PRIES, qualificado no R. 5 desta matrícula, pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região – 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 104.559).  AV.26 – Em 21 de 
fevereiro de 2017. Ref. prenotação n. 105.814, de 20 de fevereiro 2017. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos 
do Protocolo de Indisponibilidade n. 201610.2613.00204806-IA-200, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 
17 de fevereiro de 2017, processo n. 0012410782015150016, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens de JACOB 
PRIES, qualificado no R. 4 e de GUNTHER PRIES, qualificado no R. 5, pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP. 
Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 105.818). AV. 27 – Em 21 de fevereiro de 2017. Ref. prenotação n. 105.815, de 20 de fevereiro 
2017. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 201610.2613.00204811-IA-
980, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 17 de fevereiro de 2017, processo n. 00123232520155150016, 
para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens de JACOB PRIES, qualificado no R. 4 e de GUNTHER PRIES, qualificado no 
R. 5, pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 105.815). AV.28 
– Em 21 de fevereiro de 2017. Ref. prenotação n. 105.816, de 20 de fevereiro 2017. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, 
nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 201610.2613.00204824-IA-020, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade 
de Bens em 17 de fevereiro de 2017, processo n. 00124332420155150016, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens 
de JABOB PRIES, qualificado no R. 4 e de GUNTHER PRIES, qualificado no R. 5, pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de 
Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 105.816). AV.29 – Em 21 de fevereiro de 2017. Ref. prenotação n. 105.817, de 
20 de fevereiro 2017. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 
201611.2416.00215461-IA-100, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 17 de fevereiro de 2017, processo 
n. 115180920145150016, para constar que decretada a indisponibilidade dos bens de GUNTHER PRIES, qualificado no R. 5, pelo Juízo 
da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 105.817). AV.30 – Em 05 de outubro 
de 2017. Ref. prenotação n. 107.743, de 04 de outubro 2017. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Proto-
colo de Indisponibilidade n. 201710.0318.00361419-IA-071, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 03 de 
outubro de 2017, processo n. 00124966120155150109, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens de JACOB PRIES e 
GUNTHER PRIES, qualificados, pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfil-
me n. 107.743).  AV. 31 – Em 17 de outubro de 2017. Ref. prenotação n. 107.818, de 16 de outro de 2017. PENHORA: Conforme Certidão 
de Penhora expedida em 16 de outubro de 2017, pela Central de Mandados da Comarca de Sorocaba – SP, (recebida digitalmente pelo 
protocolo ARISP PH000185360), nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, nos autos n. 0012288320105150109, da ação de execução trabalhista movida por REGINALDO SILVA SANTOS, CPF n. 
164.430.148-20, em face do coproprietário GUNTHER PRIES, qualidade, consta que por decisão proferida em 23 de janeiro de 2017 
(folha 19), foi determinada a averbação da penhora do imóvel, onera com o usufruto objeto do R. 4, para garantia de uma dívida no valor 
de R$ 123.300,19 (cento e trinta e dois mil, trezentos reais e dezenove centavos), tendo sido nomeado depositário do bem o próprio 
executado. Os emolumentos devidos por esta averbação serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou 
adjudicação do imóvel, pelos valores vigentes à época do pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à 
Lei Estadual n. 11.331, de 26 de dezembro de 2002. Valor base de cálculo: 66.150,09. (Microfilme n. 107.818). AV. 33 – Em 17 de setem-
bro de 2018. Ref. prenotação n. 110.610, de 13 de setembro 2018. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do 
Protocolo de Indisponibilidade n. 201809.1115.00599618-IA-000, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 11 
de setembro de 2018, processo n. 00588112120144036182, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens de GUNTHER 
PRIES, qualificado pela Juízo da 6ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo – SP. Ato isento de emolumentos. (Microfilme n. 
110.610).  AV. 34 – Em 17 de maio de 2019. Ref. prenotação n. 112.932, de 13 de maio de 2019. PENHORA: Conforme Certidão de 
Penhora expedida em 10 de maio de 2019, pela 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP, (recebida digitalmente pelo protocolo ARISP 
PH000265465), nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos termos n. 
0011413-10.2015.5.15.0109, da ação de execução trabalhista movida por NORBERTO PEDRO DOS SANTOS, CPF n. 538.215.216-00, 
em face de GUNTHER PRIES e JACOB PRIES, qualificados, e outros, consta que por decisão proferida em 10 de maio de 2019 (folhas: 
Id- fc90c5f), foi determinada a averbação da penhora do imóvel, para garantia de uma dívida no valor de R$ 904.607,10 (novecentos e 
quatro mil, seiscentos e sete reais e dez centavos), tendo sido nomeado depositário do bem o próprio executado GUNTHER PRIES. Ato 
isento de emolumentos. Valor base de cálculo: R$ 452.303,55. (Microfilme n. 112.932). Selo Digital n. 1199583E10000047610034195. 
AV.35 – Em 29 de julho de 2019. Ref. prenotação n. 113.647, de 15 de julho de 2019. PENHORA: Conforme Certidão de Penhora expe-
dida em 15 de julho de 2019, instruída com a Certidão de Penhora expedida em 22 de julho de 2019, ambas pela Vara Única de Ilhabela 
– SP, (recebidas digitalmente pelo protocolo ARISP PH000276267), nos termos do Provimento n. 06/2009, da Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 00012019220058260247, da ação de execução fiscal movida pela PROCURA-
DORIA-GERAL FEDERAL, CNPJ n. 05.489.410/001-61, em face da coproprietária DORIS PRIES BIERBAUER, CPF n. 069.152.978-71, 
consta que por decisão proferida em 31 de maio de 2017 (folhas: 92) foi determinada a averbação da penhora do imóvel, para garantia 
de uma dívida no valor de R$ 30.790,64 (trinta mil), setecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos), tendo presente averbação, 
serão pagos ao final, ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação do imóvel, pelos valores vigentes à época do 
pagamento, conforme subitem 1.7, das notas explicativas da tabela II, anexa à Lei Estadual n. 11.331, de 26 de dezembro de 2002. Valor 
base de cálculo: R$ 15.395,32. (Microfilme n. 113.647). Selo Digital n. 119958E10000047610035193. AV.36 – Em 15 de janeiro de 2019. 
Ref. prenotação n. 115.415, de 09 de janeiro de 2020. PENHORA: Conforme Certidão de Penhora expedida em 09 de janeiro de 2020, 
pela Central de Mandados de Sorocaba – SP, (recebida digitalmente pelo protocolo ARISP PH000303753), nos termos do Provimento n. 
01871008420045150109, da ação de execução trabalhista movida por FABIO NUNES DE SOUZA, CPF n. 933.218.058-04; MARIO 
ALLENDORF, CPF n. 023.157.208-50, e outro, consta que por decisão proferida em 13 de abril de 2005 (folhas 47/49), foi determinada a 
averbação da penhora de 100% da nua propriedade do imóvel, para garantia de uma dívida no valor de R$ 17.232,81 (dezessete mil, 
duzentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), tendo sido nomeada depositária do bem a referida executada. Ato isento de 
emolumentos. (Microfilme n. 115.415). Selo Digital n. 119958E1000004761003620I. AV.37 – Em 21 de janeiro de 2020. Ref. prenotação 
n. 115.508, de 21 de janeiro de 2020. RETIFICAÇÃO: Averba-se, de ofício, nos termos do art. 213, I, “a”, da Lei n. 6.015/73, em retificação 
a AV.36, para constar que o referido ato foi praticado em 15 de janeiro de 2020, e não como equivocadamente constou. Ato isento de 
emolumentos. Selo Digital n.119958E1000004761003720G. AV.38 – Em 10 de março de 2021. Ref. prenotação n. 120.339, de 1° de 
março de 2021. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 
202102.2414.00589074-IA-960, disponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 24 de fevereiro de 2021, processo 
n. 00124332420155150016, para constar que foi decretada a indisponibilidade dos bens JACOB PRIES, CPF n. 011.517.388-91, qualifi-
cado no R. 4, pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. Os emolumentos devidos por esta averbação serão pagos no ato  do 
cancelamento. (Microfilme n. 120.339). Selo Digital n. 119953E1000004761003821C. AV.39 – Em 22 de outubro de 2021. Ref. prenotação 
n. 124.084, de 14 outubro de 2021. INDISPONIBILIDADE: Procede-se a esta averbação, nos termos do Protocolo de Indisponibilidade n. 
202110.0510.01353288-IA-110, disponibilizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em 05 de outubro de 2021, processo n. 
00124013120155150109, para constar que decretada a indisponibilidade dos bens de JACOB PRIES, CPF n. 011.517.388-91, e GUN-
THER PRIES, CPF  n. 056.265.298-10, qualificado no R. 4, pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. Os emolumentos devi-
dos por esta averbação serão pagos no ato do cancelamento. (Microfilme n. 124.084). Selo Digital n. 1199583E10000004761003921A. 
VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 10.353.981,30 (dez milhões, trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e 
trinta centavos), atualizados até 01 de dezembro de 2021 pela tabela de correção monetária do TJSP. VALOR CORRSPONDENTE Á 
50% DA AVALIAÇÃO: R$ 5.176.990,65 (cinco milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e noventa reais e sessenta e cinco centa-
vos). O imóvel será vendido “AD CORPUS” no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interes-
sado verificar suas condições antes das datas designadas para alienação judicial. ÔNUS: Consta o valor de R$ 176.706,35 (cento e se-
tenta e seis mil, setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos) de débitos relativos à IPTU e outros, tais quais encontram-se inscritos 
na Dívida Ativa, consultados até 07 de dezembro de 2021. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no site 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 25/01/2022 às 14:00 
horas, e se encerrará no dia 01/03/2022 às 14:00 horas. Serão captados lances on-line através do site: www.tmleiloes.com.br. Os inte-
ressados 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 do MM. Juízo. 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 lei-
lões. DA DESISTÊNCIA: Em caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará automaticamente ao 2º participan-
te do leilão, tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do pagamento. DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interes-
sados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, só serão autorizadas mediante cadastro prévio no site: www.tmleiloes.com.br. 
Após a realização do cadastro, deverão ser agendadas através do e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou pelo telefone (11) 3237-0069. As 
visitas somente serão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data de abertura do leilão. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: O arrema-
tante 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, confor-
me disposição do art. 903 do NCPC, (Qualquer que seja a modalidade do leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloei-
ro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do exe-
cutado ou a ação autônoma de que trata o § 4º, deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos). PAGA-
MENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista. 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, comissão 
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. DA REMIÇÃO E DESISTÊNCIA: Nos casos de 
remição e desistência da praça pelo(a)(s) exequente(s), e apenas se elas ocorrerem após a publicação de editais, a parte que remiu ou 
desistiu deverá arcar com os custos do leiloeiro, ora fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da avaliação. 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. Fica o EXECUTADO, 
na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do 
processo, a intimação considerar sê-a feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. 
MÁRIO GAIARA NETO - Juiz de Direito
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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA /SP
EDITAL nº 0516/P0050-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 BRL PARTNERS 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – CNPJ 
22.003.546/0001-39, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 
e suas alterações, o IMÓVEL: Lote de terreno sob nº “16”, da quadra nº “05”, do loteamento denominado 
“Residencial Portal Bordon II”, em Sumaré-SP, com a área total de 268,90m². Matrícula nº 116.672 – Registro 
de Imóveis de Sumaré/SP. 1º LEILÃO 20/12/2021 às 14h45 - VALOR: R$ 101.902,37. 2º LEILÃO 21/12/2021 
às 14h45 - VALOR: R$ 455.266,84. 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 22/11/2021. O Fiduciante - LAENDER CRISTIAN 
SILVA CPF 278.145.468-00 – 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 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 VILA EMA 

DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – CNPJ 13.969.646/0001-23, venderá em 
1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: 
O apartamento nº 14, situado no 1º pavimento do Bloco 2, integrante do empreendimento 
denominado “Reserva Vila Ema”, situado na Avenida Vila Ema, nº 4.049, no 26º subdistrito – Vila 
Prudente/SP, com a área real privativa de 122,650m² (nesta incluída 01 vaga descoberta sob nº 134P 
localizada no 1º subsolo), a área real comum de 44,186m² e a área real total de 166,836m². Conforme 
Av. 7, há indisponibilidade de bens processo nº 10009127220185020614. Matrícula nº 229.983 – 6º 
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 20/12/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 582.234,00. 2º 
LEILÃO 21/12/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 766.763,96. 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 
30/11/2021. O Fiduciante - ROBERT LUIZ PELEGRINO CPF 401.605.638-10 – 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 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 NOVA TRENTO 

DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 15.804.367/0001-35, venderá em 1º e 2º 
Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: 
Apartamento nº 11, localizado no 1º pavimento do edifício denominado Condomínio Residencial Vista Di 
Trento, situado na Rua Nova Trento, nº 147, em Vila Formosa/SP, contendo: área real privativa de 59,310m² 
(onde se inclui o depósito nº 6, no 1º subsolo), área de uso comum de 54,309m² (sendo 36,513m² em área 
coberta e 17,796m² em área descoberta – nesta inclusa 01 vaga indeterminada dentre as identificadas 
pelos nºs 11 a 24, localizadas no 1º subsolo); perfazendo a área total de 113,619m². Matrícula nº 311.960 
– 9º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 20/12/2021 às 11h00 - VALOR: 
R$ 459.576,29. 2º LEILÃO 21/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 493.077,16. 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 
25/11/2021. Os Fiduciantes - DAMIRES FERNANDES DE JEZUS TAVARES CPF 368.866.168-03 E RAFAEL 
PEREIRA DOS SANTOS CPF 362.890.148-03 – 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 nº 0104/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 04 da quadra nº 01, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, com área de 187,48m². 
Cadastro Municipal: 23231.31.40.0001.00.000-1 (em área maior). Matrícula nº 4.225 – Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 20/12/2021 às 14h15 - VALOR: R$ 317.820,75. 2º LEILÃO 
21/12/2021 às 14h15 - VALOR: R$ 838.621,39. 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 02/12/2021. O Fiduciante - LEONARDO BUGAJ 
SIMÕES CPF 275.521.948-39 – 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 0125/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 25 da quadra nº 01, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, com uma área de 
185,50m². Cadastro Municipal: 23231.31.40.0001.00.000-1 (em área maior). Matrícula nº 4.246 – Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 20/12/2021 às 14h30 - VALOR: R$ 315.803,75. 
2º LEILÃO 21/12/2021 às 14h30 - VALOR: R$ 850.100,62. 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 02/12/2021. O Fiduciante - 
LEONARDO BUGAJ SIMÕES CPF 275.521.948-39 – 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 1214/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 14 da quadra nº 12, do loteamento denominado Sítio Velloso, em 
Carapicuíba/SP, com área de 341,98m². Cadastro Municipal: 23231.31.40.0001.00.000-1 (em área maior). 
Matrícula nº 5.792 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 20/12/2021 às 
14h00 - VALOR: R$ 177.992,75. 2º LEILÃO 21/12/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 447.628,18. 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 
02/12/2021. O Fiduciante - ALEKSEI VILLCA MAMANI CPF 219.815.178-20 – 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.

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário THIAGO DONIZETE 
MOREIRA DIAS, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.611.438-51; e sua mulher ROBERTA 
MARIA DA SILVA SANTOS, inscrito na CPF/MF sob nº 392.707.468-36. O Dr. Roginer 

Garcia Carniel, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/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 ajuizada por MARIA INES APARE-
CIDA ALVES  em face de THIAGO DONIZETE MOREIRA DIAS e Outra - Processo nº  0006618-49.2017.8.26.0362 
(Principal - 1000500-11.2015.8.26.0362) – Controle nº 120/2015, 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 publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
 do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e 
a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão 
em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá 
início no dia 24/01/2022 às 10:30h e se encerrará dia 27/01/2022 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 inter-
rupção o 2º Leilão, que terá início no dia 27/01/2022 às 10:31h e se encerrará no dia 18/02/2022 às 10:30h, 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, ain-
da 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 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 GM/Corsa Wind, ano/modelo 1996, placa CEV 2088, cor cinza, renavam 00651597510. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 98,91 
(27/09/2021). Valor da Avaliação do bem: R$ 7.310,00 (Sete mil e trezentos e dez reais) para Junho de 2021. O bem 
encontra-se na Rua Lindoia, 631, Wiltur Transportes e Turismo, Jardim Santo Antonio, Mogi Guacu – SP, sendo nomeado 
depositário o executado. Débito desta ação no valor de R$ 6.463,36 (Agosto/2021). Mogi Guaçu, 12 de outubro de 2021. 
Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Roginer Garcia Carniel - Juiz de Direito

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

1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado KATERINE PAVESI DA SILVA 
(depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 115.003.976-01. O Dr. Valentino Aparecido 
de Andrade, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 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 Execução de Título Extrajudicial ajuizada 
por URBANIZADORA CONTINENTAL S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES em face de KATERINE PAVESI 
DA SILVA - Processo nº 1013443-12.2016.8.26.0011 – Controle nº 2036/2016, e que foi designada a venda do bem 
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que 
se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 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 com-
putadores, 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 imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer 
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre 
será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/01/2022 às  10:00h e se encerrará dia 27/01/2022 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 27/01/2022 às  10:01h e se encerrará no 
dia 18/02/2022 às  10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (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 70% (setenta 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, nos quais serão captados lances, mesmo que abaixo do valor 
de avaliação, dependendo nesta hipótese, de liberação do Juízo para se concretizar a venda. 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. 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 à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial 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. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGA-
LEILÕES GESTOR JUDICIAL 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 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 GM, modelo Celta, cor azul, ano modelo/fabricação 
2001/2001, à gasolina, Chassi 9BGRD08Z01G166042, placa GYX-3366 (Município de Poços de Caldas/MG), Renavam 
00763910562. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais que não há débitos vinculados ao 
veículo (24/10/2021). Valor da Avaliação do bem (Conf. fl s. 410): R$ 10.825,78 (dez mil, oitocentos e vinte e cinco 
reais e setenta e oito centavos) para junho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela 
de atualização monetária do TJ/SP. Consta à fl .241 que o veículo consta no banco de dados PRODESP em nome de 
MARIA JOSÉ VIANA CHAVES. O veículo encontra-se na Rua Salvador Olinto dos Reis, nº 60, Jardim Itamaraty I, Poços 
de Caldas/MG. Foi nomeada como depositária a executada KATERINE PAVESI DA SILVA.  Débitos desta ação no valor 
de R$ 11.139,55 (06/2021). São Paulo, 26 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Valentino Aparecido de 
Andrade - 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 VOX EDITORA LTDA, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº . 59.222.307/0001-80. 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 da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por IBF - INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE FILMES S/A em face de VOX EDITORA LTDA - Processo nº 1042853-08.2017.8.26.010 0 – Controle 
nº 827/2017, 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 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, 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 
26/01/2022 às 10:00h e se encerrará dia 31/01/2022 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 31/01/2022 às 10:01h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 10:00h, 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. 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 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 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: uma 
máquina Impressora rotativa Offset de folhas SM 102 VP marca Heidelberg, modelo Speedmaster, numero 528034, ano 
de fabricação 1989. Valor da Avaliação do bem: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para Julho de 2021, que 
será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. O bem encontra-se 
á Estrada Santa Isabel, 7235, Uma, Itaquaquecetuba/SP. Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos 
extraída do Processo nº 0081077-61.2019.8.26.0100, em trâmite na 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Paulo/
SP. Consta á fl s. 621 que o custo para desmontagem e transporte do equipamento “sub examine” é de R$ 20.000,00. 
Débitos desta ação no valor total de R$ 527.649,69 (Outubro/2021). São Paulo, 07 de novembro de 2021. Eu, diretora/
diretor, conferi. Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho - Juiz de Direito

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