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DIVULGAÇÃO

Contaminação de alimentos 
por agrotóxico cresceu 96% 
em um ano  REPÓRTER DA TERRA/B4

NILSON REGALADO

SP elimina cobrança 
do Termo de Permissão 
de Uso (TPU)  EM DESTAQUE/A2

PEDRO NASTRI
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Transplantados renais estão 
‘em total desamparo’, diz 
deputado  DE OLHO NO PODER/A2

BRUNO HOFFMANN

Temporada 
de férias já 
está aberta

 AHá opções de passeios para todos os 
gostos e programas para quem não vai viajar. 

Confi ra dicas para curtir em família. ESTADO/A3

60% garantem 
não con� ar em 
nada do que 
fala Bolsonaro, 
diz pesquisa
BRASIL/A9

DATAFOLHA

Marília 
Mendonça 
tem single 
póstumo 
lançado
ANEXO/A10

‘AMIGOS CON DERECHOS’

Guarujá 
intensi� ca 
abordagem 
social de rua 
no verão
ESTADO/A4

LITORAL DE SP 

Um dos apartamentos mais famosos 
do Brasil, o tríplex do Guarujá, que foi 
atribuído ao ex-presidente Lula no 
âmbito da Operação Lava Jato, será 
sorteado na internet no dia 30 de 
março de 2022.          LEILÃO&NEGÓCIOS/B1

Triplex 
pode ser seu!

EDUARDO KNAPP/FOLHAPRESS

Líder de vendas no mercado brasi-
leiro, a Fiat  lançou Volcano e Ranch, 
topo de linha da linha Strada. Os no-
vos modelos possuem transmissão 
automática tipo CVT com 7 marchas 
simuladas.                            AUTOMOTOR/B7

Fiat Strada tem
novos modelos
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GAZETA DE S. PAULO

Alckmin deixa PSDB. Após 33 anos no PSDB, com direito 
a duas candidaturas presidenciais e a mais longa perma-
nência no Palácio dos Bandeirantes, Geraldo Alckmin se 
desfiliou do partido. “Hora de traçar um novo caminho”, es-
creveu em redes sociais. Oficialmente, Alckmin estuda pro-
postas do PSB, do PSD e do Solidariedade, mas sua saída do 
PSDB foi selada após uma reunião na terça-feira com a cú-
pula do PSB. O presidente regional do partido, Márcio Fran-
ça, que foi vice-governador do último mandato de Alckmin 
(2011-2018), disse que a chance de ele se filiar à legenda e ser 
candidato a vice do ex-presidente Lula (PT) no ano que vem 
“é de 99%”. Então, o acordo já estaria selado e envolveria a 
chapa Lula/Alckmin e as candidaturas de França ao gover-
no paulista e do petista Fernando Haddad a uma vaga no 
Senado. Haddad não gostou e negou a informação no Twit-
ter. De qualquer forma... O PT já encomendou pesquisas 
para medir qual seria o impacto de Alckmin como vice.

Orçamento do Estado para 2022. A Alesp aprovou o 
Projeto de Lei que fixa o Orçamento estadual para 2022. A 
receita prevista para o próximo ano é de R$ 286,7 bilhões -a 
maior da história paulista- e 17% acima do estimado para 
2021. O total de investimentos chega a R$ 27,5 bilhões, valor 
considerado recorde por parlamentares e pelo governo. 
Para a área da educação, os parlamentares aprovaram um 
orçamento de R$ 42 bilhões para o próximo ano. O valor 
é cerca de 20% maior em comparação ao estimado para 
2021. Para o ensino profissionalizante, será destinado R$ 
140 milhões. Para as três maiores universidades estaduais, 
USP, Unicamp e Unesp, serão cerca de R$ 15 bilhões -um au-
mento de 28% em relação ao previsto para este ano. Já para 
a saúde, o orçamento estimado é de R$ 26,5 bilhões -cerca 
de 11% maior em relação a 2021. Entre as principais ações 
destacam-se repasses para as Santas Casas e hospitais filan-
trópicos, no total de R$ 1,8 bilhão.

Ruas SP. O prefeito de SP, Ricardo Nunes, anunciou a isen-
ção, para 2022, da cobrança do Termo de Permissão de 
Uso (TPU) aos bares e restaurantes que colocarem mesas e 
cadeiras em calçadas. A medida busca contribuir para a re-
tomada econômica da cidade ao apoiar o setor, ao mesmo 
tempo em que ajuda na redução do risco de contágio da 
Covid-19. Com essa isenção, a prefeitura deverá deixar de 
receber cerca de R$ 10 milhões no próximo ano. O Ruas SP, 
implantado pela SMUL em fevereiro deste ano durante a 
crise sanitária, permite que bares e restaurantes ocupem a 
faixa de estacionamento regulamentado em vias públicas 
para a instalação de mesas e cadeiras para o atendimento 
aos clientes. Na prática, o Ruas SP possibilita a ampliação da 
capacidade de público dos estabelecimentos e oferece aos 
paulistanos opções de lazer ao ar livre.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

Odeputado estadual Danilo Balas (PSL) protocolou na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (Alesp) um requerimento para solicitar ao secretário 
estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, esclarecimentos sobre as políticas 

públicas aos transplantados renais no estado de São Paulo. De acordo com o par-
lamentar, há um aumento de denúncias de transplantados renais sobre um “total 
desamparo” no atendimento na rede estadual. Os pacientes renais costumam 
precisar de cuidados médicos por toda a vida. “A falta de atendimento para pes-
soas que realizaram cirurgias e transplantes renais é inadmissível e afronta direta-
mente os direitos existentes na Constituição Federal”, explicou o deputado. Esta 
coluna entrou em contato com a Secretaria da Saúde, gestão João Doria (PSDB), e 
vai atualizar este texto pelo site assim que receber a posição da pasta.

PACIENTES RENAIS
Deputado fala em ‘desamparo’

É um novo tempo! É 
tempo de mudança!

Geraldo Alckmin, aparentemente 
entusiasmado, ao anunciar a sua saída 
do PSDB; há a expectativa de que ele 
concorra como vice de Lula em 2022.

Slam e samba. A Câmara 
Municipal aprovou nesta semana, 
em primeira votação, que o Slam 
Resistência, na Praça Roosevelt, seja 
declarado como Patrimônio Imaterial 
e Cultural do Município de São Paulo. 
O Slam Resistência é uma espécie de 
batalha de poesia, que se tornou refe-
rência e ganhou visibilidade interna-
cional. O Samba da Vela, na zona sul, 
também recebeu a mesma aprovação 
na Casa. Ambas as propostas são da 
vereadora Erika Hilton (PSOL).

Cava. A CPI das Cavas Subaquá-
ticas na Alesp recebeu a diretora-

-presidente da Cetesb, Patrícia Faga 
Iglecias, para falar sobre a atuação da 
companhia no processo de licencia-
mento da obra na divisa entre Santos 
e Cubatão. A cava é preenchida 
com cerca de 2,4 bilhões de litros de 
sedimentos tóxicos, o que colocaria 
a região em risco de desastre am-
biental.. “Qualquer licenciamento 
deve impedir a ocorrência do dano, 
entretanto, impactos estarão sempre 
presentes e devem ser monitorados”, 
disse a diretora.

Delegada. A Alesp autorizou a 
inclusão da Polícia Civil na Atividade 
Delegada, que permite que os pro-
fissionais trabalhem em seus dias 
de folga. Atualmente, apenas PMs 
podem atuar na Atividade Delegada. 
Na justificativa, Delegado Olim (PP), 
o autor do projeto, afirmou que é 
do interesse dos municípios “dele-
gar algumas de suas competências 
ao Estado, sob previsão de que, em 
contrapartida, haja uma compensa-
ção econômica em favor do agente 
público estadual”.

DIVULGAÇÃO ETTORE CHIEREGUINI /GAZETA DE S; PAULO

Zona leste. O plenário do 
Senado aprovou a autorização para 
a Prefeitura de São Paulo utilizar 97 
milhões de dólares de empréstimo 
do Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (Bird) 
para o BRT-Aricanduva, um sistema 
de ônibus rápido que vai beneficiar 
a população da zona leste da Capital. 
“O objetivo é melhorar a mobilidade 
para usuários de transporte público 
na área de influência do corredor de 
Aricanduva e aumentar a eficiência 
operacional do sistema de ônibus do 
município”, disse o senador Giorda-
no (MDB), relator da proposta.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.
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19° 30°

20° 31°

20° 29°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.
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Alckmin deixa PSDB. Após 33 anos no PSDB, com direito 
a duas candidaturas presidenciais e a mais longa perma-
nência no Palácio dos Bandeirantes, Geraldo Alckmin se 
desfiliou do partido. “Hora de traçar um novo caminho”, es-
creveu em redes sociais. Oficialmente, Alckmin estuda pro-
postas do PSB, do PSD e do Solidariedade, mas sua saída do 
PSDB foi selada após uma reunião na terça-feira com a cú-
pula do PSB. O presidente regional do partido, Márcio Fran-
ça, que foi vice-governador do último mandato de Alckmin 
(2011-2018), disse que a chance de ele se filiar à legenda e ser 
candidato a vice do ex-presidente Lula (PT) no ano que vem 
“é de 99%”. Então, o acordo já estaria selado e envolveria a 
chapa Lula/Alckmin e as candidaturas de França ao gover-
no paulista e do petista Fernando Haddad a uma vaga no 
Senado. Haddad não gostou e negou a informação no Twit-
ter. De qualquer forma... O PT já encomendou pesquisas 
para medir qual seria o impacto de Alckmin como vice.

Orçamento do Estado para 2022. A Alesp aprovou o 
Projeto de Lei que fixa o Orçamento estadual para 2022. A 
receita prevista para o próximo ano é de R$ 286,7 bilhões -a 
maior da história paulista- e 17% acima do estimado para 
2021. O total de investimentos chega a R$ 27,5 bilhões, valor 
considerado recorde por parlamentares e pelo governo. 
Para a área da educação, os parlamentares aprovaram um 
orçamento de R$ 42 bilhões para o próximo ano. O valor 
é cerca de 20% maior em comparação ao estimado para 
2021. Para o ensino profissionalizante, será destinado R$ 
140 milhões. Para as três maiores universidades estaduais, 
USP, Unicamp e Unesp, serão cerca de R$ 15 bilhões -um au-
mento de 28% em relação ao previsto para este ano. Já para 
a saúde, o orçamento estimado é de R$ 26,5 bilhões -cerca 
de 11% maior em relação a 2021. Entre as principais ações 
destacam-se repasses para as Santas Casas e hospitais filan-
trópicos, no total de R$ 1,8 bilhão.

Ruas SP. O prefeito de SP, Ricardo Nunes, anunciou a isen-
ção, para 2022, da cobrança do Termo de Permissão de 
Uso (TPU) aos bares e restaurantes que colocarem mesas e 
cadeiras em calçadas. A medida busca contribuir para a re-
tomada econômica da cidade ao apoiar o setor, ao mesmo 
tempo em que ajuda na redução do risco de contágio da 
Covid-19. Com essa isenção, a prefeitura deverá deixar de 
receber cerca de R$ 10 milhões no próximo ano. O Ruas SP, 
implantado pela SMUL em fevereiro deste ano durante a 
crise sanitária, permite que bares e restaurantes ocupem a 
faixa de estacionamento regulamentado em vias públicas 
para a instalação de mesas e cadeiras para o atendimento 
aos clientes. Na prática, o Ruas SP possibilita a ampliação da 
capacidade de público dos estabelecimentos e oferece aos 
paulistanos opções de lazer ao ar livre.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

Odeputado estadual Danilo Balas (PSL) protocolou na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (Alesp) um requerimento para solicitar ao secretário 
estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, esclarecimentos sobre as políticas 

públicas aos transplantados renais no estado de São Paulo. De acordo com o par-
lamentar, há um aumento de denúncias de transplantados renais sobre um “total 
desamparo” no atendimento na rede estadual. Os pacientes renais costumam 
precisar de cuidados médicos por toda a vida. “A falta de atendimento para pes-
soas que realizaram cirurgias e transplantes renais é inadmissível e afronta direta-
mente os direitos existentes na Constituição Federal”, explicou o deputado. Esta 
coluna entrou em contato com a Secretaria da Saúde, gestão João Doria (PSDB), e 
vai atualizar este texto pelo site assim que receber a posição da pasta.

PACIENTES RENAIS
Deputado fala em ‘desamparo’

É um novo tempo! É 
tempo de mudança!

Geraldo Alckmin, aparentemente 
entusiasmado, ao anunciar a sua saída 
do PSDB; há a expectativa de que ele 
concorra como vice de Lula em 2022.

Slam e samba. A Câmara 
Municipal aprovou nesta semana, 
em primeira votação, que o Slam 
Resistência, na Praça Roosevelt, seja 
declarado como Patrimônio Imaterial 
e Cultural do Município de São Paulo. 
O Slam Resistência é uma espécie de 
batalha de poesia, que se tornou refe-
rência e ganhou visibilidade interna-
cional. O Samba da Vela, na zona sul, 
também recebeu a mesma aprovação 
na Casa. Ambas as propostas são da 
vereadora Erika Hilton (PSOL).

Cava. A CPI das Cavas Subaquá-
ticas na Alesp recebeu a diretora-

-presidente da Cetesb, Patrícia Faga 
Iglecias, para falar sobre a atuação da 
companhia no processo de licencia-
mento da obra na divisa entre Santos 
e Cubatão. A cava é preenchida 
com cerca de 2,4 bilhões de litros de 
sedimentos tóxicos, o que colocaria 
a região em risco de desastre am-
biental.. “Qualquer licenciamento 
deve impedir a ocorrência do dano, 
entretanto, impactos estarão sempre 
presentes e devem ser monitorados”, 
disse a diretora.

Delegada. A Alesp autorizou a 
inclusão da Polícia Civil na Atividade 
Delegada, que permite que os pro-
fissionais trabalhem em seus dias 
de folga. Atualmente, apenas PMs 
podem atuar na Atividade Delegada. 
Na justificativa, Delegado Olim (PP), 
o autor do projeto, afirmou que é 
do interesse dos municípios “dele-
gar algumas de suas competências 
ao Estado, sob previsão de que, em 
contrapartida, haja uma compensa-
ção econômica em favor do agente 
público estadual”.

DIVULGAÇÃO ETTORE CHIEREGUINI /GAZETA DE S; PAULO

Zona leste. O plenário do 
Senado aprovou a autorização para 
a Prefeitura de São Paulo utilizar 97 
milhões de dólares de empréstimo 
do Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (Bird) 
para o BRT-Aricanduva, um sistema 
de ônibus rápido que vai beneficiar 
a população da zona leste da Capital. 
“O objetivo é melhorar a mobilidade 
para usuários de transporte público 
na área de influência do corredor de 
Aricanduva e aumentar a eficiência 
operacional do sistema de ônibus do 
município”, disse o senador Giorda-
no (MDB), relator da proposta.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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 A As férias chegaram e o 
avanço da vacinação contra 
a Covid encorajou os brasilei-
ros a viajar. Para se ter ideia, 
as férias de verão, o Natal e 
o Réveillon foram responsá-
veis por 40,4% das vendas de 
viagens em outubro, segundo 
dados da Associação Brasilei-
ra das Operadoras de Turismo 
(Braztoa).

O estado de São Paulo se-
gue pelo mesmo caminho e 
já registrou crescimento de 
200% nas vendas para o início 
de 2022, quando comparado 
com o ano passado. “A procura 
está excelente! Nem mesmo 
os cancelamentos das gran-
des festas de fim de ano abala-
ram as vendas dos agentes de 
viagens. Observamos que as 
pessoas continuam procuran-
do os destinos tradicionais, 
mesmo sem a queima de fo-
gos”, observa Marcos Lucas, 
vice-presidente de assuntos 
do interior da Associação Bra-
sileira de Agências de Viagens 
São Paulo (Abav-SP).

As praias do litoral norte 
paulista seguem como os lu-
gares mais buscados do Esta-
do para as comemorações de 
fim de ano. Mas, há destinos 
para todos os gostos e per-
fis de família. Abaixo, confi-
ra algumas das sugestões da 
Gazeta.

SÍTIO DO CARROÇÃO
Localizado na cidade de Tatuí, 
distante 147 quilômetros da 
Capital, o Sítio do Carroção foi 
eleito pelo Discovery Channel 
como o melhor destino para 
viajar com crianças na Amé-
rica Latina.

Com mais de 1 mil m², o 
local nasceu como um acam-
pamento de férias exclusivo 
para crianças, contudo, com a 
chegada da pandemia, se rein-
ventou e hoje trabalha de for-
ma híbrida, com temporadas 
específicas para os pequenos e 
outras voltadas para famílias, 
que podem se hospedar no 
sítio ou aproveitar o day use.

São dezenas de atividades 
que prometem agradar adul-
tos e crianças. Uma das mais 
concorridas é a chamada “Elo 

Férias: con� ra 
passeios para 
curtir em família

DIVERSÃO. Há opções de passeios para todos os gostos e, 
também, programas ótimos para quem não vai viajar neste verão

No Tauá Resort Atibaia as crianças se divertem no parque indoor

A atração Elo Perdido é 
uma das mais disputadas 
do Sítio Carroção, que 
tem hotel, day use e 
acampamento de férias  

GABRIEL BOEIRAS
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Perdido”, que permite às famí-
lias explorar um avião e um 
fóssil gigante de um Tiranos-
sauro Rex. Já no “Enigma da 
Pedra”, os visitantes decifram 
mistérios que levam a um ver-
dadeiro paraíso, com uma ca-
verna de lago azul, cachoeiras, 
tobogã e água aquecida; en-
quanto na atividade batizada 
de “Spazukamonaring”, é pos-
sível se sentir um verdadeiro 
piloto de Fórmula 1. 

O Sítio do Carroção fica na 
rodovia SP 129, Km 43,5 – Ta-
tuí. As diárias do hotel partem 
de R$ 1,85 mil, enquanto o Day 
Use custa R$ 549 por pessoa. 
Mais informações em www.
carrocao.com.

HORTO FLORESTAL E 
TARUNDU
Conhecida pelo seu famoso 
Festival de Inverno, paisagens 
e hospedagens românticas, a 
cidade de Campos do Jordão 
também é um excelente local 
para famílias em férias.

No Parque Estadual Cam-
pos do Jordão Horto Florestal, 
por exemplo, é possível fazer 

trilhas, arborismo, curtir boa 
gastronomia e, mais recente-
mente, se hospedar. As casas 
históricas construídas há 80 
anos para abrigar antigos fun-
cionários foram reformadas e 
redecoradas para receber hós-
pedes que querem aumentar 
o contato com a natureza, dei-
xando os dias na cidade ainda 
mais especiais.

Para quem estiver na cida-
de e quiser ainda mais aven-
tura, a opção é o Tarundu. Um 
espaço com mais de 25 ativi-
dades de lazer em uma área 
de 500 m² de mata preserva-
da. Entre as atividades há pas-
seios de cavalo, tirolesas, boia 
croos e diversos tipos de pas-
seios de balão.

O Horto Florestal fica na 
avenida Pedro Paulo s/nº - 
Campos do Jordão. A entrada 
custa a partir de R$ 8. Para a 
hospedagem, as diárias par-
tem de R$ 450. (parquecam-
posdojordao.com.br)

O Tarundu está na avenida 
José A. Manso, 1515, toriba – 
Campos do Jordão. A entrada 
custa a partir de R$ 35. (www.
tarundu.com.br)

TAUÁ RESORT ATIBAIA
Os resorts, definitivamente, 
caíram no gosto dos paulis-
tas, especialmente após a pan-
demia de Covid-19. Uma boa 
opção para famílias é o Tauá 
Resort Atibaia, no município 
de Atibaia.

Caminhadas temáticas, 
arco e flecha, jogos de piscina 
e spa estão entre as atividades 
voltadas para os adultos. Para 
as crianças, uma estrutura de 
5 mil m² do Tauá Aquapark 
Indoor, com 16 atrações, pro-
mete fazer a alegria dos pe-
quenos.

O Tauá Resort Atibaia fica 
na rodovia Dom Pedro I, Km 
86 – Atibaia. A diária custa a 
partir de 1,6 mil. (www.taua-
resorts.com.br)

ITAMAMBUCA ECO RESORT
No Litoral, mais precisamen-
te na Praia do Itamambuca, 
em Ubatuba, a opção é o Ita-
mambuca Eco Resort. O espa-
ço conta com 76 quartos, 38 

Uma das hospedagens no Horto Florestal de Campos do Jordão 
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O Tarundu é opção de passeio para as famílias aventureiras
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quartos de hostel e área para 
camping. Contato com a na-
tureza e uma vista estontean-
te estão entre as principais 
atrações do resort, que conta 
ainda com atividades como 
yoga, hidroginástica, beach 
tennis, caminhadas, música 
ao vivo, salão de jogos, qua-
dra de tênis, aluguéis de bici-
cleta, caiaque, stand up,  spa 
com massagem, ofurô, trata-
mentos estéticos e terapêuti-
cos, além de brinquedoteca e 
uma equipe de recreação para  
as crianças.

O Itamambuca Eco Resort 
fica na rua Manoel Soares da 
Silva, 755, Praia de Itamambu-
ca – Ubatuba. O pacote para 
duas pessoas com três diárias, 
a partir de janeiro, tem valor 
mínimo de R$ 3,1 mil. (www.
itamambuca.com.br)

VALE DOS DINOSSAUROS
A cidade de Olímpia, a 429 
quilômetros de SP, ganhou 
fama pelos parques aquáti-
cos e resorts. Contudo, há al-
gum tempo, o município ofe-
rece também outras atrações.  
Uma delas promete agradar, 
sobretudo, as famílias com pe-
quenos fãs de dinossauros.

Com 10 mil m², o Vale dos 
Dinossauros possui 38 répli-
cas em tamanho real de es-
pécies de dinossauros, que 
se movimentam e emitem 
sons, playground personali-
zado, área para escavações e 
pista de kart.

O Vale está na avenida  Gov. 
Adhemar Pereira de Barros, 
1702, Pereira – Olímpia.  A en-
trada custa a partir de R$ 35. 
(www.valedinossauros.com.
br/olimpia) (Gladys Magalhães)

A procura está 
excelente! Nem 
mesmo os 
cancelamentos 
das grandes 
festas de 
 m de 
ano abalaram 
as vendas dos 
agentes de viagens

*Marcos Lucas, vice-
presidente de assuntos do 
interior da Abav-SP

Pé na
 estrada

PopHaus
O PopHaus é o maior par-
que de infl áveis da América 
Latina e tem atividades in-
door e outdoor. Os ingressos 
custam a partir de R$ 60 

Escape60
A marca especializada em 
jogos de fuga temáticos 
e interativos possui várias 
salas para os pequenos, 
ente elas a ‘Bruxa do 71 - O 
Sumiço Do Chaves’. De 27 
de dezembro a 7 de janeiro, 
os ingressos custam a partir 
de R$ 69 por pessoa. 

Museu da Imaginação
A mostra ImaginEINSTEIN! 
O universo da física possui 
20 equipamentos para in-
teragir e descobrir conceitos 
científi cos. Ingressos a partir 
de R$ 25. 

SAMPA

Capital 
também 
tem atrações

DIVULGAÇÃO

PopHaus é o maior 
parque de infl áveis da 
América Latina e possui 
diversar atrações 
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Museu da Imaginação 
está com mostra 
interativa sobre Einstein

DIVULGAÇÃO

Sala Bruxa do 71 - O 
Sumiço Do Chaves, uma 
das opções para famílias 
no Escape60
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 A Mesmo sem receber re-
passes extraordinários de-
vido à pandemia, como 
aconteceu no ano anterior, 
quando o governo enviou 
mais de R$ 2 milhões para 
o combate à Covid-19, a Pre-
feitura de Igaratá manteve 
em ordem os pagamentos 
aos fornecedores e servi-
dores municipais duran-
te o exercício de 2021, e 
com a economia de recur-
sos, conseguiu quitar to-
dos os precatórios (dívidas 
judiciais) referentes a este 
ano, num total superior a  
R$ 3,6 milhões.

Boa parte desse valor diz 
respeito ao processo de fé-
rias pagas fora do prazo le-
gal, mediante ação movida 
pelo Sindicato dos Servido-
res Municipais de Arujá e 
Região (Sindismar), e que 
se arrastava há vários anos. 
O montante foi depositado 
em juízo, estando agora na 
dependência de liberação 
da Justiça.

Ressalte-se ainda que Prefeito Elzo de Souza se diz agradecido pelo esforço feito pelas secretarias em economizar recursos

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Prefeitura de Igaratá antecipa 
quitação de precatórios de 2021

CONTAS. Mesmo sem ter recebido repasses do Estado, a cidade do Interior conseguiu concluir os pagamentos 

não houve aumento subs-
tancial no repasse de recur-
sos governamentais e que a 
administração ainda quitou 
este ano inúmeras dívidas 
deixadas pela gestão ante-
rior. Somente entre débitos 
com luz e internet foram 
cerca de R$ 1 milhão.

O prefeito Elzo de Souza 
(PL) se diz agradecido pelo 
fato de as secretarias terem 
se esforçado no sentido de 
economizar recursos.

“Tivemos conquistas 
importantes em todas as 
áreas com a ajuda de cada 
um e principalmente dos 
Deputados Márcio Alvino 
(PL) e André do Prado (PL), 
entre outros, que sempre 
apoiaram a nossa Cidade. 
Temos muito para avançar 
e viemos para fazer uma 
gestão diferente, reclaman-
do menos e resolvendo 
mais. Nos anos seguintes 
teremos muitas surpre-
sas boas” comentou o pre-
feito Elzo de Souza (PL).  
(GSP)

Igaratá abre 
vagas para 
a área de 
educação

 A A Prefeitura de Igaratá, por 
meio da Secretaria da Educa-
ção e Cultura, abriu na sexta-
-feira (10) as inscrições para o 
processo Seletivo Simplificado 
com vistas ao preenchimen-
to de diversos cargos como: 
Fonoaudiólogo, Psicólogo, 
Psicopedagogo, Assistente de 
Desenvolvimento Pedagógico, 
Professor de Educação Básica 
(PEB-I, inclusive para graduan-
dos), Professor de Educação Es-
pecial e Professor de Educação 
Básica (PEB-II, graduados e es-
tudantes) em diversas áreas 
como: Artes, Ciências, Educa-
ção Física, Inglês, Língua Por-
tuguesa, História, Geografia e 
Matemática.

As inscrições serão feitas 
pela internet, no período de 10 
de dezembro de 2021 a 06 de 
janeiro de 2022, por meio do 
site da empresa organizadora.

As provas objetivas estão 
previstas para serem aplica-
das em 16/01/2022 no muni-
cípio de Igaratá, e serão divi-
didas em períodos diferentes, 
para que o candidato possa se 
inscrever para ao menos dois 
cargos. (GSP)

CONCURSO PÚBLICO

 A O Centro da Juventude de 
São José dos Campos terá ati-
vidades recreativas, shows e 
vacinação neste sábado (18). 
A programação totalmente 
gratuita e aberta ao público 
começa pela manhã e se es-
tende até a noite.

O programa Território de 
Brincar, uma parceria da Fun-
dação Cultural com a Secreta-
ria de Esporte e Qualidade de 
Vida, começa às 9h com uma 
Rua de Lazer. A equipe com 15 
monitores promove ativida-
des como dominó, damas, cai 
não cai, pula pirata, polibol, 
quebra-cabeça e muito mais.

A atividade cultural do 

Centro da Juventude terá 
recreação, shows e vacinação

Uma das atrações, batalha de MC’s terá MC’s convidados da região

 CLAUDIO VIEIRA/PMSJC

A programação do evento é totalmente gratuita e aberta a 
moradores e visitantes da cidade de  São José dos Campos

programa começa às 10h30, 
com a apresentação do gru-
po Cia Caixa de Histórias, que 
traz uma reflexão sobre as 
memórias vividas e esqueci-
das em cada um, com o es-
petáculo “A Casa de Dentro 
da Gente”.

No final da tarde, a partir 
das 18h, será a vez do público 
jovem se entreter com a bata-
lha de MC ‘Pavilhão de Rimas 
(PDR)’, que marca o encerra-
mento das atividades do ano. 
Nesta edição de confraterni-
zação vai acontecer uma ba-
talha de MC em formato ba-
te-volta individual, com Mc’s 
convidados de São José, da re-
gião do Vale do Paraíba e tam-
bém da capital paulista.

Ao decorrer do evento, 
será montado um posto mó-
vel de vacinação contra a co-
vid-19, que irá atender das 
15h às 21h. O objetivo é aten-
der sobretudo os jovens que 
ainda não se vacinaram ou 
que estão com o ciclo vacinal  
atrasado. (GSP)

 A A Vigilância Epidemioló-
gica de São José dos Campos, 
em São Paulo, divulgou na 
terça-feira (14) a confirmação 
do primeiro caso de paciente 
infectado pela Covid-19 com 
a variante ômicron. Trata-se 
de uma mulher de 21 anos 
que voltou de uma viagem de 
Portugal. A princípio foi infor-
mado que a paciente teria 29 
anos, mas a idade foi corrigi-
da pela secretaria de saúde 
mais tarde.

A moça contou que teve 
contato com uma pessoa que 
testou positivo para Covid no 
período em que esteve no ex-
terior. Ela regressou ao Brasil 
no dia 29 de novembro e no 
dia seguinte começou a sen-
tir sintomas como tosse, dor 
de garganta e febre. 

No dia 1° ela foi até o Hos-

São José registra 1º 
caso da ômicron

pital Municipal, onde foi me-
dicada e fez o teste RT-PCR. A 
mulher, vive com a mãe - que 
não apresenta sintomas -, se 
dispôs a se manter em isola-
mento por 13 dias e depois 
disso voltou ao trabalho. 

A Vigilância informou que 
monitora o caso. A mãe dela 
deve permanecer isolada até 
o dia 24 de dezembro por-
que ainda está no intervalo 
de possibilidade para mani-
festação de sintomas. 

A variante ômicron – tam-
bém definida como B.1.1529 – 
foi identificada e informada à 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) em 24 de novembro 
de 2021 por cientistas da Áfri-
ca do Sul. O primeiro caso con-
firmado da cepa foi de uma 
amostra coletada em 9 de  
novembro. (GSP)

 A Com objetivo de possibi-
litar o acesso à rede de servi-
ços socioassistenciais e cons-
truir o processo de saída das 
ruas, a Prefeitura de Guaru-
já vai intensificar a aborda-
gem social nas vias públi-
cas durante a temporada de 
verão. As equipes especiali-
zadas da Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência 
Social (Sedeas) estarão nas 
ruas de segunda a domingo 
para as abordagens de adul-
tos e crianças em vulnerabi-
lidade social.

O Serviço Especializado 
de Abordagem Social (Seas) é 
ligado à Superintendência de 
Proteção Especial de média 
complexidade, e funciona 
dentro do Centro de Referên-
cia Especializado da Assistên-
cia Social (Creas). Ele é oferta-
do de forma continuada, em 
espaços públicos, às pessoas 

Guarujá intensifica abordagem 
social de rua durante temporada

Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, vai intensificar 
abordagem social de rua durante a temporada de verão
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em situação de risco social e 
pessoal, como por exemplo, 
trabalho infantil, exploração 
sexual de crianças e adoles-
centes e pessoas em situa-
ção de rua.

A abordagem conta com 
um trabalho planejado de 
aproximação, escuta qualifi-
cada e construção de vínculo 
de confiança.Os atendimen-
tos relacionados às crianças 

serão realizados de segunda 
a quinta-feira, das 8h às 17h; 
sexta-feira, das 8h às 21h, e 
sábados e domingo das 14h 
às 21h.

ABORDAGEM ADULTOS. 
Já as equipes de abordagem 
de adultos realizarão atendi-
mento todos os dias das 8 às 

SP já registra 
transmissão 
comunitária 

 A A Prefeitura de São Paulo 
já trata a transmissão da va-
riante ômicron do novo co-
ronavírus como comunitária 
na capital.

Na quarta-feira (15), a Se-
cretaria Municipal da Saúde 
confirmou mais sete casos de 
infectados com a nova cepa. 
Segundo a pasta, essas pes-
soas tiveram contato com um 
idoso de 67 anos que foi con-
taminado sem ter histórico de 
viagem ao exterior.

“[É] transmissão comuni-
tária numa situação de con-
firmação de sete pessoas que 
não tiveram nenhuma si-
tuação de chegar de viagem 
do exterior. Portanto, tecni-
camente hoje é possível fa-
lar que a prefeitura trata o 
caso como transmissão co-
munitária”, afirmou o pre-
feito Ricardo Nunes (MDB).  
(GSP)

22 horas. Aqueles que acei-
tam ajuda são encaminhados 
para o Centro de Referência 
Especializado para Popula-
ção em Situação de Rua (Cen-
tro Pop), que fica localizado 
na Rua Orlando Silva, 381- Jar-
dim Boa Esperança.

A unidade oferta alimen-
tação, higienização e aten-
dimento social, realizando 
estudo de cada caso e pro-
cedendo com os encami-
nhamentos necessários, se-
jam eles para área da saúde, 
emissão de documentação, 
recâmbio, entre outros.

O serviço de Abordagem 
Social do Município realiza 
atividades em espaços públi-
cos, locais de intensa circula-
ção de pessoas, comércio, ter-
minais de passageiros, praças 
e outros, sempre buscando 
atender as necessidades ime-
diatas do publico alvo e inse-
ri-los na rede de serviços so-
cioassistenciais e nas demais 
políticas públicas de garan-
tia de direitos. Para solicitar 
serviço de abordagem social 
adulto basta ligar no Centro 
Pop (13) 3384-2756. (DL)

Equipes 
especializadas 
da Secretaria de 
Desenvolvimento 
e Assistência 
Social estarão 
nas ruas para 
abordagens 
de adultos e 
crianças em 
vulnerabilidade 
social
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São José dos Campos terá ati-
vidades recreativas, shows e 
vacinação neste sábado (18). 
A programação totalmente 
gratuita e aberta ao público 
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tende até a noite.

O programa Território de 
Brincar, uma parceria da Fun-
dação Cultural com a Secreta-
ria de Esporte e Qualidade de 
Vida, começa às 9h com uma 
Rua de Lazer. A equipe com 15 
monitores promove ativida-
des como dominó, damas, cai 
não cai, pula pirata, polibol, 
quebra-cabeça e muito mais.

A atividade cultural do 

Centro da Juventude terá 
recreação, shows e vacinação

Uma das atrações, batalha de MC’s terá MC’s convidados da região

 CLAUDIO VIEIRA/PMSJC

A programação do evento é totalmente gratuita e aberta a 
moradores e visitantes da cidade de  São José dos Campos

programa começa às 10h30, 
com a apresentação do gru-
po Cia Caixa de Histórias, que 
traz uma reflexão sobre as 
memórias vividas e esqueci-
das em cada um, com o es-
petáculo “A Casa de Dentro 
da Gente”.

No final da tarde, a partir 
das 18h, será a vez do público 
jovem se entreter com a bata-
lha de MC ‘Pavilhão de Rimas 
(PDR)’, que marca o encerra-
mento das atividades do ano. 
Nesta edição de confraterni-
zação vai acontecer uma ba-
talha de MC em formato ba-
te-volta individual, com Mc’s 
convidados de São José, da re-
gião do Vale do Paraíba e tam-
bém da capital paulista.

Ao decorrer do evento, 
será montado um posto mó-
vel de vacinação contra a co-
vid-19, que irá atender das 
15h às 21h. O objetivo é aten-
der sobretudo os jovens que 
ainda não se vacinaram ou 
que estão com o ciclo vacinal  
atrasado. (GSP)

 A A Vigilância Epidemioló-
gica de São José dos Campos, 
em São Paulo, divulgou na 
terça-feira (14) a confirmação 
do primeiro caso de paciente 
infectado pela Covid-19 com 
a variante ômicron. Trata-se 
de uma mulher de 21 anos 
que voltou de uma viagem de 
Portugal. A princípio foi infor-
mado que a paciente teria 29 
anos, mas a idade foi corrigi-
da pela secretaria de saúde 
mais tarde.

A moça contou que teve 
contato com uma pessoa que 
testou positivo para Covid no 
período em que esteve no ex-
terior. Ela regressou ao Brasil 
no dia 29 de novembro e no 
dia seguinte começou a sen-
tir sintomas como tosse, dor 
de garganta e febre. 

No dia 1° ela foi até o Hos-

São José registra 1º 
caso da ômicron

pital Municipal, onde foi me-
dicada e fez o teste RT-PCR. A 
mulher, vive com a mãe - que 
não apresenta sintomas -, se 
dispôs a se manter em isola-
mento por 13 dias e depois 
disso voltou ao trabalho. 

A Vigilância informou que 
monitora o caso. A mãe dela 
deve permanecer isolada até 
o dia 24 de dezembro por-
que ainda está no intervalo 
de possibilidade para mani-
festação de sintomas. 

A variante ômicron – tam-
bém definida como B.1.1529 – 
foi identificada e informada à 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) em 24 de novembro 
de 2021 por cientistas da Áfri-
ca do Sul. O primeiro caso con-
firmado da cepa foi de uma 
amostra coletada em 9 de  
novembro. (GSP)

 A Com objetivo de possibi-
litar o acesso à rede de servi-
ços socioassistenciais e cons-
truir o processo de saída das 
ruas, a Prefeitura de Guaru-
já vai intensificar a aborda-
gem social nas vias públi-
cas durante a temporada de 
verão. As equipes especiali-
zadas da Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência 
Social (Sedeas) estarão nas 
ruas de segunda a domingo 
para as abordagens de adul-
tos e crianças em vulnerabi-
lidade social.

O Serviço Especializado 
de Abordagem Social (Seas) é 
ligado à Superintendência de 
Proteção Especial de média 
complexidade, e funciona 
dentro do Centro de Referên-
cia Especializado da Assistên-
cia Social (Creas). Ele é oferta-
do de forma continuada, em 
espaços públicos, às pessoas 

Guarujá intensifica abordagem 
social de rua durante temporada

Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, vai intensificar 
abordagem social de rua durante a temporada de verão

DIVULGAÇÃO/PMG

em situação de risco social e 
pessoal, como por exemplo, 
trabalho infantil, exploração 
sexual de crianças e adoles-
centes e pessoas em situa-
ção de rua.

A abordagem conta com 
um trabalho planejado de 
aproximação, escuta qualifi-
cada e construção de vínculo 
de confiança.Os atendimen-
tos relacionados às crianças 

serão realizados de segunda 
a quinta-feira, das 8h às 17h; 
sexta-feira, das 8h às 21h, e 
sábados e domingo das 14h 
às 21h.

ABORDAGEM ADULTOS. 
Já as equipes de abordagem 
de adultos realizarão atendi-
mento todos os dias das 8 às 

SP já registra 
transmissão 
comunitária 

 A A Prefeitura de São Paulo 
já trata a transmissão da va-
riante ômicron do novo co-
ronavírus como comunitária 
na capital.

Na quarta-feira (15), a Se-
cretaria Municipal da Saúde 
confirmou mais sete casos de 
infectados com a nova cepa. 
Segundo a pasta, essas pes-
soas tiveram contato com um 
idoso de 67 anos que foi con-
taminado sem ter histórico de 
viagem ao exterior.

“[É] transmissão comuni-
tária numa situação de con-
firmação de sete pessoas que 
não tiveram nenhuma si-
tuação de chegar de viagem 
do exterior. Portanto, tecni-
camente hoje é possível fa-
lar que a prefeitura trata o 
caso como transmissão co-
munitária”, afirmou o pre-
feito Ricardo Nunes (MDB).  
(GSP)

22 horas. Aqueles que acei-
tam ajuda são encaminhados 
para o Centro de Referência 
Especializado para Popula-
ção em Situação de Rua (Cen-
tro Pop), que fica localizado 
na Rua Orlando Silva, 381- Jar-
dim Boa Esperança.

A unidade oferta alimen-
tação, higienização e aten-
dimento social, realizando 
estudo de cada caso e pro-
cedendo com os encami-
nhamentos necessários, se-
jam eles para área da saúde, 
emissão de documentação, 
recâmbio, entre outros.

O serviço de Abordagem 
Social do Município realiza 
atividades em espaços públi-
cos, locais de intensa circula-
ção de pessoas, comércio, ter-
minais de passageiros, praças 
e outros, sempre buscando 
atender as necessidades ime-
diatas do publico alvo e inse-
ri-los na rede de serviços so-
cioassistenciais e nas demais 
políticas públicas de garan-
tia de direitos. Para solicitar 
serviço de abordagem social 
adulto basta ligar no Centro 
Pop (13) 3384-2756. (DL)

Equipes 
especializadas 
da Secretaria de 
Desenvolvimento 
e Assistência 
Social estarão 
nas ruas para 
abordagens 
de adultos e 
crianças em 
vulnerabilidade 
social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 105/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento 
de sistema de gerenciamento de entrega de medicamentos em domicílio, com serviços correlatos 
de treinamento, operação assistida, suporte e manutenção, no dia 04 de janeiro de 2022, às 09:30 
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, 17 
de dezembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, 
através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 
12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias, de acordo com 
as descrições constantes no anexo I, que faz parte do processo licitatório. O edital está 
disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.
sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira Regiane 
Freitas de Abreu, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. 
Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 
horas do dia 10 de janeiro de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-
9202 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2021 - EDITAL Nº 236/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de veículos automotivos e máquinas, para atender diversas 
Secretarias, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 90 (noventa) 
dias para os veículos e 120 (cento e vinte) dias para as máquinas, de acordo 
com as descrições constantes do Anexo I, que faz parte integrante do processo 
licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará 
de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, 
na data de 10 de janeiro de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações, no 
Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-9034 / (19) 3834-
9085.

INDAIATUBA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021 - EDITAL N° 238/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio 
elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais 
e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e 
Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema 
de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, 
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 11 de janeiro 
de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9087 / (19) 3834-
9085.

INDAIATUBA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021 - EDITAL Nº 237/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N º 40/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de Material de Construção. Á vista dos 
elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão do 
pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o Pregão nº 40/2021, 
homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para aquisição 
de Material de Construção.  

Cajuru/SP 17 de dezembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N º 36/2021
Objeto: Registro de preços para Prestação de serviços especializados de Cálculos 
Judiciais e Trabalhistas. Á vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de 
julgar e processar o Pregão nº 36/2021, homologo e adjudico a licitação, promovi-
da para Registro de Preços para Prestação de serviços especializados de Cálculos 
Judiciais e Trabalhistas

Cajuru/SP 17 de dezembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

E REAJUSTE AO CONTRATO N.º 0030/2018, PREGÃO PRESENCIAL 

N° 0034/2018, Objeto: Contratação de licenciamento de uso temporário 

de sistema para a modernização da administração tributária municipal, 

incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte, conforme as se-

guintes especificações. Vigência: 02/12/2021 à 01/12/2022. Embu Guaçu 

17 de dezembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0037/2021, CARTA 

CONVITE N° 0016/2021 Contratada: MAPEAT COMERCIO DE ALIMEN-

TOS LTDA, CNPJ n°35.100.487/0001-69. Objeto: aquisição de materiais 

de consumo de armarinhos, tecidos e aviamentos, para a Secretaria de 

Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu - SP, conforme 

especificações estabelecidas no termo de referência do edital. Valor global: 

164.031,34. Vigência: 08/12/2021 à 07/12/2022. Embu Guaçu 17 de de-

zembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0041/2021, CARTA 

CONVITE N° 0020/2021 Contratada: GEMEOS A COMERCIAL E ARTI-

GOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ n°36.330.095/0001-59. Objeto: aquisição 

de kit de alimentos enriquecidos com ferro e outras vitaminas para atender 

aos idosos, obedecidas as especificações do termo de referência, confor-

me anexo I do edital. Valor global: R$75.431,40. Vigência: 15/12/2021 à 

14/12/2022. Embu Guaçu 17 de dezembro de 2021, José Antônio Pereira 

- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE ADJUDICAÇÃO” PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2021 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° E– 9505/2021, TIPO: Menor preço por Lote. 
ADJUDICANDO A presente licitação que tem por objeto o “Registro de 
preços” para eventual aquisição de materiais de escritório para atender as 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, obedecidas às es-
pecificações técnicas contidas no caderno técnico, conforme Anexo - I do 
Edital. Lote 01 para a empesa CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP, CNPJ n°21.278.096/0001-
24; Lotes 2,3,4,5,6,7,8,9.10 e 11 para a empesa BRAYNER COMERCIO 
DE PRODUTOS PAPELARIA, EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA, CNPJ 
n°22.160.968/0001-18. Está aberto o prazo para análise e julgamentos das 
amostras. Embu Guaçu, 17 de dezembro de 2021. José Antônio Pereira - 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“COMUNICADO DE REVOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N°0040/2021, 
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 9.737/2021. TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL”. OBJETO: Objeto: Contratação de empresa médica e equipe 
multiprofissional especializada para a execução e operacionalização de ati-
vidades em serviços de saúde (unidade de pronto atendimento e unidade 
mista de saúde), destinados a complementar e atender às necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Embu Guaçu.  Acolho a sugestão do 
Departamento de Licitação e Contratos, e determino a REVOGAÇÃO da 
licitação em tela. Segue para providencias tais como publicação deste Ato 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e posterior o arquivamento deste. 
Determino ainda que seja aberto novo certame, o mais rápido possível. 
Embu-Guaçu, 17 de dezembro de 2021. José Antonio Pereira – Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 

N°0041/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 10.234/2021, TIPO: 

MENOR PREÇO POR LOTE”. Objeto: A presente licitação tem por OBJE-

TO o “Registro de Preços” para eventual aquisição de itens de higiene, lim-

peza e descartáveis para consumo das Secretarias da Prefeitura Municipal 

de Embu Guaçu, obedecidas às especificações técnicas conforme Anexo 

- I do Edital. Abertura dos envelopes: 03/01/2022 às 08h00. Informações: 

A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do endereço ele-

trônico www.embuguacu.sp.gov.br. Embu-Guaçu, 17 de dezembro de 2021 

José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha 

aberto Pregão Eletrônico nº. 50/PE/2021, através da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação 
pública e tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA 
ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA 
ODESSA. O edital estará disponível para download no site da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site da 
prefeitura no seguinte link de acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.
br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 20/12/2021 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/01/2022, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/01/2022, às 09h30min.

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto Pregão 
Eletrônico nº. 51/PE/2021, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.
bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem por objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE DIETAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO AMBULATÓRIO 
DE ESPECIALIDADES E HMNO ACOMPANHADOS PELO SND, COM 
COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. O edital estará 
disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.
bbmnetlicitacoes.com.br e no site da prefeitura no seguinte link de acesso: 
http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 20/12/2021 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/01/2022, às 13h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/01/2022, às 14h30min.

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto Pregão 
Eletrônico nº. 53/PE/2021, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA HOSPITALAR 
COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. O edital 
estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site da prefeitura no seguinte link de 
acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 20/12/2021 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/01/2022, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/01/2022, às 09h30min.

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto Pregão 
Eletrônico nº. 54/PE/2021, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA CENTRAL COM 
COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. O edital estará 
disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.
bbmnetlicitacoes.com.br e no site da prefeitura no seguinte link de acesso: 
http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 20/12/2021 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/01/2022, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/01/2022, às 09h30min.

Nova Odessa, em 17 de dezembro de 2021.
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE.

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 211/2021 - Pregão Presencial 
nº 062/2021 – Proc. Adm. nº 12188/2021. Objeto: Contratação de em-
presa qualificada e especializada em Gestão Administrativa Educacional 
e apoio em aprendizagem com ferramentas didáticas e serviços conti-
nuados, para atender as necessidades da secretaria municipal de edu-
cação. Data da entrega das propostas dia 03/01/2021 às 10:10h.  Edital 
nº 212/2021 - Pregão Presencial nº 063/2021- Proc.Adm. nº 7.335/2021. 
OBJETO: Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação 
de serviços de controlador de acesso. Data da entrega das propostas 
dia 04/01/2021 às 10:10hs. Os Editais completos deverão ser retirados 
no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – li-
citações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço aci-
ma, das 10h00min às 17h00min ou pelo telefone (12) 3896-9207, em até 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 
17 de dezembro de 2021 – Benedito Wenceslau Neto. Departamento 
de Licitações. 

Custo desta Publicação R$ 351,20

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 Nº: 46/00092/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria Alice 
Colevati Rodrigues - Avenida Independência, s/n - Jardim Independência - Campinas-SP – EE Prof Ua-
cury Ribeiro de Assis Bastos - Rua Maria Salomé Braz, 80 - JD Monte Belo I - Campinas-SP - EE DR 
Telemaco Paioli Melges - Via Secundaria 5 D, s/n - San Martim - Campinas-SP - EE Dona Castorina 
Cavalheiro - Rua Pref Passos, 95 - Vila Itapura - Campinas-SP - EE Prof Luiz Gonzaga Horta Lisboa 
- Rua Angelo Esteves, s/n - JD Miriam - Campinas-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
16/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00111/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Alvaro Trindade 
De Oliveira - Rua Adelina Gameiro, 70 - Planalto Bela Vista - Ribeirão Pires-SP- EE Prof Casemiro 
Poffo - Rua Rogerio Guilherme Soares, 159 - Estancia Das Rosas - Ribeirão Pires-SP – EE Farid Eid - 
Rua Fagundes Varela, 25 - Jardim Cacula - Ribeirão Pires-SP – EE Profa Marisa Afonso Salero - Rua 
Gralia, 90 - Jd Verao - (Santa Luzia) - Ribeirão Pires-SP – EE Profa Marli Raia Reis - Avenida Sta Clara, 
140 - Jardim Santa Rosa (Santa Luzia) - Ribeirão Pires-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
16/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00112/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Antonio Francisco D 
Avila - Av Antonio Crisotomo Coimbra, 590 - Jd Paraiso - Ipuã-SP – EE Profa Maria Apparecida Men-
des Silva Lacerda - Rua Major Euzebio De Moraes Cunha, 746 - Jd Colina - Pilar do Sul-SP – EE Dolores 
Martins de Castro - Rua Sao Pedro, 201 - Distrito de Candia - Pontal-SP – EE/EM Domingos Paro - 
Rua Sete, 233 - Distrito De Ibitiuva - Pitangueiras-SP – EE/EMEF Luiz Marcari - Rua Machado de Assis, 
479 - Jd Paulista - Barrinha-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/02/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00119/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Vicenzo Lobassi - Rua 
Jose Manoel Martins, 135 - Jd Primavera - Francisco Morato-SP - EE Editor Jose de Barros Martins - 
Allan Kardec, 664 - Jd Sao Joao - Francisco Morato-SP - EE Prof Aparecido Roberto Tonellotti - Av 
Ulisses Guimaraes, 1976 - Vila Guilherme - Francisco Morato-SP - EE JD das Rosas - Rua Teodoro Feder-
zoni, 134 - Jd das Rosas - Francisco Morato-SP - EE JD Silvia II - Rua Dezenove, 83 - Jd Silvia - Francisco 
Morato-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/02/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00120/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/ETEC Profa Hercy 
Moraes/Bento Quirino (Cl Descentr) - Avenida Paulo Provenza Sobrinho, 1450 - Perseu Barros - Cam-
pinas-SP - EE Prof Carlos Francisco de Paula - Rua Laranjal Paulista, 395 - Cid Jardim - Campinas-SP 
- EE Prof Washington Jose de Lacerda Ortiz - Rua Nazareno Mingoni, 42 - Jd do Lago - Campinas-SP 
- EE Profa Consuelo Freire Brandao - Avenida Artur Leite de Barros, 128 - Jd do Lago - Campinas-SP 
- EE Profa Sophia Velter Salgado - Rua Salvador Lombardi Neto, 380 - Vila Teixeira - Campinas-SP - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/02/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00012/20/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr Luiz Lazaro Zame-
nhof - Rua Eurico Sodre, 944 - Cep: 02215-010 - Vila Medeiros - São Paulo-SP; EE Pasquale Peccicacco 
- Rua Nazario Pagano, 225 - 2961030 - Jardim Monjolo - São Paulo-SP; EE Prof Leonidas Horta de 
Macedo - Rua Miguel Ribas, 11 - 5187270 - Jaragua - São Paulo-SP e EE/ETEC Conego Joao Ligabue/
Horacio Augusto da Silveira (Cl Descentr) - Rua da Grota, 483 - Cep: 02206-010 - Vila Gustavo - São 
Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00013/20/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Armando Araujo - Rua 
Juvenal Parada, 264 - Cep: 03167-060 - Mooca - São Paulo-SP; EE Profa Yolanda Bernardini Robert 
- Rua Francisco Alvarenga, s/n - Cep: 04417-260 - Jd Miriam - São Paulo-SP; EE Itiro Muto - Rua Paulo 
Araujo Novaes, 190 - Cep: 04822-010 - Prq das Nações - São Paulo-SP e EE Prof. Gerson de Moura 
Muzel - Avenida Carlos Alberto Bastos Machado, s/n - 4856000 - Jd. Almeida Prado - São Paulo-SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00014/20/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/ETEC Prof. Antonio 
Alves Cruz/Guaracy Silveira (Cl Descentr) - Rua Alves Guimarães, 1511 - Pinheiros - São Paulo-SP; 
EE Prof. Fernandes Soares - Rua Erva do Sereno, 500 - Jardim Maia - São Paulo-SP; EE Profa. Eunice 
Laureano da Silva - Praça Florindo A. Baratella, 12 - Parque Boturussu - São Paulo-SP; EE Min Horacio 
Lafer - Rua Dias da Silva, 1464 - Cep: 02114-002 - Vila Maria - São Paulo-SP e EE Profa. Ludovina 
Credidio Peixoto - Rua Jesuino Arruda, 205 - Itaim Bibi - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 18/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00056/20/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/CEL México - Rua 
Leonel da Gama Beles, 82 Vila Joaniza - São Paulo-SP e EE Martins Pena - Rua Prof Paulo Mangabeira 
Albernaz, 150 Americanopolis - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/02/2022, 
às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00122/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Antonio Augusto Lo-
pes de Oliveira Jr - Avenida Prefeito Jose Pimenta Neves, 512 - Vila Lidia - Batatais-SP - EE Prof Antonio 
Barreiros - Praca Joao Montans, 1 - Ginasio - Altinópolis-SP - EE Baudilio Biagi - Rua Stella Verginio 
dos Santos Simionato, 190 - Chb Ad.Simioni - Ribeirão Preto-SP – EE/CEL Prof Walter Ferreira - Rua 
Machado de Assis, 761 -  Vila Tiberio - Ribeirão Preto-SP - EE Prof Walter Paiva - Rua Tupinamba, s/n 
-  Vila Augusta - Ribeirão Preto-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/02/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00143/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Lucy Anna Carrozo Latorre - Rua dos Miosotis, 431 - Jd das Flores - 
Osasco-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/02/2022, às 15:30 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 nº 11.488/2007, deverão ser entregues devidamente 
acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, conforme o caso, no 
ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada 
em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em 
especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. 

ROBERTO POMPEI GOUVEIA
Gerente de Licitações

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 Nº: 46/00040/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Eusebio de Paula 
Marcondes - Rua Domingas Galleteri Blotta, 45 - Jd Sta Cruz - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITA-
ÇÃO (DIA E HORA): 16/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00088/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Maria Jovita - Rua Vila Nova Sta Cruz, s/n - Jardim Matarazzo - São Paulo-SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 17/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00123/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Adequação de Ambientes 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Samuel Klabin - Rua Boris Alexandre, 189 - Vila Dalva - São 
Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 17/02/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00136/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Obra Nova: Implantação de 
Projeto Padrão - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Prq Vida Nova Votuporanga III - Rua 
Elaine Cristina Colleti Pessoa - Area Institucional III, S/N Parque Vida Nova III - Votuporanga-SP - ABERTU-
RA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 17/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00137/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pres Tancredo Neves 
- Alameda das Violetas, S/N - Jd Primavera - Guarujá -SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
17/02/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00138/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Paulo Luiz De-
court - Rua Vicente Celestino, S/N - Jd Von Zuben - Campinas-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 17/02/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00140/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria Concei-
ção Rodrigues Silva Magon - Av Nsa Sra Aparecida, 799 - São Joao - Sertãozinho-SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 17/02/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00063/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Leonardo Villas Boas - Avenida Jose Barbosa De Siqueira, 71 - Jd Roberto - 
Osasco-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00064/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Irma Gabriela Maria Elisabeth Wienken - Avenida Jose Barbosa de Si-
queira, s/n - Jardim Roberto - Osasco-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/02/2022, às 
10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00085/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Timotheo Silva – Rua Antonio Dias de Carvalho, 99 - Centro - Águas da 
Prata-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/02/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00098/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Julieta Farao - Rua Joao Batista Fergusio, 1754 - Vila Cardoso Franco - 
São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/02/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00139/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): CEEJA/ETEC Prof Anto-
nio Jose Falcone/Cel Fernando Febeliano da Costa - Rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa (Rua 
do Rosario,272), 433 - Centro - Piracicaba-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/02/2022, 
às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00141/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): CEEJA/ETEC, EE Dr Abe-
lardo Cesar - Rua Profa Neuza Tereza de Oliveira, s/n - Vila S Pedro - Espírito Santo do Pinhal-SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/02/2022, às 15:30 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 nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de 
Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. 
Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 
6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 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 inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00311/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Marina 
Cerqueira Cesar - Rua Acurua, 241 – Vila Romana – Lapa, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 23/02/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00316/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Luiz 
Simioni Sobrinho – Rua Francisco Lopes Pinto, 282 – Jardim Prudencia – Cidade Ademar, em SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/02/2022, às 10:00 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) plani-
lha(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 - (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_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços 
deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros 
contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração 
de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as condições 
estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues devidamente acompanhados 
da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, conforme o caso, no ato de abertura 
da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em 
conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial 
aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALI-
ZAÇÃO 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
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Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

AOS LICITANTES
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021:
Objeto: Contratação de empresa especializa-
da para manutenção de 02 bombas da marca 
fl ygt, modelo 3201, com substituição de to-
das as peças necessárias, bem como os ser-
viços especifi cados no Termo de Referência 
Anexo I do edital.
Valor Total Estimado:  R$ 112.592,00
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias. 
Sessão Pública: 05/01/2022 às 09h00min. 
Retirada do Edital: O Edital com condições 
de participação, especifi cações e demais in-
formações estará à disposição dos interessa-
dos para conhecimento e retirada na Rua Ciro 
Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida - Araras-SP, 
das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 
17h00min ou pelo site www.saema.com.br 
- Link Licitações - Pregão Presencial. Infor-
mações: (19) 3543-5509 e (19) 3543-5523. 

Araras, 17 de dezembro de 2021.
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Fernanda Buzo

Chefe da Divisão de Compras e Licitações 

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 356/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00014823-46 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: 
Registro de Preços de tubos e outros materiais de coleta - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 16: das 08h do dia 05/01/22 às 09h do dia 06/01/22 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 a 16: a partir das 09h do dia 06/01/22 - 
Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 06/01/22 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 21/12/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana 
Paula Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.

Campinas, 17 de dezembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ERRATA
Concorrência nº 09/2021 – Edital nº 142/2021 

– Processo nº 164/2021
Objeto: Registro de preços para eventual 
prestação de serviços para manutenção e 
expansão do sistema de Radiocomunicação do 
SAAE – Indaiatuba (fornecimento de mão de 
obra especializada, equipamentos, materiais 
específi cos e aplicativos).
Em relação à publicação referente ao certame 
supramencionado, veiculada no Jornal Gazeta, 
sessão A4,  de sexta  - feira, 17 de dezembro de 
2021 , considerar o que segue:
ONDE SE LÊ:
Concorrência nº 09/2021 – Edital nº 142/2021 
– Processo nº 164/2021.
LEIA-SE:
Concorrência nº 09/2021 – Edital nº 148/2021 
– Processo nº 169/2021.

Indaiatuba, 17 de dezembro de 2021. 
Raquel Lopes Moraes – Presidente da 

COPEL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 722/2021, processo 
15.184/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de materiais hidráulicos para manuten-
ção das unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-
-se-á até o dia 04/01/2022. às 8h30min e abertura 
a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, e de-
mais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 723/2021, processo 
15.185/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de materiais hospitalares. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 05/01/2022. às 8h30min e 
abertura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 724/2021, processo 
15.186/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos/insumos padroniza-
dos na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
07/01/2022. às 8h30min e abertura a partir das 
8h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Edital nº 050/2021 - Pregão Presencial nº 021/2021 - Processo Licitatório nº 047/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Trabiju – SP - Tipo: Menor Preço por Item.
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO 
IDOSO E DOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL, ADMINISTRAÇÃO GERAL E AGRICULTURA, nos termos do 
Edital e especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência.
Data, horário e local de apresentação e abertura dos envelopes: 27/01/2022, às 09 horas, na sede 
da Prefeitura Municipal de Trabiju, situada na Rua José Letízio nº 556, centro, em Trabiju - SP. O 
Edital poderá ser retirado e obtido no endereço acima, em sua íntegra, no horário comercial e a partir 
desta e também na página oficial da Prefeitura Municipal na Internet no endereço eletrônico: www.
trabiju.sp.gov.br.Trabiju, 17 de dezembro de 2021.MARCELO RODRIGUES FONSECA - Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/21, EDITAL Nº 155/21, Tipo Menor Preço por Item. 
Objeto: LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ELÉTRICO E VENTILADOR. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 10/01/22, das 9h às 
9h30min., na S. 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. Maria Ângela C.C. de Lima – Pregoeira.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 020/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia, arquitetura e urbanismo 
para a elaboração de projetos de infraestrutura urbana no loteamento Parque das Laran-
jeiras (fase 3) no município de Mogi Mirim/SP. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES: 20 de janeiro de 2022 até 09h55, com abertura às 10 horas. 

O edital estará disponível aos interessados, através do site: www.mogimirim.sp.gov.
br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimen-
tos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 
3814.1060/3814.1046/3814.1049 ou via e-mail larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br. Mogi 
Mirim, 17 de dezembro de 2021. Presidente da CPL

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 165/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de equipamento analisador 
automático para hematologia e equipamento automático analisador para urinálise para uso 
da Secretaria de Saúde do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 11 de ja-
neiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 170/2021
OBJETO: Aquisição de carimbos automáticos destinados para todas as Secretarias mu-
nicipais do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 11 de janeiro de 2022, às 
09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 171/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de luminárias públicas 
e conectores, destinados para a Secretaria de Serviços Municipais do município de Mogi 
Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 12 de janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos para o laboratório Municipal Orlando Ceravolo do 
Município de Mogi Mirim/SP. Emenda parlamentar - Processo 8054/2021 – David Soares. 
DATA DE ABERTURA: 11 de janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/2021
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos para uso da Secretaria de Saúde no município de 
Mogi Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. DATA DE ABERTURA: 11 de 
janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 174/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para uso da Secretaria de 
Saúde no município de Mogi Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. DATA 
DE ABERTURA: 11 de janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 175/2021
OBJETO: Aquisição de mobiliários para uso da Secretaria de Saúde no município de Mogi 
Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. DATA DE ABERTURA: 11 de janeiro 
de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2021
OBJETO: Aquisição de equipamento de processamento de dados para uso da Secretaria 
de Saúde no município de Mogi Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. 
DATA DE ABERTURA: 12 de janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação e montagem de diversas 
centrais de gás nas Creches, EMEBS e CEMAAE, com todas as peças necessárias inclu-
sas, Secretaria de Educação do Município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 11 de 
janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 178/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos médico hospitalares para uso da Secretaria de Saú-
de no município de Mogi Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. DATA DE 
ABERTURA: 13 de janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos para uso da Santa Casa de Misericórdia do municí-
pio de Mogi Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. DATA DE ABERTURA: 
14 de janeiro de 2022, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 17 de dezembro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, torna público para conhecimen-
to dos interessados a abertura das seguintes 
licitações: PROCESSO ELETRÔNICO N.º 
56.387/2021. CONCORRÊNCIA N.º 026/2021, 
cujo o objeto é a contratação de empresa es-
pecializada para a prestação de serviços de 
assistência médico hospitalar aos servidores 
do quadro permanente, ativos, inativos, pen-
sionistas e aposentados pela Previdência So-
cial, ocupantes de cargos de livre provimen-
to e nomeação, empregados contratados por 
prazo determinado e respectivos dependentes 
da Prefeitura da Estância de Atibaia, indicados 
e cadastrados pela contratante, através de 
hospitais, clínicas, laboratórios e rede de pro-
fissionais conveniados indicados pela contra-
tada. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO 
DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, 
às 09 horas do dia 20 de janeiro de 2.021, na 
sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para aquisição dos 
editais os interessados deverão acessar o site 
http://www.atibaia.sp.gov.br ou, dirigir-se à 
sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos 
dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhi-
mento de emolumentos no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Departamento de Compras e Licitações, sito 
à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 
4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LI-
CITAÇÕES, 17 de dezembro de 2.021. -Jairo 
de Oliveira Bueno- Secretário de Administra-
ção. 

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) a Tomada de Preços TP DGA 15/2021, 
processo 01-P-32013/2021, do tipo menor preço global, destinada à Execução da obra de reforma da área de 
Educação à Distância (EaD), existente no 2º pavimento do prédio III da Faculdade de Educação - FE. Data 
de encerramento para entrega dos envelopes “A” e “B”: 06/01/2022 às 13h30. Data da abertura do Envelope “A”: 
06/01/2022 às 14h. Valor estimado do serviço é de R$ 949.830,85. O Edital, na íntegra, está disponível nos sites 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e 
https://www.dga.unicamp.br/anexos_licitacoes/.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SUPRIMENTOS

Aviso de HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. Processo Administrativo 
n.º 153/2021 Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologo 
o objeto desta licitação referente a Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para o 
Pronto Atendimento do Município, conforme Termo de Referência no Anexo I M. CARREGA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME – CNPJ: 32.593.430/0001-50, no item 01 
perfazendo um valor total de R$ 13.100,00, EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP – 
CNPJ: 31.614.778/0001-14, no item 02 perfazendo um valor total de R$ 3.960,00, e ADJUDICO e 
HOMOLOGO CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME – CNPJ: 10.769.989/0001-56 no item 03 
perfazendo um valor total de R$ 46.300,00 (quarenta e seis mil e trezentos reais); AIR LIQUIDE 
BRASIL LTDA – CNPJ: 00.331.788/00016-03 no item 04 perfazendo um valor total de R$ 
91.736,05. Araçoiaba da Serra, 17 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Aviso de HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021. Processo Administrativo 
n.º 174/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologo o 
objeto desta licitação referente a Contratação de empresa para Locação de sistema de Rádio 
para Comunicação da Guarda Civil, do DEMUTRAN e do setor de Ambulâncias do município 
de Araçoiaba da Serra-SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para INOVAPTT 
TECNOLOGIA LTDA sob o CNPJ 35.459.466/0001-34, sendo o valor de R$ 165.827,88. Araçoiaba 
da Serra, 17 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Aviso de HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 075/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
225/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologou o objeto desta 
licitação referente. Contratação de Empresa para fornecimento de Oxigênio Medicinal de 1m³ e 10m³ envasados 
em cilindro de aço, incluindo o fornecimento dos cilindros em comodato para Secretaria de Saúde do município 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para a empresa IBG - INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE GASES LTDA sob o CNPJ 67.423.152/0001-78, sendo o valor de R$ 253.208,00. Araçoiaba 
da Serra, 17 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 13/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na 
Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na Rua 
Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-6400, no horário das 08h ás 17h, pelo site: 
www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e auxiliarli-
citacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Convite nº 13/2021 - Pro-
cesso nº 54/2021 - Objeto: Aquisição de dois veículos zero km. Data de abertura: 
29/12/2021 às 09h.

Taiaçu, 17 de dezembro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

Termo de adjudicação. Processo Licitatório 119/2021. Pregão 30/2021. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
locação de concentradores para oxigenoterapia e insumos, para pacientes 
acamados e com indicação médica. Consubstanciado aos termos da Ata da 
Sessão de Julgamento, considerando a regularidade do procedimento, Re-
solve, por bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar, os itens do objeto 
licitado, à empresa abaixo delineada: White Martins Gases Industriais Ltda. 
Rua João Costa Martin, 1-65 – Distrito Industrial. Bauru – SP. CNPJ (MF): 
35.820.448/0095-16. Item 01 - valor unitário: R$ 200,00, valor total: R$ 
20.000,00; Item 02 – valor unitário: R$ 50,00, valor total: R$ 12.000,00; Item 
03 – valor unitário: R$ 200,00, valor total: R$ 40.000,00; Item 04 – valor uni-
tário: R$ 28,00, valor total: R$ 8.400,00; Item 05 – valor unitário: R$ 350,00, 
valor total: R$ 210.000,00; Item 06 – valor unitário: R$ 500,00, valor total: 
R$ 60.000,00; e Item 07 - valor unitário: R$ 50,00, valor total: R$ 5.000,00. 
Castilho – SP, 17 de dezembro de 2021. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 119/2021. Pregão 30/2021. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de locação de concentradores para oxigenoterapia e insumos, para pa-
cientes acamados e com indicação médica. Considerando a adjudicação 
constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada 
pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 455, de 20/09/2021; e a 
regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº. 
10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, os itens do objeto licitado, à em-
presa abaixo delineada e determinar que sejam tomadas as providências 
ulteriores. White Martins Gases Industriais Ltda. Rua João Costa Martin, 
1-65 – Distrito Industrial. Bauru – SP. CNPJ (MF): 35.820.448/0095-16. Item 
01 - valor unitário: R$ 200,00, valor total: R$ 20.000,00; Item 02 – valor 
unitário: R$ 50,00, valor total: R$ 12.000,00; Item 03 – valor unitário: R$ 
200,00, valor total: R$ 40.000,00; Item 04 – valor unitário: R$ 28,00, va-
lor total: R$ 8.400,00; Item 05 – valor unitário: R$ 350,00, valor total: R$ 
210.000,00; Item 06 – valor unitário: R$ 500,00, valor total: R$ 60.000,00; e 
Item 07 - valor unitário: R$ 50,00, valor total: R$ 5.000,00. Castilho – SP, 17 
de dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 157/2021. Pregão 41/2021. Ob-
jeto: Aquisição de veículo automotor, tipo caminhão, equipado com tanque 
pipa bombeiro com capacidade para 15.000 litros, zero quilômetro, que será 
utilizado pela Brigada de Incêndio do Município de Castilho, para atender 
as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. 
Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, conside-
rando a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da 
Lei 10.520/02, Adjudicar, o item do objeto licitado, à empresa abaixo deli-
neada: Aoki Ltda. Rua Masao Aoki, 50 – Distrito Industrial. Dracena – SP. 
CNPJ (MF): 47.610.100/0001-01. Item: 01. Valor: R$ 605.000,00 (Seiscen-
tos e cinco mil reais). Castilho – SP, 17 de dezembro de 2021. Hélio Prates 
Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 157/2021. Pregão 41/2021. 
Objeto: Aquisição de veículo automotor, tipo caminhão, equipado com tan-
que pipa bombeiro com capacidade para 15.000 litros, zero quilômetro, que 
será utilizado pela Brigada de Incêndio do Município de Castilho, para aten-
der as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turis-
mo. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão 
pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria 
nº. 455, de 20/09/2021; e a regularidade do procedimento, hei por bem, 
com base na Lei Federal nº. 10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, o 
item do objeto licitado, à empresa abaixo delineada e determinar que sejam 
tomadas as providências ulteriores. Aoki Ltda. Rua Masao Aoki, 50 – Dis-
trito Industrial. Dracena – SP. CNPJ (MF): 47.610.100/0001-01. Item: 01. 
Valor: R$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais). Castilho – SP, 17 de 
dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 164/2021. Pregão 46/2021. 
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores, zero quilômetro, 
para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. Con-
substanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, consideran-
do a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da Lei 
10.520/02, Adjudicar, o lote/item do objeto licitado, à empresa abaixo deli-
neada: Vetor Automóveis Ltda. Avenida Brasil, 1.339 – Bairro Pacaembu. 
Cascavel – PR. CNPJ (MF): 21.212.879/0001-05. Lote: 01, item: 01. Valor: 
R$ 146.700,00 (Cento e quarenta e seis mil e setecentos reais). Castilho – 
SP, 17 de dezembro de 2021. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 164/2021. Pregão 46/2021. 
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores, zero quilômetro, 
para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. Con-
siderando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão pública 
de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 455, 
de 20/09/2021; e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base 
na Lei Federal nº. 10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, o lote/item 
do objeto licitado, à empresa abaixo delineada e determinar que sejam to-
madas as providências ulteriores. Vetor Automóveis Ltda. Avenida Brasil, 
1.339 – Bairro Pacaembu. Cascavel – PR. CNPJ (MF): 21.212.879/0001-
05. Lote: 01, item: 01. Valor: R$ 146.700,00 (Cento e quarenta e seis mil 
e setecentos reais). Castilho – SP, 17 de dezembro de 2021. Paulo Duarte 
Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 174/2021 – Pregão 52/2021. Objeto: Aquisição de 01 
(um) trator cortador de grama articulado, novo, para atender as necessida-
des da Secretaria de Obras e Logradouros. Edital de Rerratificação. 1 – No 
lote 1/item 1 do Anexo I – Termo de Referência e no item 1.3 do Edital, onde 
se lê: “com no mínimo 3 lâminas”, leia-se: “com no mínimo 2 lâminas”. 2 – 
O prazo estabelecido no preâmbulo do edital, relativo ao encerramento de 
recebimento das propostas, passa a ser às 08 horas do dia 05/01/2022, e 
o início do pregão, passa a ser às 09 horas do dia 05/01/2022. 3 – As de-
mais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 17 de 
dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA torna público para conhecimento 
dos interessados pessoas físicas e jurídicas, que fará realizar licitação na modalidade 
LEILÃO, do tipo maior lance, objetivando a VENDA DE VEÍCULOS, SUCATAS, 
MÁQUINAS E INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPORANGA, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, CUJA RELAÇÃO, 
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS ENCONTRAM-SE NO EDITAL DISPONIBILIZADO 
na PREFEITURA MUNICIPAL, A PARTIR DO DIA 21 de dezembro de 2021 e no SITE 
do LEILOEIRO OFICIAL (www.sumareleiloes.com.br). Este certame foi processado e 
julgado em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas complementares e disposições deste instrumento. A sessão pública será 
realizada dia 14/01/2022 a partir das 10:00 horas na modalidade “on line”, através da 
internet, pelo leiloeiro oficial JOSÉ LUÍS TEIXEIRA QUENCA, devidamente matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 1074, através do site www.
sumareleiloes.com.br devendo os interessados cadastrarem-se no referido site com 
antecedência de 2 (dois) dias da realização do certame. Os interessados poderão visitar 
os veículos e bens nos dias: 03,06,07,08,09,10/01/2022 das 09:00 às 16:00 Horas.

Itaporanga, 17 de dezembro de 2021.
DOUGLAS ROBERTO BENINI - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                  AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 645/2021
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de Medicamentos.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/01/2022 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04/01/2022 às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 646/2021
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento parcelado de medicamentos.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/01/2022 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/01/2022 às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 647/2021
OBJETO:Prestação de serviços para a realização de exames laboratoriais e com-
plementares.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/01/2022 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/01/2022 às 09h.

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

COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 524/2021
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Programa Café 
da Manhã do Servidor e Café em Pó e Açúcar, durante o exercício de 2022.

Comunicamos que, conforme manifestação da Unidade Requisitante e parecer 
jurídico 914/2021 (fls. 63 e 64), homologado pelo Ordenador de Despesas (fl. 
62), foi julgada IMPROCEDENTE a impugnação interposta ao edital pela empresa 
DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Diante do exposto, ficam inalteradas as condições do edital e marcada a data 
para abertura e disputa do presente Pregão para o dia 05/01/2022, às 08h e 09h, 
respectivamente.

Piracicaba, 17 de dezembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021

- Pregão Eletrônico nº 10/2021 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS 
NECESSIDADES DO SAAEB, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Cadastramento das propostas: 
a partir do dia 20/12/2021, às 08h00, no site www.bllcompras.org.br. Abertura das propostas: dia 
03/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília) no site www.bllcompras.org.br. O Edital na integra, 
poderá ser retirado no Setor de Licitações SAAEB, sito à Praça Francisca Ribeiro dos Reis, n° 
28, Centro, Brotas – SP, durante o seu expediente de atendimento ao público, de segunda a 
sexta-feira, das 09:00h. às 16:00h ou através dos sites: www.saaebrotas.com.br e www.bll.org.br.

Brotas, 17 de dezembro de 2021 - Ana M. S. Sávio Lopes – Pregoeira

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 732/2021, proces-
so 15.234/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de material hospitalar. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 04/01/2022 às 8h30min e 
abertura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EXTRATO DE INABILITAÇÃO
PROCESSO Nº. 120/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021- PP

Torna-se público, para conhecimento dos interessados que a presidência da Câmara Municipal de 
Suzano ratifi cou a decisão  do pregoeiro conforme comunicação interna nº 6620, e declarou INABI-
LITADA  a empresa Célio Ricardo da Silva Costa Comunicação ME, inscrita no CNPJ sob número 
04.209.958/0001-48.

Suzano, 17 de dezembro de 2021  Ver. Leandro Alves de Faria  – Presidente



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

A6gazetasp.com.br
SÁBADO, 18 A SEGUNDA-FEIRA, 20 DE DEzEmBRO DE 2021 

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

AOS LICITANTES
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021:
Objeto: Contratação de empresa especializa-
da para manutenção de 02 bombas da marca 
fl ygt, modelo 3201, com substituição de to-
das as peças necessárias, bem como os ser-
viços especifi cados no Termo de Referência 
Anexo I do edital.
Valor Total Estimado:  R$ 112.592,00
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias. 
Sessão Pública: 05/01/2022 às 09h00min. 
Retirada do Edital: O Edital com condições 
de participação, especifi cações e demais in-
formações estará à disposição dos interessa-
dos para conhecimento e retirada na Rua Ciro 
Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida - Araras-SP, 
das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 
17h00min ou pelo site www.saema.com.br 
- Link Licitações - Pregão Presencial. Infor-
mações: (19) 3543-5509 e (19) 3543-5523. 

Araras, 17 de dezembro de 2021.
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Fernanda Buzo

Chefe da Divisão de Compras e Licitações 

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 356/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00014823-46 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: 
Registro de Preços de tubos e outros materiais de coleta - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 16: das 08h do dia 05/01/22 às 09h do dia 06/01/22 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 a 16: a partir das 09h do dia 06/01/22 - 
Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 06/01/22 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 21/12/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana 
Paula Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.

Campinas, 17 de dezembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ERRATA
Concorrência nº 09/2021 – Edital nº 142/2021 

– Processo nº 164/2021
Objeto: Registro de preços para eventual 
prestação de serviços para manutenção e 
expansão do sistema de Radiocomunicação do 
SAAE – Indaiatuba (fornecimento de mão de 
obra especializada, equipamentos, materiais 
específi cos e aplicativos).
Em relação à publicação referente ao certame 
supramencionado, veiculada no Jornal Gazeta, 
sessão A4,  de sexta  - feira, 17 de dezembro de 
2021 , considerar o que segue:
ONDE SE LÊ:
Concorrência nº 09/2021 – Edital nº 142/2021 
– Processo nº 164/2021.
LEIA-SE:
Concorrência nº 09/2021 – Edital nº 148/2021 
– Processo nº 169/2021.

Indaiatuba, 17 de dezembro de 2021. 
Raquel Lopes Moraes – Presidente da 

COPEL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 722/2021, processo 
15.184/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de materiais hidráulicos para manuten-
ção das unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-
-se-á até o dia 04/01/2022. às 8h30min e abertura 
a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, e de-
mais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 723/2021, processo 
15.185/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de materiais hospitalares. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 05/01/2022. às 8h30min e 
abertura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 724/2021, processo 
15.186/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos/insumos padroniza-
dos na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
07/01/2022. às 8h30min e abertura a partir das 
8h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Edital nº 050/2021 - Pregão Presencial nº 021/2021 - Processo Licitatório nº 047/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Trabiju – SP - Tipo: Menor Preço por Item.
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO 
IDOSO E DOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL, ADMINISTRAÇÃO GERAL E AGRICULTURA, nos termos do 
Edital e especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência.
Data, horário e local de apresentação e abertura dos envelopes: 27/01/2022, às 09 horas, na sede 
da Prefeitura Municipal de Trabiju, situada na Rua José Letízio nº 556, centro, em Trabiju - SP. O 
Edital poderá ser retirado e obtido no endereço acima, em sua íntegra, no horário comercial e a partir 
desta e também na página oficial da Prefeitura Municipal na Internet no endereço eletrônico: www.
trabiju.sp.gov.br.Trabiju, 17 de dezembro de 2021.MARCELO RODRIGUES FONSECA - Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/21, EDITAL Nº 155/21, Tipo Menor Preço por Item. 
Objeto: LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ELÉTRICO E VENTILADOR. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 10/01/22, das 9h às 
9h30min., na S. 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. Maria Ângela C.C. de Lima – Pregoeira.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 020/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia, arquitetura e urbanismo 
para a elaboração de projetos de infraestrutura urbana no loteamento Parque das Laran-
jeiras (fase 3) no município de Mogi Mirim/SP. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES: 20 de janeiro de 2022 até 09h55, com abertura às 10 horas. 

O edital estará disponível aos interessados, através do site: www.mogimirim.sp.gov.
br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimen-
tos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 
3814.1060/3814.1046/3814.1049 ou via e-mail larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br. Mogi 
Mirim, 17 de dezembro de 2021. Presidente da CPL

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 165/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de equipamento analisador 
automático para hematologia e equipamento automático analisador para urinálise para uso 
da Secretaria de Saúde do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 11 de ja-
neiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 170/2021
OBJETO: Aquisição de carimbos automáticos destinados para todas as Secretarias mu-
nicipais do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 11 de janeiro de 2022, às 
09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 171/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de luminárias públicas 
e conectores, destinados para a Secretaria de Serviços Municipais do município de Mogi 
Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 12 de janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos para o laboratório Municipal Orlando Ceravolo do 
Município de Mogi Mirim/SP. Emenda parlamentar - Processo 8054/2021 – David Soares. 
DATA DE ABERTURA: 11 de janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/2021
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos para uso da Secretaria de Saúde no município de 
Mogi Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. DATA DE ABERTURA: 11 de 
janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 174/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para uso da Secretaria de 
Saúde no município de Mogi Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. DATA 
DE ABERTURA: 11 de janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 175/2021
OBJETO: Aquisição de mobiliários para uso da Secretaria de Saúde no município de Mogi 
Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. DATA DE ABERTURA: 11 de janeiro 
de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2021
OBJETO: Aquisição de equipamento de processamento de dados para uso da Secretaria 
de Saúde no município de Mogi Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. 
DATA DE ABERTURA: 12 de janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação e montagem de diversas 
centrais de gás nas Creches, EMEBS e CEMAAE, com todas as peças necessárias inclu-
sas, Secretaria de Educação do Município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 11 de 
janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 178/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos médico hospitalares para uso da Secretaria de Saú-
de no município de Mogi Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. DATA DE 
ABERTURA: 13 de janeiro de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos para uso da Santa Casa de Misericórdia do municí-
pio de Mogi Mirim/SP através do Convênio Desenvolve São Paulo. DATA DE ABERTURA: 
14 de janeiro de 2022, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 17 de dezembro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, torna público para conhecimen-
to dos interessados a abertura das seguintes 
licitações: PROCESSO ELETRÔNICO N.º 
56.387/2021. CONCORRÊNCIA N.º 026/2021, 
cujo o objeto é a contratação de empresa es-
pecializada para a prestação de serviços de 
assistência médico hospitalar aos servidores 
do quadro permanente, ativos, inativos, pen-
sionistas e aposentados pela Previdência So-
cial, ocupantes de cargos de livre provimen-
to e nomeação, empregados contratados por 
prazo determinado e respectivos dependentes 
da Prefeitura da Estância de Atibaia, indicados 
e cadastrados pela contratante, através de 
hospitais, clínicas, laboratórios e rede de pro-
fissionais conveniados indicados pela contra-
tada. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO 
DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, 
às 09 horas do dia 20 de janeiro de 2.021, na 
sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para aquisição dos 
editais os interessados deverão acessar o site 
http://www.atibaia.sp.gov.br ou, dirigir-se à 
sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos 
dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhi-
mento de emolumentos no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Departamento de Compras e Licitações, sito 
à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 
4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LI-
CITAÇÕES, 17 de dezembro de 2.021. -Jairo 
de Oliveira Bueno- Secretário de Administra-
ção. 

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) a Tomada de Preços TP DGA 15/2021, 
processo 01-P-32013/2021, do tipo menor preço global, destinada à Execução da obra de reforma da área de 
Educação à Distância (EaD), existente no 2º pavimento do prédio III da Faculdade de Educação - FE. Data 
de encerramento para entrega dos envelopes “A” e “B”: 06/01/2022 às 13h30. Data da abertura do Envelope “A”: 
06/01/2022 às 14h. Valor estimado do serviço é de R$ 949.830,85. O Edital, na íntegra, está disponível nos sites 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e 
https://www.dga.unicamp.br/anexos_licitacoes/.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SUPRIMENTOS

Aviso de HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. Processo Administrativo 
n.º 153/2021 Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologo 
o objeto desta licitação referente a Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para o 
Pronto Atendimento do Município, conforme Termo de Referência no Anexo I M. CARREGA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME – CNPJ: 32.593.430/0001-50, no item 01 
perfazendo um valor total de R$ 13.100,00, EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP – 
CNPJ: 31.614.778/0001-14, no item 02 perfazendo um valor total de R$ 3.960,00, e ADJUDICO e 
HOMOLOGO CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME – CNPJ: 10.769.989/0001-56 no item 03 
perfazendo um valor total de R$ 46.300,00 (quarenta e seis mil e trezentos reais); AIR LIQUIDE 
BRASIL LTDA – CNPJ: 00.331.788/00016-03 no item 04 perfazendo um valor total de R$ 
91.736,05. Araçoiaba da Serra, 17 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Aviso de HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021. Processo Administrativo 
n.º 174/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologo o 
objeto desta licitação referente a Contratação de empresa para Locação de sistema de Rádio 
para Comunicação da Guarda Civil, do DEMUTRAN e do setor de Ambulâncias do município 
de Araçoiaba da Serra-SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para INOVAPTT 
TECNOLOGIA LTDA sob o CNPJ 35.459.466/0001-34, sendo o valor de R$ 165.827,88. Araçoiaba 
da Serra, 17 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Aviso de HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 075/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
225/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologou o objeto desta 
licitação referente. Contratação de Empresa para fornecimento de Oxigênio Medicinal de 1m³ e 10m³ envasados 
em cilindro de aço, incluindo o fornecimento dos cilindros em comodato para Secretaria de Saúde do município 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para a empresa IBG - INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE GASES LTDA sob o CNPJ 67.423.152/0001-78, sendo o valor de R$ 253.208,00. Araçoiaba 
da Serra, 17 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 13/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na 
Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na Rua 
Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-6400, no horário das 08h ás 17h, pelo site: 
www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e auxiliarli-
citacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Convite nº 13/2021 - Pro-
cesso nº 54/2021 - Objeto: Aquisição de dois veículos zero km. Data de abertura: 
29/12/2021 às 09h.

Taiaçu, 17 de dezembro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

Termo de adjudicação. Processo Licitatório 119/2021. Pregão 30/2021. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
locação de concentradores para oxigenoterapia e insumos, para pacientes 
acamados e com indicação médica. Consubstanciado aos termos da Ata da 
Sessão de Julgamento, considerando a regularidade do procedimento, Re-
solve, por bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar, os itens do objeto 
licitado, à empresa abaixo delineada: White Martins Gases Industriais Ltda. 
Rua João Costa Martin, 1-65 – Distrito Industrial. Bauru – SP. CNPJ (MF): 
35.820.448/0095-16. Item 01 - valor unitário: R$ 200,00, valor total: R$ 
20.000,00; Item 02 – valor unitário: R$ 50,00, valor total: R$ 12.000,00; Item 
03 – valor unitário: R$ 200,00, valor total: R$ 40.000,00; Item 04 – valor uni-
tário: R$ 28,00, valor total: R$ 8.400,00; Item 05 – valor unitário: R$ 350,00, 
valor total: R$ 210.000,00; Item 06 – valor unitário: R$ 500,00, valor total: 
R$ 60.000,00; e Item 07 - valor unitário: R$ 50,00, valor total: R$ 5.000,00. 
Castilho – SP, 17 de dezembro de 2021. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 119/2021. Pregão 30/2021. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de locação de concentradores para oxigenoterapia e insumos, para pa-
cientes acamados e com indicação médica. Considerando a adjudicação 
constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada 
pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 455, de 20/09/2021; e a 
regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº. 
10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, os itens do objeto licitado, à em-
presa abaixo delineada e determinar que sejam tomadas as providências 
ulteriores. White Martins Gases Industriais Ltda. Rua João Costa Martin, 
1-65 – Distrito Industrial. Bauru – SP. CNPJ (MF): 35.820.448/0095-16. Item 
01 - valor unitário: R$ 200,00, valor total: R$ 20.000,00; Item 02 – valor 
unitário: R$ 50,00, valor total: R$ 12.000,00; Item 03 – valor unitário: R$ 
200,00, valor total: R$ 40.000,00; Item 04 – valor unitário: R$ 28,00, va-
lor total: R$ 8.400,00; Item 05 – valor unitário: R$ 350,00, valor total: R$ 
210.000,00; Item 06 – valor unitário: R$ 500,00, valor total: R$ 60.000,00; e 
Item 07 - valor unitário: R$ 50,00, valor total: R$ 5.000,00. Castilho – SP, 17 
de dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 157/2021. Pregão 41/2021. Ob-
jeto: Aquisição de veículo automotor, tipo caminhão, equipado com tanque 
pipa bombeiro com capacidade para 15.000 litros, zero quilômetro, que será 
utilizado pela Brigada de Incêndio do Município de Castilho, para atender 
as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. 
Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, conside-
rando a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da 
Lei 10.520/02, Adjudicar, o item do objeto licitado, à empresa abaixo deli-
neada: Aoki Ltda. Rua Masao Aoki, 50 – Distrito Industrial. Dracena – SP. 
CNPJ (MF): 47.610.100/0001-01. Item: 01. Valor: R$ 605.000,00 (Seiscen-
tos e cinco mil reais). Castilho – SP, 17 de dezembro de 2021. Hélio Prates 
Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 157/2021. Pregão 41/2021. 
Objeto: Aquisição de veículo automotor, tipo caminhão, equipado com tan-
que pipa bombeiro com capacidade para 15.000 litros, zero quilômetro, que 
será utilizado pela Brigada de Incêndio do Município de Castilho, para aten-
der as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turis-
mo. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão 
pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria 
nº. 455, de 20/09/2021; e a regularidade do procedimento, hei por bem, 
com base na Lei Federal nº. 10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, o 
item do objeto licitado, à empresa abaixo delineada e determinar que sejam 
tomadas as providências ulteriores. Aoki Ltda. Rua Masao Aoki, 50 – Dis-
trito Industrial. Dracena – SP. CNPJ (MF): 47.610.100/0001-01. Item: 01. 
Valor: R$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais). Castilho – SP, 17 de 
dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 164/2021. Pregão 46/2021. 
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores, zero quilômetro, 
para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. Con-
substanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, consideran-
do a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da Lei 
10.520/02, Adjudicar, o lote/item do objeto licitado, à empresa abaixo deli-
neada: Vetor Automóveis Ltda. Avenida Brasil, 1.339 – Bairro Pacaembu. 
Cascavel – PR. CNPJ (MF): 21.212.879/0001-05. Lote: 01, item: 01. Valor: 
R$ 146.700,00 (Cento e quarenta e seis mil e setecentos reais). Castilho – 
SP, 17 de dezembro de 2021. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 164/2021. Pregão 46/2021. 
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores, zero quilômetro, 
para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. Con-
siderando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão pública 
de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 455, 
de 20/09/2021; e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base 
na Lei Federal nº. 10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, o lote/item 
do objeto licitado, à empresa abaixo delineada e determinar que sejam to-
madas as providências ulteriores. Vetor Automóveis Ltda. Avenida Brasil, 
1.339 – Bairro Pacaembu. Cascavel – PR. CNPJ (MF): 21.212.879/0001-
05. Lote: 01, item: 01. Valor: R$ 146.700,00 (Cento e quarenta e seis mil 
e setecentos reais). Castilho – SP, 17 de dezembro de 2021. Paulo Duarte 
Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 174/2021 – Pregão 52/2021. Objeto: Aquisição de 01 
(um) trator cortador de grama articulado, novo, para atender as necessida-
des da Secretaria de Obras e Logradouros. Edital de Rerratificação. 1 – No 
lote 1/item 1 do Anexo I – Termo de Referência e no item 1.3 do Edital, onde 
se lê: “com no mínimo 3 lâminas”, leia-se: “com no mínimo 2 lâminas”. 2 – 
O prazo estabelecido no preâmbulo do edital, relativo ao encerramento de 
recebimento das propostas, passa a ser às 08 horas do dia 05/01/2022, e 
o início do pregão, passa a ser às 09 horas do dia 05/01/2022. 3 – As de-
mais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 17 de 
dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA torna público para conhecimento 
dos interessados pessoas físicas e jurídicas, que fará realizar licitação na modalidade 
LEILÃO, do tipo maior lance, objetivando a VENDA DE VEÍCULOS, SUCATAS, 
MÁQUINAS E INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPORANGA, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, CUJA RELAÇÃO, 
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS ENCONTRAM-SE NO EDITAL DISPONIBILIZADO 
na PREFEITURA MUNICIPAL, A PARTIR DO DIA 21 de dezembro de 2021 e no SITE 
do LEILOEIRO OFICIAL (www.sumareleiloes.com.br). Este certame foi processado e 
julgado em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas complementares e disposições deste instrumento. A sessão pública será 
realizada dia 14/01/2022 a partir das 10:00 horas na modalidade “on line”, através da 
internet, pelo leiloeiro oficial JOSÉ LUÍS TEIXEIRA QUENCA, devidamente matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 1074, através do site www.
sumareleiloes.com.br devendo os interessados cadastrarem-se no referido site com 
antecedência de 2 (dois) dias da realização do certame. Os interessados poderão visitar 
os veículos e bens nos dias: 03,06,07,08,09,10/01/2022 das 09:00 às 16:00 Horas.

Itaporanga, 17 de dezembro de 2021.
DOUGLAS ROBERTO BENINI - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                  AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 645/2021
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de Medicamentos.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/01/2022 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04/01/2022 às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 646/2021
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento parcelado de medicamentos.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/01/2022 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/01/2022 às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 647/2021
OBJETO:Prestação de serviços para a realização de exames laboratoriais e com-
plementares.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/01/2022 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/01/2022 às 09h.

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

COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 524/2021
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Programa Café 
da Manhã do Servidor e Café em Pó e Açúcar, durante o exercício de 2022.

Comunicamos que, conforme manifestação da Unidade Requisitante e parecer 
jurídico 914/2021 (fls. 63 e 64), homologado pelo Ordenador de Despesas (fl. 
62), foi julgada IMPROCEDENTE a impugnação interposta ao edital pela empresa 
DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Diante do exposto, ficam inalteradas as condições do edital e marcada a data 
para abertura e disputa do presente Pregão para o dia 05/01/2022, às 08h e 09h, 
respectivamente.

Piracicaba, 17 de dezembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021

- Pregão Eletrônico nº 10/2021 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS 
NECESSIDADES DO SAAEB, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Cadastramento das propostas: 
a partir do dia 20/12/2021, às 08h00, no site www.bllcompras.org.br. Abertura das propostas: dia 
03/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília) no site www.bllcompras.org.br. O Edital na integra, 
poderá ser retirado no Setor de Licitações SAAEB, sito à Praça Francisca Ribeiro dos Reis, n° 
28, Centro, Brotas – SP, durante o seu expediente de atendimento ao público, de segunda a 
sexta-feira, das 09:00h. às 16:00h ou através dos sites: www.saaebrotas.com.br e www.bll.org.br.

Brotas, 17 de dezembro de 2021 - Ana M. S. Sávio Lopes – Pregoeira

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 732/2021, proces-
so 15.234/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de material hospitalar. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 04/01/2022 às 8h30min e 
abertura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EXTRATO DE INABILITAÇÃO
PROCESSO Nº. 120/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021- PP

Torna-se público, para conhecimento dos interessados que a presidência da Câmara Municipal de 
Suzano ratifi cou a decisão  do pregoeiro conforme comunicação interna nº 6620, e declarou INABI-
LITADA  a empresa Célio Ricardo da Silva Costa Comunicação ME, inscrita no CNPJ sob número 
04.209.958/0001-48.

Suzano, 17 de dezembro de 2021  Ver. Leandro Alves de Faria  – Presidente

A7gazetasp.com.br
SÁBADO, 18 A SEGUNDA-FEIRA, 20 DE DEzEmBRO DE 2021 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE EMBU-GUAÇU – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001672-27.2016.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
Vara Única, do Foro de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). Willi Lucarelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ILHO RASNE PINHEIRO, Brasileiro, Solteiro, Diretor de Empresas, RG 16.669.278, CPF 143.514.498-88, com endereço 
à Dagmar Antonio Bueno, 94, Centro, CEP 06900-000, Embu-Guaçu - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: cobrança de R$ 111.658,84 (fevereiro/2018), 
referente a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PESSOAL, sob o nº 142/8140548, emitida em 30/07/2015, 
vencida e não paga, deixando o executado de honrar com as obrigações contratuais. Arrestado para garantia da dívida o 
seguinte valor: R$ 2.507,20, oriundo da conta do executado no banco CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, conforme fls.153 
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 Embu-
Guaçu, aos 29 de novembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1021697-
55.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ APARECIDO TIMOTIO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 
077.397.697-38, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Banco Bradesco S/A, para cobrança da quantia de R$ 39.205,28 (fevereiro/2018 - fls. 35), 
dívida esta oriunda do Contrato nº 444/7.925.956, firmado em 20/06/2017. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação e intimação por edital, para 
que no prazo de 03 dias úteis, pague o débito atualizado, sob pena de penhora. Em caso de 
pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade; ou, em 15 dias úteis, 
embargue a execução reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em 
execução incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o 
pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês, a fluírem após o prazo supra, sob pena do arresto procedido (sobre a quantia 
bloqueada de R$ 4.902,57 - fls. 52 via Bacen-Jud) converter-se em penhora. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2021. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ARARAS

RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2022, APROVADA EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA 
EM 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

**RECEITA                                                                                   

RENDA TRIBUTÁRIA                            9.000,00
RENDA SOCIAL                                 1.080.200,00            
RENDA PATRIMONIAL                         9.100,00
RENDA EXTRAORDINÁRIA                                                                                 

 ** TOTAL DA RECEITA                1.098.300,00

MOBILIZAÇÃO DE CAPITAIS 

** TOTAL GERAL:                        1.098.300,00           

** DESPESAS

ADMISTRAÇÃO GERAL                             750.200,00
CONTRIB. REGULAMENTARES                 11.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL                             267.600,00
OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 
** TOTAL DO CUSTEIO:                        1.028.800,00

APLICAÇÃO DE CAPITAIS

SUPERAVIT                                         69.500,00

** TOTAL GERAL                                 1.098.300,00               

DANILO SANCHES DE ARRUDA 
PRESIDENTE

RONI WILLIAM VICENTIM 
TESOUREIRO

ESCRITÓRIO CUNHA LIMA S/S LTDA
CRC SP N°.2SP000230/0-1

GILSON GRAÇA RIBEIRO 
CT CONTADOR CRC N°. 1SP169867/0-2

Impacta S.A. Indústria e Comércio - CNPJ/MF nº 61.194.494/0001-87 - NIRE 35.300.032.233 - 
Extrato da Ata da RCA Realizada em 27/10/21. Aos 27/10/21, às 11h, na sede. Presença: Totalidade dos membros do Conselho 
de Administração. Mesa: Presidente: Paulo Eric Haegler; Secretário: Pierre Charles Froelicher. Deliberações: Por unanimidade: (i) foi 
aprovado, o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2022; (ii) foi decido prorrogar para reunião de março/2022 a aprovação 
do investimento para aquisição de nova Linha de produção de Bisnagas Plásticas. Nada mais. JUCESP nº 595.843/21-9 em 14/12/21. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

 
 

3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital – SP. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO OU DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO ARTIGO 52º, § 1º, DA LEI 11.101/2005, EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA REM INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, PROCESSO Nº 1113855-96.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Somesom Tauk, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que: REM INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.334.701/0001-20, com sede estabelecida na Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na Rua Columbus, nº 282, subsolo fundos, térreo fundos e 5º andar Vila Leopoldina CEP: 
05304-010, requer os benefícios da Recuperação Judicial, tendo por objetivo viabilizar a superação da situação da crise econômico financeira da devedora, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (Art. 47 da Lei 11.101/2005). Nos termos do art. 52,da Lei 11.101/2005, em 19 de novembro de 2021, FOI PROFERIDA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls. 1945/1955), nos seguintes termos: É o 
relato do necessário. Decido. 1 - Em primeiro plano, visto que, estando presentes, ao menos em um exame formal, os requisitos legais, defiro o processamento da recuperação judicial de REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. 2 Nomeio como Administrador(a) Judicial ACFB 
Administração Judicial LTDA, representada por Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante (contato@acfb.com.br) que deverá prestar compromisso em 48 horas, informando, na mesma ocasião, o endereço eletrônico a ser utilizado no caso. 3 - O Administrador Judicial deverá observar o atendimento de seus 
deveres e obrigações impostos no artigo 22, I e II, da Lei nº 11.101/05, com alterações da Lei nº 14.112/20, fiscalizando as atividades da(s) devedora(s), o que também se estende ao período anterior à data do pedido, a fim de se apurar eventual conduta dos sócios e administradores que possam, culposa ou 
dolosamente, ter contribuído para a crise. Deverá ser averiguada a eventual retirada de quem foi sócio da pessoa jurídica. Deverão ser apuradas as movimentações financeiras e os negócios entre partes relacionadas, de modo a proporcionar aos credores amplas e precisas informações sobre a recuperanda. 
Todos os relatórios mensais das atividades da recuperanda deverão ser apresentados nestes autos, para acesso mais fácil pelos credores, sem necessidade de consulta a incidentes. O primeiro relatório mensal deverá ser apresentado em 15 dias. No relatório deverá ser apresentado, ainda, todo o passivo 
extraconcursal, mediante análise dos documentos a serem exigidos diretamente da devedora, caso não tenha incluído o débito em sua lista. 4 - Determino à recuperanda a apresentação de contas até o dia 30 de cada mês, sob pena de destituição dos seus controladores e administradores. Todas as contas 
mensais deverão ser protocoladas diretamente nos autos principais. Sem prejuízo, à recuperanda caberá entregar mensalmente ao administrador judicial os documentos por ele solicitados e, ainda, extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e 
encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da LRF. 5 - Suspendo pelo prazo de 180 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial as 
execuções contra a recuperanda, inclusive daqueles dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, e, também, suspendo o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os autos nos juízos onde se processam, ressalvadas as 
disposições dos §§ 1º, 2º, 7º- A e 7º-B do artigo 6º e §§ 3º e 4º do artigo 49 e inciso III do artigo 52 da LRF. Caberá à recuperanda a comunicação da suspensão aos juízos competentes. Será possível prorrogar excepcionalmente e por igual período, uma única vez, esse prazo de suspensão, nos termos do artigo 
6º, §4º da LRF, o que deverá ser requerido perante este juízo 6 - Proíbo pelo prazo de 180 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda 
de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial. No tocante aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 da LRF, observo que, nos termos do artigo 6º, § 7º-A da LRF, o juízo da recuperação judicial é competente para determinar a suspensão dos atos de 
constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o item “5” acima, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional. Será possível prorrogar excepcionalmente e por igual período, uma única vez, esse 
prazo de proibição, nos termos do artigo 6º, §4º da LRF, o que deverá ser requerido perante este juízo 7 – Comunique a recuperanda a presente decisão às Fazendas Públicas da União, dos Estados e Municípios, e à Secretaria da Receita Federal às Juntas Comerciais, onde tem estabelecimentos, apresentando, 
para esse fim, para que procedam à anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes, cópia desta decisão, assinada digitalmente, servindo de ofício, comprovando nos autos o protocolo em 20 dias. 8 - Expeça-se edital, na forma do § 1º do artigo 52 da Lei 11.101/2005, com o prazo de 15 dias para 
habilitações ou divergências, que deverão ser apresentadas ao Administrador Judicial por meio do endereço eletrônico a ser criado, que deverá constar do edital. Concedo prazo de 48 horas para a recuperanda apresentar a minuta do edital, em arquivo eletrônico. Além da minuta apresentada nestes autos, deverá 
a recuperanda enviar o arquivo para o e-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br. Caberá à serventia calcular o valor a ser recolhido para publicação do edital, intimando por telefone o advogado da recuperanda, para recolhimento em 24 horas, bem como para providenciar a publicação do edital, em jornal de grande 
circulação. Nas correspondências enviadas aos credores, deverá o administrador judicial solicitar a indicação de conta bancária, destinada ao recebimento de valores que forem assumidos como devidos nos termos do plano de recuperação, caso aprovado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por 
meio de depósito em conta judicial. 9 - Considerando recente decisão do C. STJ, no REsp nº 1.699.528, serão contados os prazos processuais em dias corridos, e não em dias úteis como prevê o CPC. 10 - Dispenso a recuperanda da apresentação de certidões negativas para que a exerçam suas atividades, 
salvo as exceções legais. 10.1- Durante a fase de processamento da recuperação judicial, determino a dispensa de apresentação de CND e de certidão negativa de recuperação judicial para participação em licitações perante quaisquer órgãos do Poder Público, nos exatos termos dos arts. 68 e 137 da Lei 
14.133/2021 e do quanto decidido no AREsp 309.867, não sendo dispensada, contudo, a comprovação de habilitação técnica e econômica necessária para o cumprimento de eventual contrato administrativo. 10.2- Pelos mesmos fundamentos exarados no item anterior, fica vedado a qualquer órgão da 
administração pública direta ou indireta o encerramento de eventual contrato administrativo em vigor, do qual participe qualquer das recuperandas, tão somente pelo ajuizamento desta recuperação judicial. 11 - Intimem-se eletronicamente o Ministério Público e as Fazendas Públicas da União, dos Estados e 
Municípios, onde a recuperanda têm estabelecimento (Estado de São Paulo e Município de São Paulo), para que estas tomem conhecimento e informem seus créditos para o devedor. Intime-se. LISTA DE CREDORES: Classe I R$ 22.529.302,15: ADRIANO CHAGAS, 1.000,00; AEISHA LUIZ RAINHA, 1.000,00; 
AGUINALDO CHAGAS ROSA, 377.693,52; AISCHA ROVER, 130.111,00; ALAN NUNES MOTTA, 1.000,00; ALBERTO MARCELINO DA SILVA, 100.000,00; ALESSANDRO TONELETTO, 7.953,00; ALEX GRIEBLER, 1.000,00; ALEXANDRE DE SOUZA GONÇALVES, 10.000,00; ALEXANDRE SANTOS 
MARTINS, 150.000,00; ALEXANDRE UBIRAJARA ROGANTTI VERAS, 1.000,00; ALEXANDRUS KACELNIKAS, 1.000,00; ALEXSANDRO DA SILVA DE SOUZA, 1.000,00; ALINE FAGUNDES, 1.000,00; ALUIZO MARINHO DOS SANTOS, 1.000,00; ANDERSON DA SILVA LIMA, 910.367,28; ANDERSON DOS 
SANTOS PEREIRA, 1.000,00; ANDERSON RAMOS LIMA, 80.000,00; ANDRE ALVES, 99.572,61; ANDRE CLAUDIO DE ABREU, 1.000,00; ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, 130.086,87; ANDRE RICARDO ALMEIDA HERNANDES, 20.000,00; ANDRE VIEIRA CAPUTO, 298.664,95; ANDRESSA GOIS 
NASCIMENTO, 1.000,00; ANGELA CRISTINA MARCONDES FRE, 50.000,00; ANTONIA APARECIDA VASCONCELOS BEZERRA, 38.000,00; ANTONIO ALVES DE CARVALHO, 420.604,56; ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO, 1.000,00; ANTONIO DA SILVA CARDOSO, 1.000,00; ANTONIO MATEUS DE 
CARVALHO, 150.000,00; ANTONIO VINICIUS ALMEIDA URBAN, 1.000,00; APOLONIO BERNADOTTE BATISTA SANTOS FILHO, 1.000,00; ARIANA BARCELOS DE FREITAS, 36.000,00; AUGUSTO DIAS NOGUEIRA NETO, 1.000,00; BARBARA BAUSCHERT, 1.000,00; BARBARA FERNANDES LOPES 
SOARES, 3.911,47; BARBARA SILVA DE ARO, 1.000,00; BENEDITO DE LACERDA PRADO JUNIOR, 200.000,00; BESSIE ANTUNES DE SA, 1.000,00; BRENDON FELIPE SANTOS FELIX, 1.000,00; CAMILA ARISMENDI RIBEIRO, 1.000,00; CAMILA DAVID, 1.000,00; CAMILA FARIAS FERREIRA, 1.000,00; 
CAROLINA ANDREA MADRID APARICIO, 50.000,00; CELIO DONIZETTI DO PRADO, 86.532,82; CLARISSA PINHEIRO PEREIRA, 1.000,00; CONRADO BURGARELLI LEITE, 1.000,00; CRISTIANO MOREIRA RODRIGUES, 50.000,00; CRISTIANO SOUZA REZENDE, 1.000,00; DANIEL DJONATHA 
CUSTODIO, 1.000,00; DANIEL LEOPOLDO LEDUR, 812.596,57; DANIEL LIGOSKI, 205.958,39; DANIELA CORSINI TOTOLI, 50.000,00; DANIELE DE PAULA CONRADO RAFAEL, 1.000,00, DANILO RODRIGUES PIRES, 210.000,00; DANILO SOUZA GOMES, 1.000,00; DARIO DE LIMA ARAUJO, 1.000,00; 
DAVID CACHOVA JUNIOR, 1.000,00; DAVID MADUREIRA DE SA, 338.151,70; DERGSON GOMES DA SILVA, 1.000,00; DIEGO PARENTE DOS SANTOS, 25.000,00; DORIVAL DIAS, 1.000,00; DOUGLAS ROBERTO SEVERO RABUSKY, 1.000,00; DUARTE DA COSTA MAIO, 1.000,00; EDNA APARECIDA 
DA SILVA, 101.920,53; EDUARDO DE OLIVEIRA, 855.280,97; ELIEZER BATISTA DE SALES, 1.000,00; ELTON NEVES COSTA, 50.000,00; EMILIA GISELA AGUILAR, 1.000,00; ERICK RODRIGUES ARRUDA DA MATA, 1.000,00; ESTEBAN ANTONIO YANTANI CARVAJAL, 20.000,00; ESTEBAN MARTIN 
VASQUEZ PEZOA, 100.000,00; EUCLIDES DA SILVA, 1.000,00; FABIANO SILVEIRA, 65.000,00; FELIPE NUNES FERREIRA, 60.000,00; FELIPE RAFAEL ARAUJO DA SILVA, 1.000,00; FERNANDA ALVES DE ARAUJO FERREIRA, 38.000,00; FERNANDA ANASTACIO PINTO, 171.975,23; FERNANDA 
APARECIDA ROSSI SEBEK, 131.766,03; FERNANDA DIAS DE SOUZA, 1.000,00; FERNANDA LEMES, 1.000,00; FERNANDA MARQUES DE CARVALHO, 150.000,00; FLAVIA DA CRUZ DE ARAUJO FUZIMO, 1.000,00; FRANCISCA RIVANDA TAVARES DE ALMEIDA, 1.000,00; FRANCISCO MARTIM 
FERREIRA, 65.000,00; GABRIELA RODRIGUES TEODORO, 27.000,00; GILMAR GOMES PEREIRA, 1.000,00; GILMARA PACHECO DE SOUSA, 56.507,35; GILVAN BATISTA, 526.530,97; GUILHERME DUQUE DE FARIAS NETO, 1.000,00; HENRIQUE GOMES DA SILVA, 724.023,45; HERBERT BARBOSA 
ALMEIDA, 209.905,64; HILTON OTACILIO JOAQUIM PIRES, 200.000,00; HUGO BICALHO DE BARROS, 1.000,00; INES ALVES DA SILVA, 2.543,44; IRONILDO SILVA CAVALCANTI, 200.000,00; IURY MATOS BARBOSA, 368.938,61; JAILSON MARTINS SANTOS, 1.000,00; JANAINA GUZZARDI DA SILVA, 
221.659,19; JANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, 1.000,00; JESSICA ADRIELE DOS SANTOS, 135.405,76; JOAO ALFREDO SA SANTUCCI, 361.810,15; JOEL BENVINDO DE SOUZA, 200.000,00; JOEL ESCORCIO SANTOS, 1.000,00; JOELMA MARIA DE AZEVEDO ONOFRE, 40.000,00; JONATHANS 
CARLOS MACEDO DA SILVA, 1.000,00; JONES ANDERSON DEMARCHI, 13.532,07; JORGE LUCAS CODOGNO DE MOURA, 164.937,31; JOSE CARLOS ALVES FERREIRA, 1.000,00; JOSE CARLOS DOS SANTOS, 1.000,00; JOSE CARLOS SILVA FRANCISCO, 30.000,00; JOSE ROBERTO SARAGOCA, 
1.000,00; JULIO MENDES DE OLIVEIRA, 202.513,75; KELLY CRISTINA GUIDONI, 78.161,66; KELLY PRISCILA DA SILVA MADALOZZO, 1.000,00; KELLY SANTOS BARROSO, 45.866,55; LAIS MESQUITA, 1.000,00; LARISSA AVELINO MALCHER DA SILVA, 1.000,00; LEANDRO TADEU HENRIQUES 
FERNANDEZ, 479.052,71; LEONARDO COSTA SIQUEIRA, 653.369,82; LEONARDO HAVANDJIAN, 161.763,08; LEONARDO ROSA SILVA, 59.451,53; LEOPOLDO DUARTE FERREIRA, 1.000,00; LETICIA AVANCI RAMPAZO, 51.003,08; LETICIA MAYARA LISBOA LOURENÇO, 6.212,26; LINDOLFO 
GONÇALVES RIBEIRO, 60.000,00; LUANA GOUVEIA RODRIGUES, 100.000,00; LUANA NAIARA SILVA, 1.000,00; LUCAS FONSECA GUIMARÃES, 1.000,00; LUCAS PEREIRA SILVA, 108.000,00; LUCAS RIGUEIRAL DE CARVALHO, 1.000,00; LUCIANA RODRIGUES DUQUE DE SOUZA, 1.000,00; LUIS 
EDUARDO RODRIGUES GAIOLA, 1.000,00; LUIS FERNANDO BEZERRA DE SOUZA, 30.000,00; LUISA BRAUN, 1.000,00; LUIZ APARECIDO DA SILVA, 1.000,00; LUIZ FELIPE BESTETTI CHIARELLO, 350.000,00; LUIZ FERNANDO PUCCINELLI GLINGANI, 270.667,48; MARCELA PESSOA COELHO, 
1.000,00; MARCELO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 15.000,00; MARCELO QUINTAS MARTINS, 1.000,00; MARCIO HENRIQUE RESENDE ALMEIDA, 1.000,00; MARCO ANTONIO DE SANTI ISIDORO, 400.000,00; MARCOS AURELIO COUTINHO, 30.000,00; MARCOS BORRE, 250.000,00; MARCOS 
DOS SANTOS SCHAEFER, 563.091,74; MARCOS JOSE DIAS, 1.000,00; MARCOS ROGERIO MATAIANA, 1.000,00; MARCOS VENANCIO, 1.000,00; MARIANA DA SILVA VIANA, 30.575,28; MARIO ANSELMO MATHEUS, 1.000,00; MARIO EUGENIO FERREIRA, 15.000,00; MARISA DIAS SILVEIRA CALDAS, 
1.000,00; MARLENE LUZIA, 50.000,00; MATHEUS CONCER VARELA, 100.000,00; MATHEUS DE MORAES BRITO, 1.000,00; MATHEUS FIGUEIREDO DE ABREU, 50.000,00; MAURICIO ALVES PINTO NETO, 1.000,00; MAURICIO ANDRADE TEIXEIRA, 76.529,16; MAYARA MARCELINO, 12.099,42; 
MICHEL DUARTE DE OLIVEIRA, 1.000,00; MICHELE IACONA LINHARES, 1.000,00; MIRELI RINALDI RODRIGUES, 150.000,00; MOISES RODRIGUES SANTOS, 30.000,00; NATALIA DE LIMA SANTOS, 75.000,00; NATALIA SALLES GOMES, 1.000,00; NINA DE ASSIS ALVES, 16.343,25; NIRTO 
ALEXANDRE BERNARDES DA SILVA, 1.000,00; OMAR ALVARAES DE OLIVEIRA, 1.000,00; OSWALDO LUIZ SOARES TELLES, 200.000,00; PATRICIA APARECIDA DE SIMONE, 120.000,00; PATRICIA CARLA DE MELO, 1.000,00; PATRICK CARLOS BRAGA MACHADO, 1.000,00; PAULA COIMBRA 
REBECCHI, 1.000,00; PEDRO KANIA LENZI, 204.321,10; PIETRAN VIANA PERES, 1.000,00; POLYANA TAISA RODRIGUES, 80.000,00; RAFAEL KUROKAWA, 1.000,00; RAFAEL MONTEIRO FERNANDES DE JESUS, 653.967,24; RAFAEL OLIVEIRA SENEDESE CENEDES, 65.000,00; RAFAEL SCHEIT, 
100.000,00; REGINALDO ANTONIO SAMPAIO, 65.000,00; RENATA GOMES LOURENCO, 1.000,00; RENATA GRUMAN FERNANDES, 1.000,00; RENATO DE ALMEIDA GARCIA, 1.000,00; RENE MIRANDA DE OLIVEIRA, 120.000,00; RENILDO LIMA DA SILVA, 1.000,00; RICARDO ANTONIO GRANGEIRO, 
100.000,00; RICARDO WEBER, 1.000,00; RICHARD ANTHONI MACHADO FLUMINHAN, 1.000,00; ROBERTO GIANNOTTI MONGINHO JUNIOR, 1.000,00; ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, 1.000,00; ROBERTSON GOMES DE OLIVEIRA, 200.000,00; RODRIGO BACH, 1.000,00; RODRIGO CRUZ ROSAS, 
1.020.027,80; RODRIGO DE PAULA DAVID, 635.675,17; RONNY SILVA FAGUNDES, 1.000,00; ROSELI RAMOS BORGES, 1.000,00; SAMIR MACHADO DE OLIVEIRA FILHO, 1.000,00; SAMUEL DE SOUZA, 1.000,00; SERGIO AUGUSTO GOMES CANINEO, 100.000,00; SERGIO ROBERTO RIBEIRO, 
339.078,62; SERVULO HERR DE BARROS JUNIOR, 329.939,65; SHIRLEY SANTOS MUNIZ, 1.000,00; TATIANA PERINE ROCHA, 271.124,23; TATIANA RODRIGUES DA MOTA, 100.528,67; THIAGO BARBOSA DA SILVA, 76.507,47; THIAGO FARIAS DE FRANCA, 40.000,00; THIAGO ZAQUI FERREIRA DA 
SILVA, 1.000,00; TOMAS RAMOS BISNETO, 567.750,90; UILIAN ILHA MARTINS, 50.000,00; ULISSES FELICIO CABRAL, 1.000,00; ULY JEAN SABOTO, 1.000,00; UMBERTO CUNHA DE SOUZA, 1.000,00; VANESSA DE LIMA DA SILVA, 35.000,00; VANESSA MACHADO TEIXEIRA, 1.000,00; VICTOR 
HUGO BRAGA CARVALHO DE AQUINO, 1.000,00; VITOR MEDEIROS DE SOUZA, 80.000,00; VIVIANE PEREIRA, 1.000,00; WAGNER COUTO CUNHA, 1.000,00; WAGNER FARO SOARES, 1.000,00; WAGNER JOSE BURATTO, 1.000,00; WERNER DEUTSCH DE ALMEIDA, 55.000,00; WESLEY 
ALEXSANDRO MALAQUIAS, 1.000,00; WILDIS TIBERIO SILVA DE MELO, 520.818,75; WILLIAM CESAR AGUSTINI DE SOUZA, 1.000,00; WILLIAM DA SILVA ARAUJO, 537.296,31; WILLIAM DOS SANTOS VIEIRA, 300.000,00; WILSON FERNANDES BRITO, 39.678,03; WOLGRAND DE SOUZA VALENCIA 
PEREIRA PAES, 1.000,00; YANKA CORREIA DA FONSECA, 1.000,00; YARA SILVIA DE A GONÇALVES, 536.521,28; YURI MONTEIRO ROCHA, 50.000,00. Classe III - R$ 4.193.844,21 US$ 7.601.791,24 = R$ 43.102.156,33 (em 21/10/21): ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDAEPP, 
122.369,18; AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 57.800,00; ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA, 168.392,00; AMBIPAR RESPONSE S/A, 5.683,86; AMERICAN AIRLINES INC, 9.528,04; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA AB, 6.000,00; AVE SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO.,LTDA, 866,76; AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, 445,71; BADARO ALMEIDA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, 14.570,96; BANCO C.E.F., 187.341,11; BANCO SANTANDER S.A., 217.864,23; BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., 6.872,32; BIOLOGISTICA 
SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA SERV EIRELI, 5.624,58; BIOMAT SRL, 471,79; BIOMERIEUX BRASIL IND. E COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA, 2.280,00; BIOMERIEUX BRASIL S.A., 201.347,19; BIONEER CORPORATION, 165.173,46; BIO-RAD LABORATORIES, INC, 3.543.882,23; BLOCKBIT 
TECNOLOGIA LTDA, 1.995,12; BOVAL BIOSOLUTIONS, LLC, 22.920,60; CAMARA BRASILEIRA DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL-CDBL, 44.003,00; CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, 7.741,80; CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2.954,96; CGMP CENTRO 
DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., 40,11; CHARLES RIVER LABORATORIES, INC, 843.879,86; CLARO S.A., 453,29; CLEYDE LARANJEIRA HENRIQUES, 82.160,00; CMG DIAGNOSTICA LTDA, 1.224,00; COMERCIO DE FERRAMENTAS TERUYA LTDA, 494,00; CONS REG DOS REPRES 
COMERCIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 600,00; CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., 6.301,25; DECIMO QUARTO TABELIONATO DE NOTAS, 207,00; DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES, 88.668,14; DIASORIN LTDA, 413.666,17; DIASORIN S.P.A., 320.081,16; ECO 
DIAGNOSTICA LTDA, 5.787,60; ECO-TEK, 82.029,42; ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., 31.196,63; EMBREAGEN EMP BRAS DE ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTOS LTDA, 5.863,40; EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, 24.488,84; 
ERBA DIAGNOSTICS BRAZIL, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRO, 8.448,00; ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, 1.074,00; FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., 27.889,41; FAPON INTERNATIONAL LIMITED, 8.157,36; FEDEX BRASIL LOGISTICA E 
TRANSPORTE S.A., 5.967,52; FIRSTLAB INDUSTRIA IMP E EXP DE PRODUTOS, 7.700,00; FULL TIME LOGISTICA LTDA, 110.508,86; GOLDPAC COM E IND DE PLASTICOS LTDA-EPP, 2.898,18; GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD, 4.474,69; HEMOBAC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA-
ME, 33.140,00; HN DESC COMERCIO E CONFECÇÕES DE PROD HOSPITALARES, 556,20; ICONS CONSULTORIA EM DIAGNOSTICOS LTDA, 13.790,00; IMUNOLABORATORIO TRIAGEM DE DOADORES LTDA, 6.057,89; INSTRUMENTATION LOBORATORY SPA, 159.214,44; INTERMODAL BRASIL 
LOGISTICA LTDA, 197,66; INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVIÇOS LTDA, 5.461,24; ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 162,12; JAMEF TRANSPORTES EIRELI, 366,34; JOSE EFROMOVICH, 45.169,85; KNAUF ISOPOR LTDA, 2.393,14; KOVALENT DO BRASIL 
LTDA, 26.932,50; LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA, 12.221,30; LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, 500,52; LEANDRO TADEU HENRIQUES FERNANDEZ, 31.385,00; LGC CLINICAL DIAGNOSTICS, INC, 587.518,28; M.S. DIAGNOSTICA LTDA, 1.244,00; MACAW 
BRASIL TRANSPORTES EIRELI, 9.914,57; MARTORELLI E GOUVEIA ADVOGADOS, 1.936,50; MAXIM BIOMEDICAL, INC, 9.599,45; MECOSTA INTERNACIONAL S/A, 85.750,00; MEDICA CORPORATION, 105.862,21; MEDIVAX IND E COM LTDA, 2.652,11; METAR LOGISTICA LTDA, 63,18; MJ FOMENTO 
MERCANTIL LTDA, 52.500,00; MOBIUS LIFE SCIENCE IND. E COM DE PRODUTOS PA, 20.155,04; MOLDAVIA S PARTICIPAÇÕES, 455.000,00; MP BIOMEDICALS BRASIL SCS COMERCIO DE PRODUTOS PARA CIE, 6.406,67; NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., 61.203,02; NELSON WILIANS 
& ADVOGADOS ASSOCIADOS, 43,21; NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 78,52; NL COMERCIO EXTERIOR LTDA, 6.840,00; NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.B, 112,00; ODONTOPREV S.A., 1.086,52; OPTOMED TECHNOLOGY CO. LTD, 1.083,46; ORTHO 
CLINICAL DIAGNOSTICS INC, 30.424,02; PETROSYNERGY S.A., 1.523.032,00; PGL PRIME AGENCIAMENTO DE CARGA LTDA, 18.794,86; PHD SISTEMAS DE ENERGIA, COMERCIO IMPORTAÇÃO, 2.342,40; PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA, 7.840,00; 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, 8.914,00; PROLIANT BIOLOGICALS, 108,34; QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, 5.637,60; RENATO CIANFLONE, 24.346.474,59; ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA, 351.936,20; SÃO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
6.307,56; SBS SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO S.S. LTDA, 105.631,00; SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA, 13.100,00; SCENIKA DIAGNOSTICOS COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E, 21.926,06; SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, 3.801,70; SERVICENTER 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, 3.757,90; SIDE MULTISERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA, 15.617,44; SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, 7.519,40; SPLACK S.A., 1.470,00; STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP, 1.623,50; SUMMER-AIR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA, 439,00; SUPRISUL 
LOCAÇÃO E SERVIÇO EIRELI, 1.900,00; TAM LINHAS AEREAS S.A., 10.610,98; TARSONS PRODUCTS PVT LTD, 15.397,37; TCM INFORMATICA, 913,82; TECH LIFE CENTRO DE BIOTECHNOLOGIA S/S LTDA, 43.226,20; TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO TELESP, 5.994,40; TELEFONICA 
BRASIL, 12,00; TICKET SERVIÇOS, 5.700,00; TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANÇAS LTDA, 2.076,18; TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLAÇÃO LTDA, 331,68; TURBSERV ENGENHARIA EM MANUTENÇAO LTDA, 32.000,00; UNICARGO TRANSPORTES E CARGAS LTDA, 5.000,00; 
UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT, 40.502,87; VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, 24.609,38; WHIRLPOOL S.A., 406,56; YARA SILVIA DE ARAUJO GONÇALVES, 846.550,00; YO PROTEINS AB, 3.196,20. Classe IV - R$ 1.288.244,04: CIRUBEL 
CIRURGICA BELEM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDAEPP, 4.711,79; A.F.P. IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, 880,50; AMO LAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA, 1.119,50; ANDRE LEANDRO DE MELLO CHAVEIRO ME, 163,00; ANPLA FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
4.000,00; ATAU EQUIPAMENTOS EIRELI, 790,00; BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, 176.488,69; C&R LICITAÇÕES LTDA-EPP, 4.817,20; C4 SISTEMAS LTDA-ME, 1.200,00; CIENCOR SCIENTIFIC LTDA-EPP, 1.149,15; CRYOBRAS GELO SECO LTDA, 656,00; DECIO 
CARVALHO ASSESSORIA DOCUMENTAL LTDA-EPP, 627,16; DRL COMERCIO IMP. E EXP. EIRELI, 2.199,80; EBE FARMA BIOLOGIA E AGROPECUARIA LTDA-EPP, 2.233,00; ECOGRAFIC CARTUCHOS E TONER COM. E SERVIÇOS LTDA, 141,08; ECONOLAB CIENTIFICA PROD. PARA 
LABORATORIO LTDA, 1.395,00; EPS-PACK EMBALAGENS LTDA-ME, 1.300,00; ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME, 415,00; EXPRESSO FIEL LTDA, 10.495,78; FS DE MACEDO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS, 70,00; FACILITY RIO COM ATACADISTA E SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA, 
17.558,50; FAEX SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA-EPP, 1.699,48; GABLAB REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 800,00; GUTEMBERG LOGISTICA LTDA-ME, 8.120,01; HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS LTDA, 990,00; IBUR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, 8.000,00; J.R.MARTINS JUNIOR 
LOCAÇÕES ME, 930,00; JANES ROSA MARTINS PEREIRA 35419265893, 196,00; JOSE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES VILHENA, 17.003,44; JOSE UELDER CORDEIRO MOURA 96776080100, 9.975,00; KSYS BLUEONE SISTEMAS LTDA, 512,85; LA QUALITE LAVANDERIA LTDA-ME, 299,91; LCV 
EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSP. AEREOS E RODOVIARIO LTDA, 1.000,00; LETTER SERVIÇOS POSTAIS LTDAME, 21,00; LUCIANA MOURA NASCIMENTO 06015194855, 20.235,00; M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA-EPP, 5.585,00; MARCIA BERNARDINO DE CARVALHO POLITEME, 
5.600,00; MOURA & REIS LTDA, 353.584,84; MP ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS COM. E SERVIÇOS LTDA, 1.200,00; NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA, 15.600,00; NTM LOG EXPRESS TRANSPORTES EIRELI, 100.084,05; PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, 4.753,60; 
PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA, 486,72; PULIRE IND. E COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIR, 40,00; SAMPA SERVICE IMUNIZAÇÃO E SERV. DE LIMPEZA LTDA, 600,00; TECNALAN ELABORAÇÃO DE MANUAIS E TEXTOS S/S LTDA, 20.000,00; 
TRANSCOURIER LTDAME, 40.406,52; VERISSIMO LOGISTICA EIRELI, 32.554,30; MOURA & REIS LTDA, 405.555,17. Total: Classe I R$ 22.570.982,33; Classe III R$ 28.540.318,80 e US$ 7.601.791,24 (em reais R$ 43.102.156,33) e Classe IV R$ 1.253.125,33. Total Geral R$ 95.460.021,32. E para que 
produza seus efeitos de direito, será o presente edital, com prazo de 15 dias (quinze dias), afixado e publicado na forma da lei, ficando os credores e interessados cientes que o inteiro teor do processo digital em referência pode ser acessado por meio do sítio eletrônico: http://www.tjsp.jus.br/Processos. E para que 
produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02/12/2021 13:48. 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Ativo Controladora Consolidado
Ativo Circulante 2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa - 2 397 1.289
Aplicação financeira 58.962 - 7.231 -
Contas a receber - - 4.060 2.940
Adiantamentos a fornecedores 537 136 6.443 4.620
Estoques - - 8.253 9.670
Impostos a recuperar - 2.513 2.212 2.373
Empréstimos - partes 
 relacionadas 2.772 140.521 - 12.378

Outras contas a receber com 
 partes relacionadas - 14.068 - -

Despesa antecipada 396 45 1.778 1.574
Total do ativo circulante 62.667 157.285 30.374 34.844
Ativo não circulante
Impostos a recuperar 2.454 - 7.279 6.689
Depósitos judiciais 197 109 1.736 1.394
Outros créditos a receber - 23.123 76.961 83.459
Outras contas a receber com 
 partes relacionadas - - 83.466 61.776

Investimentos 959.172 761.042 - -
Imobilizado 3.030 2.013 948.131 973.786
Intangível - 1 627.258 505.322
Total do ativo não circulante 964.853 786.288 1.744.831 1.632.426
Total do ativo 1.027.520 943.573 1.775.205 1.667.270

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades
  operacionais

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Resultado do exercício (169.142) 70.400 (170.164) 78.565
Ajustes por:
Depreciação 929 913 36.047 25.901
Amortização 1 141 18.042 11.783
Baixa ativo imobilizado 1.115 6 4.787 1.059
Baixa ativo biológico - - - 3.228
Ganho na combinação de negócios - - - (218.128)
Resultado de equivalência 
  patrimonial 129.798 (86.290) - (12.815)
Provisão juros de arrendamento 1.002 216 1.002 216
Provisão juros empréstimos, 
  financiamentos e debêntures 23.319 10.902 61.683 58.820
IR e contribuilção social diferidos - - (4.816) (1.556)
Baixa de subvenção governamental - - (4.797) -
Provisão (reversão) de perda para 
  realização dos estoques - - 8.608 3.856
Resultado para os ajustes 
  do exercício (12.978) (3.712) (49.608) (49.071)
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber - 5 15.803 (10)
Adiantamento a fornecedores (401) 50 (1.823) 7.683
Estoques - - (7.159) 931
Impostos a recuperar 59 (106) (430) (327)
Despesas antecipadas (351) - 164 -
Outros créditos a receber - (12) 23.922 (3.137)
Depósitos judiciais (88) 8 (342) 80
Fornecedores 3.358 121 4.859 7.395
Obrigações tributárias e trabalhistas 645 (736) 8.632 5.459
Adiantamentos de clientes - - 2.459 -
Outras contas a pagar (31) (720) (6.126) 2.108
Subvenção governamental - - - 1.326
Caixa líquido proveniente (aplicado) 
  nas atividades operacionais 3.191 (1.390) 39.959 21.508
Juros empréstimos, financiamentos 
  e debêntures amortizados (585) (6.984) (2.778) (20.188)
Caixa líquido proveniente (aplicado)
  nas atividades operacionais (10.372) (12.086) (12.427) (47.751)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicação financeira (58.962) - (7.231) -
Outros investimentos - - - 21.402
Aquisição de investimentos (71.475) - - -
Aquisição de intangível - - (2.496) (2.102)
Aquisição de imobilizado (3.061) (150) (7.190) (22.073)
Caixa líquido aplicado nas 
  atividades de investimento (133.498) (150) (16.917) (2.773)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Compra/baixa de participação
   societária - 26 (19.734) (11.215)
Empréstimos, contas a pagar e 
  a receber - Partes relacionadas 130.134 (16.406) 87.628 34.017
Pagamento de empréstimos, financiamentos
  e debêntures - principal (509) (574) (2.282) (9.716)
Captação de empréstimos, 
  financiamentos - principal 15.000 - 15.000 -
Recompra de debêntures - - (50.897) -
Pagamentos de arrendamento (757) (1.009) (757) (1.009)
Caixa líquido aplicado nas 
  atividades de financiamento 143.868 (17.963) 28.958 12.077
Efeito da variação das taxas 
  de câmbio sobre o caixa e
  equivalentes de caixa - - (506) (11.423)
Aplicação de caixa e 
  equivalentes de caixa (2) (30.199) (892) (49.870)
Caixa e equivalentes em 1º/01 2 30.201 1.289 51.159
Caixa e equivalentes em 31/12 - 2 397 1.289
Redução de caixa e 
  equivalentes de caixa (2) (30.199) (892) (49.870)

Passivo Controladora Consolidado
Passivo Circulante 2020 2019 2020 2019
Empréstimos, financiamentos
  e debêntures 16.357 29.324 164.373 245.648
Arrendamento 58 872 59 873
Fornecedores 4.804 1.446 49.716 42.154
Empréstimos - partes 
  relacionadas 155.153 131.583 122.240 104.042
Outras contas a pagar com 
  partes relacionadas - 817 - 817
Obrigações tributárias 
  e trabalhistas 679 96 16.024 10.413
Adiantamentos de clientes - - 194 -
Outras contas a pagar 29 60 34.922 29.880
Receita diferida - - 10.264 -
Subvenção governamental - - - 4.797
Total do passivo circulante 177.080 164.198 397.792 438.624
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos 
  e debêntures 138.640 88.448 478.938 376.937
Arrendamento 2.017 959 2.017 959
Obrigações tributárias e
  trabalhistas 62 - 3.005 -
Receita diferida - - 11.952 4.360
Imposto de renda e 
  contribuição social diferidos - - 58.003 48.752
Adiantamentos de clientes - - 2.265 -
Outras contas a pagar - - 107.135 102.271
Total do passivo não 
  circulante 140.719 89.407 663.315 533.279
Patrimônio líquido
Capital social 977.662 900.000 977.662 900.000
Reservas de capital 108.175 108.175 108.175 108.175
Ajustes de avaliação 
  patrimonial 193.011 81.778 193.011 81.778
Prejuízos acumulados (569.127) (399.985) (569.127) (399.985)
Patrimônio líquido atribuído 
  aos controladores 709.721 689.968 709.721 689.968
Participação de não
  controladores - - 4.377 5.399
Total do patrimônio líquido 709.721 689.968 714.098 695.367
Total do passivo e 
  patrimônio líquido 1.027.520 943.573 1.775.205 1.667.270

GranBio Investimentos S.A.
CNPJ nº 14.191.427/0001-29

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

As Demonstrações Financeiras na íntegra e auditadas pelos
auditores independentes sem ressalva estão disponíveis

na sede da Companhia.
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Demonstrações do 
Resultado Abrangente

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Resultado do exercício (169.142) 70.400 (170.164) 78.565
Outros resultados abrangentes a 
  serem reclassificados para resultados 
  em períodos subsequentes:
Ajuste acumulado de 
  conversão – CTA 111.233 (1.313) 111.233 (1.313)
Resultado abrangente 
  do exercício (57.909) 69.087 (58.931) 77.252
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores (57.909) 69.559
Acionistas não controladores (1.022) 7.693
Resultado abrangente total (58.931) 77.252

Demonstrações dos valores adicionados
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Receitas
Vendas de mercadorias, produtos
  e serviços - - 42.014 35.677

Outras receitas (336) 4 12.434 213.470
(336) 4 54.448 249.147

Insumos adquiridos de terceiros
Custos (68) - (39.605) (57.474)
Materiais, energia, serviços de 
 terceiros e outros operacionais (8.036) (2.420) (34.912) (16.922)

(8.104) (2.420) (74.517) (74.396)
Valor adicionado bruto (8.440) (2.416) (20.069) 174.751
Depreciação e amortização (851) (1.058) (54.208) (37.684)

(851) (1.058) (54.208) (37.684)
Valor adicionado líquido produzido (9.291) (3.474) (74.277) 137.067
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial (129.798) 86.290 - 12.815
Receitas financeiras 445 206 11.837 2.126

(129.353) 86.496 11.837 14.941
Valor adicionado a distribuir (138.644) 83.022 (62.440)152.008

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Pessoal
Remuneração direta 226 1.112 9.419 9.530
Benefícios 167 293 2.595 2.712
FGTS 21 34 918 832

414 1.439 12.932 13.074
Impostos, taxas e contribuições
Federal 393 - 4.905 542
Estadual - - 2.245 41

393 - 7.150 583
Remuneração de capitais de terceiros
Juros passivos 29.691 11.183 87.642 59.786

29.691 11.183 87.642 59.786
Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos (169.142) 70.400 (169.142) 70.400
Participação de não controladores - - (1.022) 8.165

(169.142) 70.400 (170.164) 78.565
Total (138.644) 83.022 (62.440)152.008

Demonstrações do Resultado Controladora Consolidado
Receitas dos produtos 2020 2019 2020 2019
 vendidos e serviços prestados            - - 39.975 33.537
Custos dos produtos vendidos e 
 serviços prestados (68) - (78.498) (61.692)

Resultado bruto (68) - (38.523) (28.155)
Receitas e (despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais   (9.542) (4.917) (72.931) (63.461)
Outros resultados operacionais (336) 4 12.434 213.470
Resultado de equivalência 
 patrimonial (129.798) 86.290 - 12.815
Resultado operacional antes do 
 resultado financeiro, líquido (139.744) 81.377 (99.020) 134.669
Receitas financeiras 957 206 12.349 2.126
Despesas financeiras (30.355) (11.183) (88.307) (59.786)
Resultado financeiro, líquido (29.398) (10.977) (75.958) (57.660)
Resultado antes do IR e CS (169.142) 70.400 (174.978) 77.009
IR e CS diferidos - - 4.814 1.556
Resultado do exercício 
 atribuído aos sócios (169.142) 70.400 (170.164) 78.565
Participação dos controladores (169.142) 70.400 (169.142) 70.400
Participação de não controladores          - - (1.022) 8.165
Resultado do exercício (169.142) 70.400 (170.164) 78.565

Demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido

Atribuível aos acionistas controladores Partici-
pação de

não contro-
ladores

Patri-
mônio 

líquido
total

Capital
social

Capital
a inte-

 gralizar

Reserva
de

capital

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Prejuízos
acumu-

 lados

Patrimônio líqui-
do atribuído

aos acionistas
Saldos em 01 de janeiro de 2019 900.000 - 107.589 83.091 (470.385) 620.295 - 620.295
Variação cambial na conversão de moeda - - - (1.313) - (1.313) (472) (1.785)
Capital a integralizar 249.869 (249.869) - - - - - -
Atualização monetária das ações - - 586 - 586 - 586
Participação de não controladores 
 antes da combinação de negócios - - - - - - (2.294) (2.294)
Resultado do exercício - - - - 70.400 70.400 8.165 78.565
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.149.869 (249.869) 108.175 81.778 (399.985) 689.968 5.399 695.367
Variação cambial na conversão de moeda - - - 111.233 - 111.233 - 111.233
Aumento de capital - 77.662 - - - 77.662 - 77.662
Cancelamento de ações residuais (172.207) 172.207 - - - - - -
Resultado do exercício - - - - (169.142) (169.142) (1.022) (170.164)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 977.662 - 108.175 193.011 (569.127) 709.721 4.377 714.098

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1006205-82.2019.8.26.0577. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: Instituto de Mastologia do Vale do Paraiba S/c Ltda e outro. Edital de Citação. Prazo de 30 dias. 
Processo nº 1006205-82.2019.8.26.0577. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, 
Dr. Luís Mauricio Sodré de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Instituto de Mastologia do Vale do Paraiba S/C Ltda,CNPJ 61.872 
.495/0001-33 e Paulo de Tarso Bond Cruz, CPF n° 299.521.909-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese ser credor dos executados da quantia líquida, certa e exigível de R$ 105.587,81. Tal cré 
dito é pertinente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 011.577.695, emitida em 31 de Julho de 20 
18 pela primeira executada e avalizada pelo segundo executado. Ocorre que os executados deixaram de efetuar o pagamento das prestações 
mensais desde a primeira parcela, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi de 
terminada a sua Citação,por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para, no prazo de 03(três)dias úteis,pagar a dívida no valor atua 
lizado de R$ 121.711,64 (atualizado em julho de 2019), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários 
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso a parte 
executada efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). A 
parte executada poderá, no prazo de 15(quinze)dias, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por 
cento)do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, valer-se do disposto no art.916 e §§,do CPC. Indeferida a pro 
posta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art.916,§4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto 
no art.916,§5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos(art.916,§6º, do CPC).Os prazos supra cita 
dos fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomea 
do curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
São José dos Campos, aos 09 de dezembro de 2021. 

Castor & Leão – Administração Hoteleira S.A.
CNPJ/ME nº 02.238.702/0001-33 – NIRE 35.300.153.0-4

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria
Ficam convocados os Srs. acionistas da Companhia, a se reunirem em AGOE, na Alameda Itu, nº 1.151, Jardim Paulista, São Paulo-SP, 
no dia 27/12/2021, às 10h, para deliberar a ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório 
da administração, as demonstrações financeiras findo em 31/12/2020; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 
c) deliberar sobre a alteração parcial do estatuto social; d) eleger membros para ocuparem as 3 vagas disponíveis no Conselho 
de Administração; e) Outros assuntos. São Paulo, 14/12/2021. Maria Eunice Mariotto Silva – Presidente. (16, 17 e 18/12/2021)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1041491-63.2020.8.26.0100. O Dr. GUILHERME
FERREIRA DA CRUZ, Juiz de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz saber a PATRICIA
ALVES LOBO (CNPJ/MF sob nº. 31.670.871/0001-46), que DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA - ME lhe
ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando o recebimento da quantia de R$18.355,93, a ser atualizada,
referente o Contrato de Prestação de Serviços nº 19378 e a nota fiscal nº 00007897, no valor de R$16.092,10.
Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a
5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado
inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial (art.257, IV, CPC). Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADAMAIS. São Paulo, 3 de dezembro de 2021.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias (úteis) - Processo nº 
1036798-75.2016.8.26.0100  O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro 
Central - Comarca da Capital/SP, Dr. João de Oliveira 
Rodrigues Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber a YES 
Tiltap Tecnologia em Construções Ltda. (CNPJ: 
12.294.273/0001-75), na pessoa do seu representante 
legal Manoel Paulo Cavalcante, ou quem de direito, que 
lhe foi proposta uma Ação de Pedido de Falência por 
parte de Paupedra Pedreiras Pavimentações e 
Construções Ltda., por inadimplência ao pagamento das 
duplicatas mercantis nº 5531, 5532, 5610, 5611 e 5649, no 
total de R$ 126.827,38 (a atualizar). Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 
dias (úteis), a fluir o prazo supra, apresente defesa, ou, nos 
termos da lei, deposite a quantia correspondente ao total do 
crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do 
depósito com juros e correção monetária, acrescida de 
custas, despesas processuais e honorários fixados em 
10% do valor do débito, sob pena de decretação da 
falência. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da Lei. São Paulo, aos 03 de novembro de 2021.

SF 428 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 30/09/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 428 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 30/09/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057834-1 em 07/10/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.





 
 




   


 


  




Comunicado de Extravio de Diploma
Eu, Alexander Forbes Vaz Guimarães, CI nº 38.422.501-
9  SSP/SP,  CPF  418.337.208-90,  comunico  para  os
devidos fins, que o meu diploma do Curso Superior de
Economia na instituição Insper foi extraviado, razão pela
qual  estou solicitando a expedição da 2ª via. Declaro,
outrossim, que me comprometo a inutilizar o documento
anteriormente expedido, no caso de vir a ser localizado.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1037695-07.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a Gilvan da Silva Lima, CPF/MF 
264.118.868-65, que 5 Cometas Cargas de Logística Ltda 
lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, para cobrança 
de R$ 1.950,00, pelos danos materiais sofridos, pela quebra 
por parte do réu, do contrato de prestação de serviços firmado 
entre as parte em 18/12/2018. Estando o réu em local 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 15 
dias úteis, após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e a condenação 
nas cominações pedidas. 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 15 de novembro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. PROC. ADM. LIC. N° 
198/2021. Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos 
interessados que será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para Ampla Concorrência, objetivando: “Registro de Preços 
para aquisições futuras e parceladas de ferragens, ferramentas e materiais de manutenção 
predial e de vias publicas urbanas e rurais, para atender a Coordenadoria Municipal de 
Obras Publicas e especificações descritas no Anexo I do Edital”, que será regido pela L.F. 
n° 10.520/2002, Dec. Mun. nº 040/2006 e 186/2020, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da L.F. nº. 8.666/93 e alterações, L.C. nº 123/2006 e n° 147/2014 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. A sessão publica de julgamento será 
realizada às 08:30 horas do dia 05 de janeiro de 2022, eletronicamente no site: http://
sistemas.taquarituba.net.br:8079/comprasedital/. O edital estará disponível a partir de 
20/12/2021, no site www.taquarituba.sp.gov.br/licitacao, poderá ser solicitado pelo e-mail: 
licitação@taquarituba.sp.gov.br, ou no Departamento de Licitações, sito a Av. Gov. Mario 
Covas n° 1915 - Novo Centro - Tel: (14) 3762-9666, bem como qualquer esclarecimento 
adicional referente ao certame. Taquarituba/SP, 17 de dezembro de 2021. Rosildo Donizeti 
dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.



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

A8gazetasp.com.br
SÁBADO, 18 A SEGUNDA-FEIRA, 20 DE DEzEmBRO DE 2021 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.285.513, 
em 30 de outubro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais docu-
mentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por EMILIANO TEOFILO OCHOA RONQUILLO, 
peruano, empresário, e sua mulher MARIA ORTIS ACUNA, peruana, empresária, residentes e domiciliados 
nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1.998,  adquirido 
através do instrumento particular de contrato particular de compromisso de compra e venda, datado de  30 de 
março de 1.998, de MARCIAL PABLO TAPIA OCHOA, sobre o  IMÓVEL situado na Rua Carolus-Duran, nº 
20 – não oficial, com área construída de 172,00m², e seu terreno com área de superfície de 948,28m², 
correspondente ao lote nº 01 da quadra nº 13, do loteamento denominado “Vila Gilda”, no 32º Subdis-
trito – Capela do Socorro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 164.042.0012-1; 
imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme as Transcrições nºs 24.747 e 26.572, nas quais 
foi implantado o do loteamento “Vila Gilga”, regularmente inscrito sob o nº 77 no Livro nº 8 de Regis-
tro Especial, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis. Esta publicação é feita para dar publicidade de 
todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA EDUARDO AUGUSTO 
PINTO LTDA, LUIZ JOSE DE ALCANTARA, MARCIAL PABLO TAPIA OCHOA e GEORGE RIEDEL, oferece-
rem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim 
aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de 
Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito 
de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. 
Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 14 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 1.297.459 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 dos devedores fiduciantes, ANDRESSA FERREIRA DE JESUS BARBOSA RG nº 480845141-SSP-SP, 
CPF/MF nº 372.363.128-27, agente administrativo, e BRUNO FERREIRA DE JESUS NASCIMENTO RG n° 
527039147-SSP-SP, CPF/MF n° 487.726.618-60, operador de vendas, ambos brasileiros, solteiros, 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 20 de dezembro de 2021, o valor de R$27.553,17 (Vinte sete mil, quinhentos 
e cinquenta e três reais e dezessete centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas 
no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 452.966, referente ao Apto nº 
125, localizado no 12° pavimento, integrante do “Condomínio Residencial Plano&Morumbi Cantori II”, situado 
na Rua Cantori, n° 42, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  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 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, 20 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 1.312.485 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, ROBERTO PINTO DA SILVA RG nº 32.037.417-8-SSP-SP, 
CPF/MF nº 154.191.918-14, comerciante, e DELMA DIAS DE SOUZA SILVA RG n° 29.670.122-1-SSP-SP,  
CPF/MF n° 287.377.428-25, vendedora, 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, devidamente qualificado, a fim de 
efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 
20 de dezembro de 2021, o valor de R$32.065,43 (Trinta e dois mil, sessenta e cinco reais e quarenta e 
três centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 245.777, referente ao Apto nº 85, localizado no 8° andar, Bloco 2, 
designado Edífício Bahamas, integrante do Residencial Parque das Nações, situado na Rua Gregório Allegri, 
n° 100, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  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 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 cre-
dora-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, 20 de dezembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003149-49.2019.8.26.0445  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE 
ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc.   
FAZ SABER a(o) JOÃO EVANGELISTA BARBOSA, Brasileiro, Solteiro, Técnico em Química, RG 246876141, CPF 
144.754.088-30, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO 
S.A., objetivando o recebimento da quantia de 24.612,49 (vinte e quatro mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove 
centavos) em virtude da Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF, 
firmado em 01 de Agosto de 2014, sob o nº 621/3.665.684, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ser resgatado 
em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 653,83 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) 
cada, com vencimento da primeira para o dia 01/09/2014, sendo as demais para o mesmo dia dos meses subsequentes. 
Ocorre que, nas datas de vencimento, conforme consta do incluso demonstrativo do débito, o Executado não 
disponibilizava na referida conta saldo suficiente para adimplir os encargos mensais pactuados. Sendo assim, a dívida 
venceu-se antecipadamente, tornando-o inadimplente, não obstante as várias cobranças efetuadas, restando assim o 
débito vencido; após esgotadas as formas amigáveis de ver recebido seu crédito, o Exequente ingressou a presente Ação, 
requerendo a citação do Executado para que o mesmo efetue o pagamento do débito no valor supramencionado, 
devidamente corrigido, acrescido das cominações legais, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos bens 
quantos bastem para a garantia do débito. E por estar o Executado em lugar incerto e não sabido, determinou o MM. Juiz 
sua citação por edital. E sendo assim, pelo presente, com o prazo de 20 (vinte) dias, fica JOÃOEVANGELISTA BARBOSA, 
para os atos e termos da Ação de Execução, devendo no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de 24.612,49 (vinte 
e quatro mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária que serão 
computados por ocasião do pagamento, e honorários advocatícios arbitrados em 10%sobre o valor do débito corrigido, sob 
pena de penhora. CIENTIFICADO de que, ocorrendo o pagamento integral do débito dentro do prazo especificado, a verba 
honorária será reduzida pela metade. INTIMADO de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 
mandado de citação aos autos para, querendo embargar a Execução, independentemente de penhora, depósito ou 
caução, CIENTIFICADO de que, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em Execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte Executada 
requerer o pagamento do restante da dívida em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% (um por cento) ao mês, não podendo, nesta hipótese, opor embargos à execução (art. 916do CPC). Ficando ainda 
INTIMADO que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e de quem possa interessar e, no futuro não seja alegada ignorância, é expedido o presente edital 
que será publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 19 
de novembro de 2021. 

            
              




             
                  


                 
  
 
                


 

 

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

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS, BENEDITA 
CARVALHO DE MATTOS na qualidade titulares de domínio do imóvel usucapiendo matriculado 
sob nº 178.728 do 9º RI; Herdeiros de PASCHOAL LIBRANDI, GIOCONDA TOMAS LIBRANDI, 
ERNESTA MARIA LIBRANDI, na qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo; ANTONIO FOJO 
DA COSTA, SANDRA MORAIS DE BRITO na qualidade de titulares de domínio do imóvel confinante 
da lateral direita; DEOLINDA DA SILVA, INOCENCIA MARIA CAMILO, LUIZ CAMILO, AVELINA 
MARIA FERNANDES, ANTONIO FERNANDES, MARIA CANDIDA DE JESUS, LUIZA MARIA 
DE JESUS, JOÃO TIMOTEO DA SILVA, PAULO DA SILVA, na qualidade de titulares de domínio 
do imóvel confinante pelos fundos, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM TERRENO, situado na 
Rua Maragojipe, nº 22, Vila , 27º Subdistrito - Tatuapé, São Paulo/SP, cuja descrição tem início 
no ponto 1, localizado a 60,30m do prolongamento dos alinhamentos prediais entre as vias Rua 
Maragojipe e Rua Pedreira; Do ponto 1, segue uma distância de 2,91m, com azimute de 205º25’27”, 
até o ponto 2; daí segue 8,05m pela Rua Maragojipe, com azimute de 207º16’43”, até o ponto 3; 
daí deflete a direita, segue a distância de 16,82m, com azimute de 296º05’17”, confrontando com o 
imóvel nº 26, de titularidade dominial de João Domingos e outro, até o ponto 4; daí deflete a direita, 
segue a distância 3,03m, com azimute de 11º05’17”, até o ponto 5; daí segue uma distancia de 
4,45m, com azimute de 10º12’12” até o ponto 6; daí segue uma distância de 1,74m, com azimute de 
4º23’50”, até o ponto, sendo nesses pontos confrontantes com o imóvel nº 273, da Rua Pedreira, de 
titularidade dominial de Deolinda da Silva e outros, até o ponto 7; daí segue uma distância de 19,74m, 
com azimute de 109º53’17”, confrontando com o imóvel nº 17, da Rua Maragojipe, até o ponto 1, 
início desta descrição e encerrando em tais divisas a área de 181,30m² de superfície, cujo pedido foi 
iniciado através do requerimento de 05 de maio de 2021, prenotado sob nº 672.813, em 29 de abril 
de 2021, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de abril de 2021, no Livro 3050, fls.03/10, pelo 
2º Tabelião de Notas desta Capital - São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A 
da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual PASCHOALINA LIBRANDI, 
brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.663.090-8-SSP/SP, CPF/MF nº 
011.061.798-38 e PIERINA LIBRANDI, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 10.663.091-X-SSP/SP, CPF/MF nº 989.740.508-97, residentes e domiciliadas nesta Capital na 
Rua Maragojipe, nº 22, Vila Antonina, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com 
fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, 
exclusiva e ininterrupta e com “animus domini” por prazo superior a 40 (quarenta) anos, sobre o 
referido imóvel. Considerando a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto 
e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado 
com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste 
Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço 
Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido 
de procuração com firma reconhecida, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os 
presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação 
deste edital, restando advertido que, nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio 
do notificando será interpretado como sua concordância com o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009961-15.2018.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Watercut Indústria 
e Comércio de Peças Especiais Ltda, CNPJ/MF 18.452.132/0001-10, que Bradesco 
Leasing S/A Arrendamento Mercantil lhe ajuizou, e a Ulysses de Oliveira, CPF/MF 
949.440.758-04 e Edison Veneziano, CPF/ MF 861.355.208-06, ação de Execução para 
cobrança da quantia de R$ 1.251.274,10 (janeiro/2020 - fls. 130), dívida esta oriunda do 
Contrato de Arrendamento Mercantil n° 855-868/1.358.380, celebrado em 12/12/2013. 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por 
edital para que no prazo de 03 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias supra, pague o débito 
atualizado, sob pena de penhora. Em caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária 
será reduzida pela metade. No prazo para Embargos (15 dias úteis), reconhecendo o crédito 
do exeqüente e depositando 30% do valor em execução incluindo custas e honorários 
advocatícios, poderá a executada requerer seja admitido pagar o restante em 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003927-50.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alex dos 
Santos Morais e PA Tech Automação Industrial Ltda. (na pessoa de Alex dos Santos Morais), CPF/CNPJ 351.237.778-57 e 
17.916.351/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de A&S – FOMENTO MERCANTIL 
LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a dívida no valor de R$ 35.679,92, 
que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os 
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC), ou, no prazo de 15 dias, apresente(m) embargos à 
execução. Alternativamente, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá(ão) o(a)(s) executado(a)(s) valer-se do disposto 
no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de 
qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor 
embargos (art. 916, § 6º, 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, aos 13 de dezembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003811-06.2021.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Érica Matos Teixeira Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAYTON PIFER 
ALMUDIN, Brasileiro, Advogado, RG 28.035.879-9, CPF 260.557.698-16, Nascido/Nascida 14/02/1979, com endereço à RUA DOS 
JEQUITIBÁS, 105, CAMPESTRE, CEP 09070-330, que lhe foi proposta uma ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 
COM INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DANOS CAUSADOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 
por parte de GONÇALO EMIDIO DE SOUZA JUNIOR, alegando em síntese: O autor em 21/11/2014 adquiriu o apartamento n. 11, 
localizado no 2º andar, integrante do Condomínio Residencial situado na Alameda Jequitibás, n. 131, Bairro Campestre, na cidade de Santo 
André, São Paulo, com entrega acordada no prazo máximo para 04/04/2019, o que não foi cumprido, motivo pelo qual ajuizou a presente 
ação, para que o Requerido cumpra a obrigação de entregar o imóvel concluído no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Bem como 
seja condenado a pagar multa contratual, lucros cessante e danos morais. Valor da causa R$230.790,00. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Santo André, aos 11 de novembro de 2021. 
 
Edital de Citação. Prazo 20 dias. PROCESSO 1018142-36.2017.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível Central/SP. Faz saber a RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. CNPJ 92.598.853/0001-95, que TOTAL 
LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, reconhecendo e determinando a 
compensação de valores em razão dos créditos existentes entre as partes, sendo o crédito da Requerente em R$170.388,20 e da 
Requerida em R$126.526,83, obrigando a ré a pagar o saldo remanescente da mencionada compensação no importe de R$43.861,37, 
condenando a ré ao pagamento de indenização a título de Danos Morais, além das custas e despesas processuais, bem como, de 
honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, 
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. . 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005970-92.2021.8.26.0309. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KAUANA 
BIGHETTI TRIPICHIO, RG 36.682.944-0, CPF 372.869.328-61 e RONALDO TRIPICHIO, RG 28.225.468-7, CPF 667.095.717-34, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por MÔNICA DAS GRAÇAS CYRINEU PICHIOLI. Encontrando-se 
os réus 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, paguem a quantia de R$ 80.829,37 (Junho/2021), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Ficam cientes, 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 os executados, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 17 de setembro de 2021. 
 
 Processo Administrativo de Responsabilização

PAR nº 159 / 2019 – SPDOC 2458728 / 2019
No exercício das atribuições a mim conferidas como Presidente da Corregedoria Geral da Administração, adoto 
como fundamento deste ato, as conclusões contidas no Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo 
de Responsabilização nº 159/2019–SPDOC 2458728/2019, e as recomendações da Consultoria Jurídica da 
Secretaria de Governo contidas no Parecer CJ/SG nº 131/2021, da Procuradoria Geral do Estado, para aplicar 
à pessoa jurídica M.F. COMÉRCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ 20.853.918/0001-90, 
nos termos do 5º, inciso IV, alíneas “a” e “b” e “d” da Lei Federal nº 12.846/2013, a pena de multa paga através 
da DARE nº 210190005172171, em 11/11/2021, restando cumprimento a expensas da publicação do extrato de 
sentença por 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 24, do Decreto 8.420/15. Publique-se. 

PSV SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMATIZADAS LTDA
CNPJ. nº 03.531.880/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores sócios para a assembléia geral extraordinária que se realizará no 20 de janeiro de 2022, na sede
da entidade, sito na Praça Antônio Franco Velasco, nº 126, no bairro Vila Diva, na cidade de São Paulo/SP, às onze horas
– horário de Brasília – tendo como objeto a seguinte Ordem do Dia: a) deliberar sobre a alteração da regra de administração
da sociedade; b) deliberar sobre a modificação de critérios para o pagamento de pró-labore. A convocação dessa assembleia,
nos termos do que dispõe o artigo 1.072, parágrafo segundo do Código Civil brasileiro, estende-se a todos os sócios: Sr.
Nielsen Gonçalves Prieto, Sr. Leonardo Barros Cabral e Sr. Rodrigo Scussel da Silva. A Assembléia Geral Extraordinária
instalar-se-á em primeira convocação, com presença mínima de ¾ dos sócios, representando a maior parcela do capital social.
São Paulo, 03 de janeiro de 2021. Presidente da Assembleia e Administrador da empresa, Sr. Nielsen Gonçalves Prieto.

COMUNICADO
Em virtude dos feriados de final de ano, informamos 

às agências e anunciantes que o Jornal Gazeta de SP 
circulará conforme as datas abaixo:

O departamento comercial receberá
os materiais para publicação até o

dia 23/12/2021 (quinta-feira) às 17 horas.

O departamento comercial receberá
os materiais para publicação até o

dia 30/12/2021 (quinta-feira) às 17 horas.

De 24  a  27/12/21
EDIÇÃO DE NATAL

De 31/12/ 21  a  03/01/22
EDIÇÃO DE ANO NOVO

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO N. 92/2020. MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL 07/2020. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP. OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO 
DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA JUNTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO PRIVADO E DEDICA-
DO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET, NAS SECRETARIAS, PAÇO MUNICIPAL 
E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, INCLUINDO INSTALAÇÃO, 
ATIVAÇÃO CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA. ADITAMENTO: O Contrato ocorrerá a seguinte Alteração da Razão Social da Contra-
tada - EMPRESA GM TELECOM E INFORMATICA LTDA EPP passará a ser de  EMPRESA CEDNET 
PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 74.330,40 (SETENTA E 
QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS). VIGÊNCIA DO SEGUNDO 
ADITAMENTO DE CONTRATO: 16/12/2021 A 05/10/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/10/2020 
a 05/10/2022. DATA DA ASSINATURA DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 16/12/2021. 
VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 137/21, Edital Nº 156/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), para entrega parcelada no exercício de 2022. 
O cadastro das Proposta e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o 
dia 10/01/22, às 8h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.
bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 
600, Jd de Lucca o endereço acima das 9h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.
bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.11-3183-0655 – Adriana O. Schiavinatto – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 138/21, Edital Nº 157/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de equipamentos de enfermagem e odontológicos, para entrega imediata. 
O cadastro das Propostas e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos 
até o dia 12/01/22, às 8h50min, na página eletrônica (www.bbmnetlicitacoes.com.br). 
O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca 
das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: 
tel.11.3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 139/21, Edital Nº 158/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de equipamento de informática. O cadastro das Propostas e entrega dos 
Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 14/01/22, às 8h50min, na 
página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.
br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de 
Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações: tel.11-3183-0655.– Adriana Stocco - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2021, Tipo menor valor da contraprestação mensal, 
Edital nº 159/2021 - Objeto: Concessão administrativa, para a gestão, otimização, expansão, 
modernização e manutenção do SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, de acordo com as 
diretrizes indicadas neste edital, no contrato e respectivos anexos, disponível na íntegra, na Seção 
de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca e endereço eletrônico www.itatiba.
sp.gov.br. A entrega dos envelopes se encerrará no dia 20 de janeiro de 2022, às 10 horas. Fone 
(11) 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.213/2021–Aquisição de câmaras para conservação de imunobiológicos.
A Prefeitura Municipal de Jacareí, torna público para conhecimento a SUSPENSÃO o pregão 
acima citado, publicado em 17/12/2021, por motivo administrativo.
(a)Dr.ªÁguida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva-Secretária Adjunta de Saúde 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 083-2/2021 - PROCESSO Nº 201.575/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de polímeros catiônicos.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 01: HIDRODOMI DO BRASIL INDÚS-
TRIA DE DOMISSANEANTES LTDA. no valor global de R$ 340.994,50. 
Lote 02: GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - EPP no  
valor global de R$ 49.700,00. Mogi das Cruzes, em 17 de dezembro de 2021. JOÃO 
JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 086/2021 - PROCESSO Nº 201.700/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos de laboratório.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: CONECTA COMERCIAL LTDA no valor global de 
R$ 39.199,98. Lote 02: DESERTO. Mogi das Cruzes, em 17 de dezembro de 2021. 
JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

Processo de Licitação nº 195/2021 - Modalidade Tomada de Preços nº 009/2021. 
Decisão de 17/12/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA 
PARA HIDROTERAPIA, NA RUA ORIENTE COSARI, S/Nº, NO MUNICÍPIO DE ITAJOBI - SP, de acordo com Planilha 
Orçamentária; Memorial Descritivo; e, Cronograma Físico-Financeiro,conforme especificações constantes no anexo I 
deste edital.
A CJL da Prefeitura Municipal de Itajobi comunica aos interessados que após análise da documentação relativa à habilita-
ção, decidiu HABILITAR as empresas: LAURA CONSTRUTORA LTDA ME, GABRIEL PINDANGA DIAS EPP e STOCCO 
ENGENHARIA LTDA.
A CJL informa que encontra-se em aberto, a partir da data desta publicação, o prazo para apresentação de eventuais 
recursos, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 8.666/93.

Itajobi, 17de dezembro de 2021. 
Comissão de Julgamentos de Licitações 

SIDIOMAR UJAQUE – Prefeito Municipal.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PRO-
CESSO Nº 1057779-26.2019.8.26.0002 ( U-1683 ) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direi-
to da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado 
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alberto Semin e s/m Cecilia Semin, Ramon Semin 
e s/m Deize Dip Semin, Toufic Rajah El Yazig, herdeiro(a) de Aida Semin El Yazigi e Rajah El Yazigi, 
Dalal El Yazigi, herdeiro(a) de Aida Semin El Yazigi e Rajah El Yazigi, Sumaia El Yazigi, herdeiro(a) 
de Aida Semin El Yazigi e Rajah El Yazigi, Nona El Yasigi, herdeiro(a) de Aida Semin El Yazigi e 
Rajah El Yazigi, Rosalia Silva Novais Machado, Denise Novais Machado, Angelina Aparecida Zolim, 
Raul Pupo e s/m Benedita Ferreira Pupo, Paula Pinto, Benedita da Silva Pereira e s/m João de Pai-
va, Marilia da Silva Domingues e s/m Durvalino Moraes Domingues, Gloria Maria da Silva, Antônio 
Pinto da Silva, Tereza da Silva, José Pinto da Silva, Eduardo Pinto da Silva e Simone Aparecida da 
Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Geraldo Perez e Maria Emilia Perez Batista de Lima 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua 
João Ferreira de Abreu, nº 324, Vila Arriete, São Paulo-SP, com área de 104,89 m², contribuinte nº 
121.037.0065-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de outubro de 2021.

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº  0071671-86.2010.8.26.0114. 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 Eletro Lustres Ltda-ME, CNPJ 53.544.391/0001-71,Campinas-SP,e a 
Gabriel Guarnieri Roso, RG 34771927, CPF 410.857.698-52,Campinas-SP, que lhes foram propostos uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Banco Bradesco S.A., objetivando a cobrança de débito decorrente de Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Capital de Giro nº 3.821.088, emitida em 
14/06/2010 inadimplida. Encontrando-se os réus em lugar in certo e não sabido, foi determinada as suas Citações, por Edital, para que, no prazo de 
03(três)dias, pague a dívida no valor de R$ 88.213,36 (valor em 23/12/2010),ou, em 15dias, embarguem a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito 
com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes 
a fluir após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de penhora, ficando advertidos que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 07 de dezembro de 2021. 
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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 1.285.513, 
em 30 de outubro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais docu-
mentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por EMILIANO TEOFILO OCHOA RONQUILLO, 
peruano, empresário, e sua mulher MARIA ORTIS ACUNA, peruana, empresária, residentes e domiciliados 
nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1.998,  adquirido 
através do instrumento particular de contrato particular de compromisso de compra e venda, datado de  30 de 
março de 1.998, de MARCIAL PABLO TAPIA OCHOA, sobre o  IMÓVEL situado na Rua Carolus-Duran, nº 
20 – não oficial, com área construída de 172,00m², e seu terreno com área de superfície de 948,28m², 
correspondente ao lote nº 01 da quadra nº 13, do loteamento denominado “Vila Gilda”, no 32º Subdis-
trito – Capela do Socorro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 164.042.0012-1; 
imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme as Transcrições nºs 24.747 e 26.572, nas quais 
foi implantado o do loteamento “Vila Gilga”, regularmente inscrito sob o nº 77 no Livro nº 8 de Regis-
tro Especial, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis. Esta publicação é feita para dar publicidade de 
todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA EDUARDO AUGUSTO 
PINTO LTDA, LUIZ JOSE DE ALCANTARA, MARCIAL PABLO TAPIA OCHOA e GEORGE RIEDEL, oferece-
rem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim 
aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de 
Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito 
de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. 
Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 14 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 1.297.459 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 dos devedores fiduciantes, ANDRESSA FERREIRA DE JESUS BARBOSA RG nº 480845141-SSP-SP, 
CPF/MF nº 372.363.128-27, agente administrativo, e BRUNO FERREIRA DE JESUS NASCIMENTO RG n° 
527039147-SSP-SP, CPF/MF n° 487.726.618-60, operador de vendas, ambos brasileiros, solteiros, 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 20 de dezembro de 2021, o valor de R$27.553,17 (Vinte sete mil, quinhentos 
e cinquenta e três reais e dezessete centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas 
no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 452.966, referente ao Apto nº 
125, localizado no 12° pavimento, integrante do “Condomínio Residencial Plano&Morumbi Cantori II”, situado 
na Rua Cantori, n° 42, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  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 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, 20 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 1.312.485 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, ROBERTO PINTO DA SILVA RG nº 32.037.417-8-SSP-SP, 
CPF/MF nº 154.191.918-14, comerciante, e DELMA DIAS DE SOUZA SILVA RG n° 29.670.122-1-SSP-SP,  
CPF/MF n° 287.377.428-25, vendedora, 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, devidamente qualificado, a fim de 
efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 
20 de dezembro de 2021, o valor de R$32.065,43 (Trinta e dois mil, sessenta e cinco reais e quarenta e 
três centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 245.777, referente ao Apto nº 85, localizado no 8° andar, Bloco 2, 
designado Edífício Bahamas, integrante do Residencial Parque das Nações, situado na Rua Gregório Allegri, 
n° 100, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  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 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 cre-
dora-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, 20 de dezembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003149-49.2019.8.26.0445  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE 
ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc.   
FAZ SABER a(o) JOÃO EVANGELISTA BARBOSA, Brasileiro, Solteiro, Técnico em Química, RG 246876141, CPF 
144.754.088-30, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO 
S.A., objetivando o recebimento da quantia de 24.612,49 (vinte e quatro mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove 
centavos) em virtude da Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF, 
firmado em 01 de Agosto de 2014, sob o nº 621/3.665.684, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ser resgatado 
em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 653,83 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) 
cada, com vencimento da primeira para o dia 01/09/2014, sendo as demais para o mesmo dia dos meses subsequentes. 
Ocorre que, nas datas de vencimento, conforme consta do incluso demonstrativo do débito, o Executado não 
disponibilizava na referida conta saldo suficiente para adimplir os encargos mensais pactuados. Sendo assim, a dívida 
venceu-se antecipadamente, tornando-o inadimplente, não obstante as várias cobranças efetuadas, restando assim o 
débito vencido; após esgotadas as formas amigáveis de ver recebido seu crédito, o Exequente ingressou a presente Ação, 
requerendo a citação do Executado para que o mesmo efetue o pagamento do débito no valor supramencionado, 
devidamente corrigido, acrescido das cominações legais, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos bens 
quantos bastem para a garantia do débito. E por estar o Executado em lugar incerto e não sabido, determinou o MM. Juiz 
sua citação por edital. E sendo assim, pelo presente, com o prazo de 20 (vinte) dias, fica JOÃOEVANGELISTA BARBOSA, 
para os atos e termos da Ação de Execução, devendo no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de 24.612,49 (vinte 
e quatro mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária que serão 
computados por ocasião do pagamento, e honorários advocatícios arbitrados em 10%sobre o valor do débito corrigido, sob 
pena de penhora. CIENTIFICADO de que, ocorrendo o pagamento integral do débito dentro do prazo especificado, a verba 
honorária será reduzida pela metade. INTIMADO de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 
mandado de citação aos autos para, querendo embargar a Execução, independentemente de penhora, depósito ou 
caução, CIENTIFICADO de que, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em Execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte Executada 
requerer o pagamento do restante da dívida em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% (um por cento) ao mês, não podendo, nesta hipótese, opor embargos à execução (art. 916do CPC). Ficando ainda 
INTIMADO que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e de quem possa interessar e, no futuro não seja alegada ignorância, é expedido o presente edital 
que será publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 19 
de novembro de 2021. 

            
              




             
                  


                 
  
 
                


 

 

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

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS, BENEDITA 
CARVALHO DE MATTOS na qualidade titulares de domínio do imóvel usucapiendo matriculado 
sob nº 178.728 do 9º RI; Herdeiros de PASCHOAL LIBRANDI, GIOCONDA TOMAS LIBRANDI, 
ERNESTA MARIA LIBRANDI, na qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo; ANTONIO FOJO 
DA COSTA, SANDRA MORAIS DE BRITO na qualidade de titulares de domínio do imóvel confinante 
da lateral direita; DEOLINDA DA SILVA, INOCENCIA MARIA CAMILO, LUIZ CAMILO, AVELINA 
MARIA FERNANDES, ANTONIO FERNANDES, MARIA CANDIDA DE JESUS, LUIZA MARIA 
DE JESUS, JOÃO TIMOTEO DA SILVA, PAULO DA SILVA, na qualidade de titulares de domínio 
do imóvel confinante pelos fundos, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM TERRENO, situado na 
Rua Maragojipe, nº 22, Vila , 27º Subdistrito - Tatuapé, São Paulo/SP, cuja descrição tem início 
no ponto 1, localizado a 60,30m do prolongamento dos alinhamentos prediais entre as vias Rua 
Maragojipe e Rua Pedreira; Do ponto 1, segue uma distância de 2,91m, com azimute de 205º25’27”, 
até o ponto 2; daí segue 8,05m pela Rua Maragojipe, com azimute de 207º16’43”, até o ponto 3; 
daí deflete a direita, segue a distância de 16,82m, com azimute de 296º05’17”, confrontando com o 
imóvel nº 26, de titularidade dominial de João Domingos e outro, até o ponto 4; daí deflete a direita, 
segue a distância 3,03m, com azimute de 11º05’17”, até o ponto 5; daí segue uma distancia de 
4,45m, com azimute de 10º12’12” até o ponto 6; daí segue uma distância de 1,74m, com azimute de 
4º23’50”, até o ponto, sendo nesses pontos confrontantes com o imóvel nº 273, da Rua Pedreira, de 
titularidade dominial de Deolinda da Silva e outros, até o ponto 7; daí segue uma distância de 19,74m, 
com azimute de 109º53’17”, confrontando com o imóvel nº 17, da Rua Maragojipe, até o ponto 1, 
início desta descrição e encerrando em tais divisas a área de 181,30m² de superfície, cujo pedido foi 
iniciado através do requerimento de 05 de maio de 2021, prenotado sob nº 672.813, em 29 de abril 
de 2021, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de abril de 2021, no Livro 3050, fls.03/10, pelo 
2º Tabelião de Notas desta Capital - São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A 
da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual PASCHOALINA LIBRANDI, 
brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.663.090-8-SSP/SP, CPF/MF nº 
011.061.798-38 e PIERINA LIBRANDI, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 10.663.091-X-SSP/SP, CPF/MF nº 989.740.508-97, residentes e domiciliadas nesta Capital na 
Rua Maragojipe, nº 22, Vila Antonina, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com 
fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, 
exclusiva e ininterrupta e com “animus domini” por prazo superior a 40 (quarenta) anos, sobre o 
referido imóvel. Considerando a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto 
e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado 
com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste 
Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço 
Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido 
de procuração com firma reconhecida, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os 
presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação 
deste edital, restando advertido que, nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio 
do notificando será interpretado como sua concordância com o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009961-15.2018.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Watercut Indústria 
e Comércio de Peças Especiais Ltda, CNPJ/MF 18.452.132/0001-10, que Bradesco 
Leasing S/A Arrendamento Mercantil lhe ajuizou, e a Ulysses de Oliveira, CPF/MF 
949.440.758-04 e Edison Veneziano, CPF/ MF 861.355.208-06, ação de Execução para 
cobrança da quantia de R$ 1.251.274,10 (janeiro/2020 - fls. 130), dívida esta oriunda do 
Contrato de Arrendamento Mercantil n° 855-868/1.358.380, celebrado em 12/12/2013. 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por 
edital para que no prazo de 03 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias supra, pague o débito 
atualizado, sob pena de penhora. Em caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária 
será reduzida pela metade. No prazo para Embargos (15 dias úteis), reconhecendo o crédito 
do exeqüente e depositando 30% do valor em execução incluindo custas e honorários 
advocatícios, poderá a executada requerer seja admitido pagar o restante em 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003927-50.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alex dos 
Santos Morais e PA Tech Automação Industrial Ltda. (na pessoa de Alex dos Santos Morais), CPF/CNPJ 351.237.778-57 e 
17.916.351/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de A&S – FOMENTO MERCANTIL 
LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a dívida no valor de R$ 35.679,92, 
que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os 
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC), ou, no prazo de 15 dias, apresente(m) embargos à 
execução. Alternativamente, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá(ão) o(a)(s) executado(a)(s) valer-se do disposto 
no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de 
qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor 
embargos (art. 916, § 6º, 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, aos 13 de dezembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003811-06.2021.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Érica Matos Teixeira Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAYTON PIFER 
ALMUDIN, Brasileiro, Advogado, RG 28.035.879-9, CPF 260.557.698-16, Nascido/Nascida 14/02/1979, com endereço à RUA DOS 
JEQUITIBÁS, 105, CAMPESTRE, CEP 09070-330, que lhe foi proposta uma ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 
COM INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DANOS CAUSADOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 
por parte de GONÇALO EMIDIO DE SOUZA JUNIOR, alegando em síntese: O autor em 21/11/2014 adquiriu o apartamento n. 11, 
localizado no 2º andar, integrante do Condomínio Residencial situado na Alameda Jequitibás, n. 131, Bairro Campestre, na cidade de Santo 
André, São Paulo, com entrega acordada no prazo máximo para 04/04/2019, o que não foi cumprido, motivo pelo qual ajuizou a presente 
ação, para que o Requerido cumpra a obrigação de entregar o imóvel concluído no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Bem como 
seja condenado a pagar multa contratual, lucros cessante e danos morais. Valor da causa R$230.790,00. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Santo André, aos 11 de novembro de 2021. 
 
Edital de Citação. Prazo 20 dias. PROCESSO 1018142-36.2017.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível Central/SP. Faz saber a RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. CNPJ 92.598.853/0001-95, que TOTAL 
LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, reconhecendo e determinando a 
compensação de valores em razão dos créditos existentes entre as partes, sendo o crédito da Requerente em R$170.388,20 e da 
Requerida em R$126.526,83, obrigando a ré a pagar o saldo remanescente da mencionada compensação no importe de R$43.861,37, 
condenando a ré ao pagamento de indenização a título de Danos Morais, além das custas e despesas processuais, bem como, de 
honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, 
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. . 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005970-92.2021.8.26.0309. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KAUANA 
BIGHETTI TRIPICHIO, RG 36.682.944-0, CPF 372.869.328-61 e RONALDO TRIPICHIO, RG 28.225.468-7, CPF 667.095.717-34, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por MÔNICA DAS GRAÇAS CYRINEU PICHIOLI. Encontrando-se 
os réus 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, paguem a quantia de R$ 80.829,37 (Junho/2021), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Ficam cientes, 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 os executados, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 17 de setembro de 2021. 
 
 Processo Administrativo de Responsabilização

PAR nº 159 / 2019 – SPDOC 2458728 / 2019
No exercício das atribuições a mim conferidas como Presidente da Corregedoria Geral da Administração, adoto 
como fundamento deste ato, as conclusões contidas no Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo 
de Responsabilização nº 159/2019–SPDOC 2458728/2019, e as recomendações da Consultoria Jurídica da 
Secretaria de Governo contidas no Parecer CJ/SG nº 131/2021, da Procuradoria Geral do Estado, para aplicar 
à pessoa jurídica M.F. COMÉRCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ 20.853.918/0001-90, 
nos termos do 5º, inciso IV, alíneas “a” e “b” e “d” da Lei Federal nº 12.846/2013, a pena de multa paga através 
da DARE nº 210190005172171, em 11/11/2021, restando cumprimento a expensas da publicação do extrato de 
sentença por 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 24, do Decreto 8.420/15. Publique-se. 

PSV SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMATIZADAS LTDA
CNPJ. nº 03.531.880/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores sócios para a assembléia geral extraordinária que se realizará no 20 de janeiro de 2022, na sede
da entidade, sito na Praça Antônio Franco Velasco, nº 126, no bairro Vila Diva, na cidade de São Paulo/SP, às onze horas
– horário de Brasília – tendo como objeto a seguinte Ordem do Dia: a) deliberar sobre a alteração da regra de administração
da sociedade; b) deliberar sobre a modificação de critérios para o pagamento de pró-labore. A convocação dessa assembleia,
nos termos do que dispõe o artigo 1.072, parágrafo segundo do Código Civil brasileiro, estende-se a todos os sócios: Sr.
Nielsen Gonçalves Prieto, Sr. Leonardo Barros Cabral e Sr. Rodrigo Scussel da Silva. A Assembléia Geral Extraordinária
instalar-se-á em primeira convocação, com presença mínima de ¾ dos sócios, representando a maior parcela do capital social.
São Paulo, 03 de janeiro de 2021. Presidente da Assembleia e Administrador da empresa, Sr. Nielsen Gonçalves Prieto.

COMUNICADO
Em virtude dos feriados de final de ano, informamos 

às agências e anunciantes que o Jornal Gazeta de SP 
circulará conforme as datas abaixo:

O departamento comercial receberá
os materiais para publicação até o

dia 23/12/2021 (quinta-feira) às 17 horas.

O departamento comercial receberá
os materiais para publicação até o

dia 30/12/2021 (quinta-feira) às 17 horas.

De 24  a  27/12/21
EDIÇÃO DE NATAL

De 31/12/ 21  a  03/01/22
EDIÇÃO DE ANO NOVO

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO N. 92/2020. MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL 07/2020. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP. OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO 
DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA JUNTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO PRIVADO E DEDICA-
DO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET, NAS SECRETARIAS, PAÇO MUNICIPAL 
E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, INCLUINDO INSTALAÇÃO, 
ATIVAÇÃO CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA. ADITAMENTO: O Contrato ocorrerá a seguinte Alteração da Razão Social da Contra-
tada - EMPRESA GM TELECOM E INFORMATICA LTDA EPP passará a ser de  EMPRESA CEDNET 
PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 74.330,40 (SETENTA E 
QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS). VIGÊNCIA DO SEGUNDO 
ADITAMENTO DE CONTRATO: 16/12/2021 A 05/10/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/10/2020 
a 05/10/2022. DATA DA ASSINATURA DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 16/12/2021. 
VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 137/21, Edital Nº 156/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), para entrega parcelada no exercício de 2022. 
O cadastro das Proposta e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o 
dia 10/01/22, às 8h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.
bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 
600, Jd de Lucca o endereço acima das 9h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.
bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.11-3183-0655 – Adriana O. Schiavinatto – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 138/21, Edital Nº 157/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de equipamentos de enfermagem e odontológicos, para entrega imediata. 
O cadastro das Propostas e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos 
até o dia 12/01/22, às 8h50min, na página eletrônica (www.bbmnetlicitacoes.com.br). 
O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca 
das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: 
tel.11.3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 139/21, Edital Nº 158/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de equipamento de informática. O cadastro das Propostas e entrega dos 
Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 14/01/22, às 8h50min, na 
página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.
br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de 
Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações: tel.11-3183-0655.– Adriana Stocco - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2021, Tipo menor valor da contraprestação mensal, 
Edital nº 159/2021 - Objeto: Concessão administrativa, para a gestão, otimização, expansão, 
modernização e manutenção do SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, de acordo com as 
diretrizes indicadas neste edital, no contrato e respectivos anexos, disponível na íntegra, na Seção 
de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca e endereço eletrônico www.itatiba.
sp.gov.br. A entrega dos envelopes se encerrará no dia 20 de janeiro de 2022, às 10 horas. Fone 
(11) 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.213/2021–Aquisição de câmaras para conservação de imunobiológicos.
A Prefeitura Municipal de Jacareí, torna público para conhecimento a SUSPENSÃO o pregão 
acima citado, publicado em 17/12/2021, por motivo administrativo.
(a)Dr.ªÁguida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva-Secretária Adjunta de Saúde 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 083-2/2021 - PROCESSO Nº 201.575/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de polímeros catiônicos.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 01: HIDRODOMI DO BRASIL INDÚS-
TRIA DE DOMISSANEANTES LTDA. no valor global de R$ 340.994,50. 
Lote 02: GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - EPP no  
valor global de R$ 49.700,00. Mogi das Cruzes, em 17 de dezembro de 2021. JOÃO 
JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 086/2021 - PROCESSO Nº 201.700/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos de laboratório.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: CONECTA COMERCIAL LTDA no valor global de 
R$ 39.199,98. Lote 02: DESERTO. Mogi das Cruzes, em 17 de dezembro de 2021. 
JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

Processo de Licitação nº 195/2021 - Modalidade Tomada de Preços nº 009/2021. 
Decisão de 17/12/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA 
PARA HIDROTERAPIA, NA RUA ORIENTE COSARI, S/Nº, NO MUNICÍPIO DE ITAJOBI - SP, de acordo com Planilha 
Orçamentária; Memorial Descritivo; e, Cronograma Físico-Financeiro,conforme especificações constantes no anexo I 
deste edital.
A CJL da Prefeitura Municipal de Itajobi comunica aos interessados que após análise da documentação relativa à habilita-
ção, decidiu HABILITAR as empresas: LAURA CONSTRUTORA LTDA ME, GABRIEL PINDANGA DIAS EPP e STOCCO 
ENGENHARIA LTDA.
A CJL informa que encontra-se em aberto, a partir da data desta publicação, o prazo para apresentação de eventuais 
recursos, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 8.666/93.

Itajobi, 17de dezembro de 2021. 
Comissão de Julgamentos de Licitações 

SIDIOMAR UJAQUE – Prefeito Municipal.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PRO-
CESSO Nº 1057779-26.2019.8.26.0002 ( U-1683 ) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direi-
to da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado 
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alberto Semin e s/m Cecilia Semin, Ramon Semin 
e s/m Deize Dip Semin, Toufic Rajah El Yazig, herdeiro(a) de Aida Semin El Yazigi e Rajah El Yazigi, 
Dalal El Yazigi, herdeiro(a) de Aida Semin El Yazigi e Rajah El Yazigi, Sumaia El Yazigi, herdeiro(a) 
de Aida Semin El Yazigi e Rajah El Yazigi, Nona El Yasigi, herdeiro(a) de Aida Semin El Yazigi e 
Rajah El Yazigi, Rosalia Silva Novais Machado, Denise Novais Machado, Angelina Aparecida Zolim, 
Raul Pupo e s/m Benedita Ferreira Pupo, Paula Pinto, Benedita da Silva Pereira e s/m João de Pai-
va, Marilia da Silva Domingues e s/m Durvalino Moraes Domingues, Gloria Maria da Silva, Antônio 
Pinto da Silva, Tereza da Silva, José Pinto da Silva, Eduardo Pinto da Silva e Simone Aparecida da 
Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Geraldo Perez e Maria Emilia Perez Batista de Lima 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua 
João Ferreira de Abreu, nº 324, Vila Arriete, São Paulo-SP, com área de 104,89 m², contribuinte nº 
121.037.0065-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de outubro de 2021.

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº  0071671-86.2010.8.26.0114. 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 Eletro Lustres Ltda-ME, CNPJ 53.544.391/0001-71,Campinas-SP,e a 
Gabriel Guarnieri Roso, RG 34771927, CPF 410.857.698-52,Campinas-SP, que lhes foram propostos uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Banco Bradesco S.A., objetivando a cobrança de débito decorrente de Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Capital de Giro nº 3.821.088, emitida em 
14/06/2010 inadimplida. Encontrando-se os réus em lugar in certo e não sabido, foi determinada as suas Citações, por Edital, para que, no prazo de 
03(três)dias, pague a dívida no valor de R$ 88.213,36 (valor em 23/12/2010),ou, em 15dias, embarguem a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito 
com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes 
a fluir após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de penhora, ficando advertidos que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 07 de dezembro de 2021. 
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 A O índice de brasileiros 
que nunca acreditam no 
que diz o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) bateu numeri-
camente o recorde em seu 
mandato, diz a mais recente 
pesquisa do Datafolha.

São agora 60% dos 3.666 
ouvidos com 16 anos ou mais 
em 191 cidades que não acre-
ditam na falação do presiden-
te. Já 26% confiam às vezes e 
13%, sempre no que afirma o 
mandatário.

A margem de erro é de 
dois pontos para mais ou 
menos, o que faz os índices 
estarem empatados tecnica-
mente com os registrados na 
pesquisa anterior, de setem-
bro: 57% de nunca confiam, 
28% de às vezes confiam e 
15%, de nunca confiam, mas a 
curva é mais pronunciada la-
deira acima na desconfiança.

Neste período, a logorreia 
presidencial deu uma folga 
relativa no campo institucio-
nal, com o fim da campanha 
aberta contra o Judiciário, 
simbolizada nos atos golpis-
tas nos quais Bolsonaro dis-
cursou no 7 de Setembro.

Como a crise chegou a um 
ponto de ruptura, e mesmo 
aliados recomendaram ao 
presidente calma, de lá para 
cá Bolsonaro tratou de entre-
gar as chaves do governo para 
o centrão, com a chegada do 
PP à Casa Civil e outros ór-
gãos, e filiou-se ao PL, partido 
do grupo antes espezinhado.

Isso não o calou, claro. Ele 
continua promovendo uma 
campanha de desinformação 
em relação à pandemia da Co-
vid-19, quando por exemplo 
disse que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária que-
ria “fechar o espaço aéreo de 
novo” –algo que nunca acon-

Em outubro, por exemplo, o presidente Bolsonaro afi rmou que vacinados estariam desenvolvendo Aids

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

60% dizem não con� ar 
em nada de Bolsonaro

FALAS DO PRESIDENTE. Número de brasileiros que desconfi am do presidente da 
República bate recorde do mandato; Na contramão, 13% dizem confi ar sempre

teceu.
O que a Anvisa defende é 

controle na entrada de visi-
tantes estrangeiros não vaci-
nados, devido à emergência 
da variante mais transmissí-
vel ômicron do novo coro-
navírus.

Na última quinta (16), con-
tinuando sua batalha contra 
a vacinação, disse que iria di-
vulgar os nomes dos funcio-
nários da agência que aprova-
ram a imunização de crianças 
de 5 a 11 anos.

Em outubro, afirmou que 
vacinados contra a Covid-19 
estariam desenvolvendo Aids, 
uma mentira que lhe rendeu 
uma abertura de inquérito.

Também chamou recente-
mente de “cascata” a agressão 
documentada de seguranças 
da Presidência a jornalistas, 
entre outros episódios.

A percepção segue, por-

tanto, a mesma. Curiosa-
mente para um político re-
cém-eleito, o presidente já 
começara seu mandato em 
2019 inspirando mais descon-
fiança (44%) do que confian-
ça (19% total, 36% parcial) na 
população.

Ao longo da pandemia, 
seus índices pioraram, acom-
panhando seu trabalho em 
tentar minimizar a gravida-
de do que chamava de “gri-
pezinha”.

Como ocorreu com sua 
popularidade, houve uma 
melhora no fim de 2020, 
quando na única vez em sua 
gestão o “confio às vezes” 
(39%) ultrapassou numeri-
camente e dentro da mar-
gem de erro o “nunca con-
fio” (37%).

Dali em diante, a curva in-
verteu-se de vez, chegando 
aos números de agora. (FP)

São agora 60% 
dos 3.666 ouvidos 
com 16 anos 
ou mais em 191 
cidades que 
não acreditam 
na falação do 
presidente; já 
26% con� am 
às vezes e 13%, 
sempre no 
que a� rma o 
mandatário

A semana se destacou no Congresso Nacional 
na entrega dos relatórios setoriais na Comis-
são Mista de Orçamento para o ano de 2022. 

O setor  mais aguardado foi o da Saúde que passa 
por dificuldades. O relator foi o deputado federal 
gaúcho Sanderson que solicitou ao relator-geral do 
Orçamento, Hugo Leal, um acréscimo de R$ 9 bilhões 
para fazer frente às necessidades da saúde pública do 
ano que vem no Brasil, incluindo as campanhas de 
vacinação e as vacinas contra Covid-19. O relatório fi-
nal está marcado para ser votado na segunda e terça, 
para enfim fecharem os trabalhos do ano.

ORÇAMENTO 
Verbas para 2022

Esta Casa não se omitiu a 
responder aos anseios de cada 

brasileiro

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, em 
balanço do ano legislativo de 2021.

Respiro
Foi promulgada a PEC dos Precatórios nesta semana. A 
proposta garante mais R$ 43 bilhões para o Orçamen-
to de  2022, que irá implementar o Auxílio Brasil para 
mais 17 milhões de famÍlias brasileiras carentes. Garan-
tindo a ajuda de R$ 400 a essas pessoas. Um respiro no 
meio do caos.

Jogos de azar: a favor ou contra?
A bancada de São Paulo da Câmara dos Deputados 
discutiu o Projeto de Lei 442/91, que legaliza os jogos 
no Brasil, inclusive os cassinos. Segundo levantamento 
dessa coluna, a maioria dos parlamentares paulistas 
apoia a volta dos jogos, porém com ressalvas para 
proteger possíveis danos aos frequentadores. O projeto 
está previsto para ser votado em meados de março do 
ano que  vem

Regalia zero
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos De-
putados aprovou projeto de lei que acaba com o direito 
à recreação do preso e limita a duas horas diárias o 
banho de sol de condenados. Uma forma de amenizar 
a criação de rixas dentro da cadeia e motim.

Regularização
A Comissão de Seguridade Social aprovou o Projeto de 
Lei 1214/19, que fixa a jornada de trabalho do psicólogo 
em 30 horas semanais. Na mesma linha, o deputado 
Coronel Tadeu protocolizou um projeto do mesmo 
teor.

Fim de ano
Os parlamentares se movimentaram a todo vapor 
nesta última semana, no chamado “esforço concentra-
do”, para limparem a pauta de votações. O período de 
recesso parlamentar inicia de 23 de dezembro de 2021 a 
1º de fevereiro de 2022.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Brasil + Mundo

Em 2014,o relatório da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico-OCDE, órgão 
internacional com mais de 37 paí-
ses participantes, apontava que o 

Brasil estava saindo do mapa da fome mun-
dial. Já em 2015 uma grave crise econômica 
assolou o país, somado a uma crise política 
que redundou na saída de Dilma Rousseff da 
presidência da República, criando um cená-
rio de instabilidade econômica. Não bastas-
sem os problemas internos, em 2020, a pan-
demia do coronavírus agravou as economias 
por todo o globo, e Brasil não ficou isento, 
dessa forma recrudesceu a questão da sub-
nutrição extrema. 

Segundo a Agência Brasil, hoje há mais de 
20 milhões de brasileiros que passam fome, e 
esse número não para de crescer. Cerca de 10% 
da população não está ingerindo alimentos 
mínimos para sua subsistência, mas em ou-
tro extremo há uma produção de alimento 
sem igual. Soja, milho, proteína animal ecana 

de açúcar figuram como as maiores commo-
dities brasileiras.O Agronegócio expandiu de 
maneira exponencial. 

É uma contradição apresentar os núme-
ros teratológicos de nossa produção agrícola e 
pecuária, e no mesmo quadro desenhar o pa-
radoxo da fome que assola muito nossos pá-
trios. O latifúndio é uma marca nacional, pois 
desde os primórdios de nossa história a mo-
nocultura agrícola foi prevalente. É fato que o 
modelo do agribusiness é lucrativo, mas pos-
sui seus dilemas, como o uso de agrotóxicos 
em larga escala e com a automatização,pode-
rá não colaborar com o aumento de pessoas 
empregadas. 

A equação não fecha, pois possuímos fa-
zendas de alimentos de alta produtividade, 
mas o brasileiro passa necessidade diária. 
Fome, meio ambientee produção agrícola são 
temas carecem de maior debate.O próximo 
presidente precisa colocar tudo na “balança” 
e identificar qual asolução para essa equação, 
pois quem tem fome, tem pressa.

Hoje há mais de 
20 milhões de 
brasileiros que 
passam fome, e 
esse número não 
para de crescer; em 
outro extremo, há 
uma produção de 
alimentos sem igual

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 
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Curtas

SEXO DOS GÊMEOS. O 
jogador de futebol Cris-
tiano Ronaldo anun-
ciou nas redes sociais 
na última quinta-feira 
(16) o sexo dos gêmeos 
que espera com a mo-
delo Georgina Rodrí-
guez. Em um vídeo, o 
casal estourou dois ba-
lões que revelaram con-
fetes na cor azul e rosa: 
os pombinhos darão à 
luz um casal!

INVESTIGADO. Alec Bal-
dwin (63) terá de entre-
gar seu celular à polícia 
para que uma perícia 
seja feita em busca de 
novas evidências. Um 
mandado assinado por 
um juiz do Novo México 
na última quinta (16) or-
dena que isso aconteça 
dois meses após o tiro 
fatal no set de “Rust”. Se-
gundo o TMZ, Alec con-
tou aos investigadores 
que trocou e-mails com 
a armeira-chefe Hannah 
Gutierrez nos quais ela 
mostrava diferentes esti-
los de armas e facas para 
serem usados no filme. 

MELHORAS. O cantor 
Maurílio Ribeiro, da du-
pla com Luiza, conti-
nua internado em esta-
do grave na UTI, porém 
apresentou melhora no 
quadro clínico, redu-
zindo a quantidade de 
medicações. A equipe 
médica também descar-
tou a necessidade de ci-
rurgia. Segundo boletim 
médico, o artista tem 
uma “melhora clínica 
progressiva”.

“Foi importante”
Tiago Iorc ao comentar 
sobre decisão de sumir 
após anos de trabalho

A 
primeira músi-
ca em espanhol 
de Marília Men-
donça, “Amigos 
con Derechos”, 

que acaba de ser lançada 
nas plataformas de strea-
ming, revive uma discus-
são antiga entre a indús-
tria musical -a dificuldade 
de exportar o sertanejo. A 
canção, sobre as frustra-
ções de uma amizade colo-
rida, é fruto de uma parce-
ria de Mendonça, morta há 
um mês e meio, com Dulce 
María, ex-atriz de “Rebel-
de”, uma novela mexica-
na. Além de Mendonça, a 
dupla Chitãozinho & Xo-
roró alcançou sucesso na 
América Latina nos anos 
1990. Entre outros casos, 
exceções como “Ai se Eu te 
Pego”, de Michel Teló, que 
viralizou em 2011.

EM ESPANHOL
Marília tem single póstumo
“Amigos con 
Derechos” foi 
lançado nas 
plataformas de 
streaming nesta 
semana

5° Filho
O ator Juliano Cazarré  anun-
ciou  que a esposa, Letícia, 
está grávida de seu quinto 
herdeiro. “Baby 5 a caminho. 
Deus é tão generoso conos-
co! Obrigado, Senhor. A vida 
quer viver”, escreveu ele. Em 
2020, o ator resolveu oficia-
lizar no religioso o casamen-
to com a mulher. O casal, que 
está junto há dez anos, já era 
casado no civil.

Assediada
A modelo e influenciadora 
Carol Portaluppi, 27, filha do 
treinador Renato Gaúcho, 
disse por meio de suas redes 
sociais que foi vítima de um 
assédio sexual ao caminhar 
por uma rua do Leblon nesta 
quinta-feira (16). De acordo 
com o relato dela, um ho-
mem passou por trás e usou 
uma garrafa de água para to-
car seus glúteos.

Rock in Rio anuncia novos nomes
O Rock in Rio anunciou os shows de Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial em 9 de 
setembro de 2022, no palco Mundo. No mesmo dia, Avril Lavigne é a atração principal do palco 
Sunset. É a estreia do trio americano de punk rock formado por Billie Joe Armstrong (vocalista 
e guitarrista), Mike Dirnt (vocalista e baixista) e Tré Cool (baterista) no festival carioca. Já o Fall 
Out Boy, após show em 2017, volta ao evento em 2022, enquanto Billy Idol retorna após 31 anos, 
já que se apresentou na edição de 1991. A canadense Avril Lavigne também debuta na franquia.
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tiano Ronaldo anun-
ciou nas redes sociais 
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(16) o sexo dos gêmeos 
que espera com a mo-
delo Georgina Rodrí-
guez. Em um vídeo, o 
casal estourou dois ba-
lões que revelaram con-
fetes na cor azul e rosa: 
os pombinhos darão à 
luz um casal!

INVESTIGADO. Alec Bal-
dwin (63) terá de entre-
gar seu celular à polícia 
para que uma perícia 
seja feita em busca de 
novas evidências. Um 
mandado assinado por 
um juiz do Novo México 
na última quinta (16) or-
dena que isso aconteça 
dois meses após o tiro 
fatal no set de “Rust”. Se-
gundo o TMZ, Alec con-
tou aos investigadores 
que trocou e-mails com 
a armeira-chefe Hannah 
Gutierrez nos quais ela 
mostrava diferentes esti-
los de armas e facas para 
serem usados no filme. 

MELHORAS. O cantor 
Maurílio Ribeiro, da du-
pla com Luiza, conti-
nua internado em esta-
do grave na UTI, porém 
apresentou melhora no 
quadro clínico, redu-
zindo a quantidade de 
medicações. A equipe 
médica também descar-
tou a necessidade de ci-
rurgia. Segundo boletim 
médico, o artista tem 
uma “melhora clínica 
progressiva”.

“Foi importante”
Tiago Iorc ao comentar 
sobre decisão de sumir 
após anos de trabalho

A 
primeira músi-
ca em espanhol 
de Marília Men-
donça, “Amigos 
con Derechos”, 

que acaba de ser lançada 
nas plataformas de strea-
ming, revive uma discus-
são antiga entre a indús-
tria musical -a dificuldade 
de exportar o sertanejo. A 
canção, sobre as frustra-
ções de uma amizade colo-
rida, é fruto de uma parce-
ria de Mendonça, morta há 
um mês e meio, com Dulce 
María, ex-atriz de “Rebel-
de”, uma novela mexica-
na. Além de Mendonça, a 
dupla Chitãozinho & Xo-
roró alcançou sucesso na 
América Latina nos anos 
1990. Entre outros casos, 
exceções como “Ai se Eu te 
Pego”, de Michel Teló, que 
viralizou em 2011.
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Marília tem single póstumo
“Amigos con 
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5° Filho
O ator Juliano Cazarré  anun-
ciou  que a esposa, Letícia, 
está grávida de seu quinto 
herdeiro. “Baby 5 a caminho. 
Deus é tão generoso conos-
co! Obrigado, Senhor. A vida 
quer viver”, escreveu ele. Em 
2020, o ator resolveu oficia-
lizar no religioso o casamen-
to com a mulher. O casal, que 
está junto há dez anos, já era 
casado no civil.

Assediada
A modelo e influenciadora 
Carol Portaluppi, 27, filha do 
treinador Renato Gaúcho, 
disse por meio de suas redes 
sociais que foi vítima de um 
assédio sexual ao caminhar 
por uma rua do Leblon nesta 
quinta-feira (16). De acordo 
com o relato dela, um ho-
mem passou por trás e usou 
uma garrafa de água para to-
car seus glúteos.

Rock in Rio anuncia novos nomes
O Rock in Rio anunciou os shows de Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial em 9 de 
setembro de 2022, no palco Mundo. No mesmo dia, Avril Lavigne é a atração principal do palco 
Sunset. É a estreia do trio americano de punk rock formado por Billie Joe Armstrong (vocalista 
e guitarrista), Mike Dirnt (vocalista e baixista) e Tré Cool (baterista) no festival carioca. Já o Fall 
Out Boy, após show em 2017, volta ao evento em 2022, enquanto Billy Idol retorna após 31 anos, 
já que se apresentou na edição de 1991. A canadense Avril Lavigne também debuta na franquia.
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 A No domingo, 20 de de-
zembro, acontece na Argen-
tina um leilão com itens de 
Diego Maradona.

No pregão, batizado de 
“Leilão 10”, em alusão ao nú-
mero da camisa do craque na 
seleção argentina, estarão dis-
poníveis charutos, chapéus, 
chuteiras, camisetas, um 
violão autografado, fotos de 
Maradona com Fidel Castro, 
além de dois carros BMW e 
uma casa que o jogador com-
prou para os pais, totalizando 
87 lotes.

A propriedade luxuosa 
é o item com o maior lance 
inicial da disputa. Localiza-
da no bairro de Vila Devoto, 
em Buenos Aires, a casa pode 
ser arrematada a partir de  
US$ 900 mil, cerca de R$ 5,1 
milhões.

Bens de Maradona vão a leilão, como 
carros, casa e foto do craque com Fidel

Leilão acontece 
no domingo, 20 
de dezembro, 
e inclui carros 
e roupas, que 
pertenceram ao 
astro do futebol 
argentino; além 
de uma casa que 
ele deu aos pais

Em entrevista à Reuters, 
Adrian Mercado, leiloeiro res-
ponsável pelo certame, disse 
que o pregão é organizado pe-
los cinco filhos reconhecidos 
do craque para arrecadar fun-
dos, enquanto questões legais 
sobre os bens do jogador são 
resolvidas. (GM) 

 A Criada nos anos 2000, a 
marca de luxo italiana Gol-
den Goose acaba de desem-
barcar no Brasil. A primeira 
loja da empresa foi instalada 
na cidade de São Paulo, mais 
precisamente no shopping de 
alto padrão JK Iguatemi, loca-
lizado na zona sul do municí-
pio, no bairro Vila Olímpia.

“Nós estamos realmente 
ansiosos para expandir a ‘Gol-
den Family’ e a nossa comu-
nidade em um mercado tão 
dinâmico e vivo como São 
Paulo”, disse o CEO da marca, 
Silvio Campara.

Com 102 m², a loja pau-
listana é inspirada na sede 
da marca,  que fica em Ve-
neza, na Itália. A atenção 
aos detalhes pode ser ob-
servada em divresos itens, 
o que inclui o piso de ma-
deira italiana recuperada, 

Marca de luxo italiana 
chega à cidade de SP

fotos emolduradas em ma-
deira vintage e móveis in-
dustriais. Tudo isso para 
dar destaque à exclusiva 
seleção de calçados da rede.

Na unidade, também será 
possível adquirir bolsas, aces-
sórios, uma seleção de rea-
dy to wear masculino e fe-
minino, além do serviço de 
Sneakers Makers da marca, 
que consiste na possibilida-
de dos clientes viverem uma 
experiência exclusiva de co- 
criação com os artesãos da 
empresa. “É uma celebração 
da tradição e know-how do 
trabalho manual veneziano 
da Golden Goose. Com o ser-
viço de Sneakers Makers, os 
clientes poderão criar um tê-
nis único, liberando sua criati-
vidade e sonhos e tornando-o 
um item ainda mais exclusi-
vo” explica a rede. (GM) 

Diego Armando Maradona, craque do futebol argentino, morreu 
em novembro do ano passado, vítima de uma parada cardíaca    
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 A Um dos apartamentos 
mais famosos do Brasil, o trí-
plex do Guarujá, que foi atri-
buído ao ex-presidente Lula 
no âmbito da Operação Lava 
Jato, será sorteado na internet 
no dia 30 de março de 2022.

O imóvel, uma cobertura 
tríplex de 297 m², com quatro 
dormitórios, sendo duas suí-
tes, e duas vagas de garagem, 
está disponível na plataforma 
digital Pancadão, que ofere-
ce aos usuários o recebimen-
to de notícias e um sorteio 
semanal realizado pela Lote-
ria Federal, mediante o paga-
mento de R$ 19,99 por mês.

Segundo informações da 
coluna de Mônica Bergamo, 
no jornal Folha de S. Paulo, o 
empresário Fernando Gonti-
jo, atual dono do apartamen-
to, acredita que o sorteio é 
a melhor conclusão para o 
imóvel famoso. “Eu sou um 
homem de negócios. Com o 
sorteio na internet, qualquer 
brasileiro pode acabar como 
dono do tríplex, o que é, de 
certa forma, o melhor desfe- Em abril de 2018 o triplex foi invadido por manifestantes, em meio ao processo envolvendo Lula

LUIS CLEBER/ESTADÃO CONTEÚDO

Tríplex do Guarujá, atribuído 
a Lula, será sorteado on-line

IMÓVEIS. Apartamento ficou famoso ao ser atribuído ao ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato

cho que esse imóvel poderia 
ter, já que ele tem um valor li-
gado ao desejo, à história re-
cente do nosso país”, disse o 
proprietário à Folha.

O tríplex do Guarujá ga-
nhou notoriedade quando o 
ex-presidente Lula foi acusa-
do de ter recebido propina da 
construtora OAS, por meio de 
reserva e reforma do aparta-
mento, em troca de favoreci-
mentos políticos junto à Pe-
trobras.

Gontijo, por sua vez, arre-
matou o imóvel em um lei-
lão, determinado pelo ex-juiz 
e ex-ministro Sergio Moro, 
ocorrido em 2018. Na épo-
ca, o pregão organizado pela 
Marangoni Leilão, de Curitiba, 
teve mais de 53 mil visualiza-
ções, porém apenas um único 
lance, de R$ 2,2 milhões.

Os interessados em con-
correr ao apartamento devem 
realizar assinatura na platafor-
ma Pancadão. Pode se inscre-
ver qualquer pessoa com mais 
de 18 anos, que possua um CPF 
válido. (Gladys Magalhães) 

Livro 
desmistifica 
o mercado 
de leilões

 A De autoria de Adriano Bal-
tazar Lay, Fábio Kielberman, 
Felipe Bignardi e Ronaldo So-
dré Santoro, quatro nomes 
que têm feito história no mer-
cado de leilões latino-ameri-
cano, o livro “Leilão: a evolu-
ção. Do martelo ao mouse na 
era Blockchain” chega às livra-
rias no início de 2022.

A publicação indepen-
dente tem como objetivo re-
tratar a evolução do merca-
do leiloeiro, ajudar o leitor a 
compreender o impacto que 
a atividade leiloeira tem na 
economia, bem como fazer 
com que as pessoas conhe-
çam os passos necessários 
para adquirir um bem mó-
vel ou imóvel em leilão, mos-
trando quais são os cuidados 
necessários.

Com preço promocional 
de R$ 49,90, o livro possui 
128 páginas e aborda tam-
bém a utilização da tecnolo-
gia blockchain, que permite 
o registro inviolável das infor-
mações contidas nas platafor-
mas de leilões on-line, bem 
como faz um alerta sobre os 
falsos leilões. (GM)

LANÇAMENTO

 A Na próxima terça-feira, 21 
de dezembro, às 11h, aconte-
ce o leilão de 130 imóveis do 
Banco do Brasil. As proprie-
dades estão com descontos 
de até 50% do valor de avalia-
ção e podem ser adquiridas 
na plataforma Frazão Leilões.

As propriedades estão lo-
calizadas nos estados de Ala-
goas, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Sergipe. Entre os 
destaques há um apartamen-
to de 46,23 m², em Luziânia, 
Goiás, que pode ser arrema-
tado a partir de R$ 48,5 mil, 
bem abaixo do valor de ava-

Banco do Brasil vende imóveis 
com até 50% de desconto

Os interessados no leilão devem se inscrever no site da leiloeira 

DIVULGAÇÃO/FRAZÃO LEILÕES

Imóveis estão localizados em Alagoas, Goiás, Piauí, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco

liação do imóvel, que é de  
R$ 94,4 mil.

Outra boa oportunidade 
é uma casa no município de 
Nossa Senhora do Socorro, 
em Sergipe. O imóvel, loca-
lizado em um terreno de 125 
m², possui dois quartos e um 
banheiro. Seu lance inicial é 
de R$ 49,2 mil, cerca de 50% 
do valor de mercado.

O estado de Alagoas, por 
sua vez, possui cinco casas 
disponíveis para disputa no 
pregão. Os imóveis estão nas 
cidades de Anadia, Palmeira 
dos Índios, Pilar e Teotônio 
Villela e têm lances iniciais 
entre R$ 38,5 mil e R$ 52,3 mil.

Os interessados em parti-
cipar do leilão devem se ins-
crever no site da leiloeira e se 
habilitar para realizar ofertas. 
Na página é possível ver fotos 
dos imóveis disponíveis, aces-
sar o edital do pregão, bem 
como se informar sobre as 
condições de pagamento e 
se o imóvel está ou não ocu-
pado. (GM) 

 A A casa de leilões norte-a-
mericana Sotheby’s está co-
memorando o sucesso de 
vendas em 2021. Segundo co-
municado publicado na últi-
ma quarta-feira (15), a leiloei-
ra atingiu seu maior valor de 
vendas em 277 anos de histó-
ria, ao registrar o montante de 
US$ 7,3 bilhões, o equivalente 
a cerca de R$ 41,5 bilhões.

Segundo informações da 
Associated Press, as vendas 
privadas somaram US$ 1,3 bi-
lhão, enquanto os leilões che-
garam a US$ 6 bilhões, 71% a 
mais do que em 2020 e 26% 
superior a 2019.

Um dos responsáveis pela 
quantia generosa foi o leilão 
da coleção de arte do ex-casal 
Harry Macklowe e Linda Burg, 
que rendeu em uma só noite 
US$ 676 milhões. Contudo, de 

Casa de leilões bate 
recorde de vendas 

modo geral, segundo a Sothe-
by’s, o recorde registrado em 
2021 se deve, especialmente, 
a novos públicos e compra-
dores asiáticos.

Outra cifra que chamou 
a atenção entre os núme-
ros divulgados pela leiloei-
ra foi o montante atingido 
com a venda de NFTs (Tokens 
Não Fungíveis), que atingiu  
US$ 100 milhões em 2021, ou 
R$ 568 milhões.

Entre as vendas notáveis 
está a primeira, realizada em 
abril, de uma obra digital do 
artista Pak, que arrecadou 
US$ 16,8 milhões.

Para o próximo ano, a em-
presa espera que os NFTs con-
tinuem em alta, já que lançou 
uma plataforma específica 
para obras digitais, a “Sothe-
by’s Metaverse”. (GM) 
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06/01/2022 às 09h00 - VALOR: R$ 69.906,38 e 2º leilão público – 07/01/2022 às 09h00 - VALOR: R$ 
49.818,91. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário SANGEX 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 49.892.052/0001-09, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo 
descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário 
– SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições 
estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno de formato regular, situado no lado ímpar da numeração 
predial da rua “C”, identificado como lote nº “70”, da quadra sob letra “J”, do loteamento denominado 
“Residencial Bella Vitta”, em Cândido Mota/SP, com a área de 200,00m². MATRÍCULA: 17.323 – Oficial de 
Registro de Imóveis de Cândido Mota/SP. FIDUCIANTE: JUNIA SABRINA MARTINS CPF 043.293.369-79. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 09/12/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% 
de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, 
foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas 
que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo 
do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou 
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos 
leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES 
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – 
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 

06/01/2022 às 09h30 - VALOR: R$ 69.906,38 e 2º leilão público – 07/01/2022 às 09h30 - VALOR: R$ 
51.006,59. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário SANGEX 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 49.892.052/0001-09, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo 
descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário 
– SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições 
estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno de formato regular, situado no lado ímpar da numeração 
predial da rua “C”, identificado como lote nº “71”, da quadra sob letra “J”, do loteamento denominado 
“Residencial Bella Vitta”, em Cândido Mota/SP, com a área de 200,00m². MATRÍCULA: 17.324 – Oficial de 
Registro de Imóveis de Cândido Mota/SP. FIDUCIANTE: JUNIA SABRINA MARTINS CPF 043.293.369-79. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 09/12/2021. 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

• HBZN150BPCAC00177 • NAAH20378 • 953658268FR510141 • 9531M62P8HR702351 •
9BM3821857B536773 • 9BVAG20C1EE816926 • 95328XZZ6EE401151 • 9532G82W0CR255845 •
953658264FR510119 • 9BFZF55P9B8186057 • 935CHRFM83J506593 • 9535PFTE5LR034796 •
9BGTS69W05B183028 • 9BGRP4820FG329767 • 9BD17203G63172300 • 9BWAA05W89P027455 •
9BD19515ZG0737773 • 3GNALHEV9AS662045 • 93YADC1H6DJ517790 • 9BFBSZGDA7B632221 •
93W244M24D2112042 • 9BGSU19F0CB188177 • 9BWCA05W78T162893 • LJ12FKR13E4203166 •
935FCKFVYBB509350 • 9BD17106G85135986 • 93YLSR6GHAJ307923 • 9BD15802A96186972 •
9BGKS48B0EG333770 • 9BWDB49N8CP008818 • 9BWAA05U59P049413 • 3D4PG4FD3AT222437 •
9BGTU69W05B142126 • 9BGRJ69809G184365 • 9BWAB05Z994037758 • 9BGTR08W06B140496 •
9BD195B4NJ0809340 • 8AP17206LA2123511 • 8A1LBMC25CL904268 • 9BWDB05U8DT129024 •
9BWCB05W06P007038 • 9532Y82Z7LR026649 • 9BFZF55PXD8420791 • 9BWAA05W2EP014209 •
9BD17306C54105096 • 93HGE67509Z106934 • 9BWAA05W3CP046163 • 935FCKFVY9B531121 •
9362NN6AYBB063943 • 9BD17144LF5942938 • 9BD19240T63039510 • 9BHBH51DBFP380869 •
9BWCA05W68T199238 • 8AP372110F6112144 • 9BWDB49N3EP001083 • 9BD15844AB6456641 •
9362AN6A98B030121 • 9BWCA05X84P055525 • 9BWAA05U4BP173176 • 9C6KG0450B0010881 •
94DVDUD40FJ754904 • 9BD17164LA5385785 •

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) 4042-255018/12/2021 . 10h00

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

• 9BD341A8CKY569709 • 9BGKL48U0KB191876 • 9BFZF55P2C8223208 • 9BFZH54SXM8053505 •
9BGKL48U0KB238468 • 9BD358A4NKYJ55568 • 9BD2651JHL9151885 • 9BD341A5XLY693587 •
9BWAB45U6LT035474 • 9BGKL69U0LB183025 • 9BWDB45U0MT061387 • 9BGKS48G0GG264159 •
9BFZH55L9J8060979 • 9BFZZZ33ZNP012781 • 93Y5SRZ85MJ432598 • 98822611BLKC99501 • 9BHBG51CAHP669846
• 9BGKS48U0KG373788 • 9BFZH55L9J8195878 • 9BGKS48U0KG477084 • 9BFZH55L8K8267204 •
9BWAB45U1KT089442 • 9BFBSZGDA4B836792 • 9BWAA05W6CP036369 • 94J1XFBB55M003123 •
9BGKS48U0KG469159 • 9BFZH55L4K8357188 • 93Y5SRFHGKJ703073 • 9BGKL69U0KG455423 •
9BG148DK0HC430750 • 93Y5SRZ85MJ432398 • 9BFZH55L7H8435357 • 9BD5781FFLY383733 •
9BD358A4NMYK71432 • 9BWAG45U5LT058455 • 9BGKS48U0KG425373 • 9BWAG5BZ6LP014821 •
9BWKB45U7MP021002 • 93Y5SRZ85LJ292632 • 9BWAG45U5LT011992 • 9BGKL48U0LB126080 •
9BGKS48U0KG290380 • 9BFZH54S1L8434318 • 9BWDB45U8JT140785 • 9BD2651JHM9157744 •
9BGKL48U0LB137658 • 9BD2651JHM9170437 • 9BD1196GDL1155180 • 93Y4SRF84LJ942924 •
9BWAB45U7MT073703 • 9BGKS69V0KG416054 • 9BGKS48U0KG478205 • 9BGKS48U0KG404695 •
93YHSR3HSLJ919113 • 9BWAG45U9MT004674 • 9BD358A4NLYK37332 • 9BWAG45U8MT067300 •
98822611BMKD68656 • 9BGKL48U0LB151157 • 9BD358A4NLYK06437 • 9BD195A4ZK0846638 •
93Y4SRZ85MJ392005 • 93Y5SRZ85LJ309975 • 9BWAB45U0KT111107 • 93Y4SRZ85NJ839524 •

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

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 20/07/2021 . 10H (16) 4042-2550
LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 18/12/2021 . 09h00

PRESIDENTE PRUDENTE/SP: Loja Comercial, Rua Dr. Gurgel nº 311, Cond. Ed. Comercial Dr. Gurgel, Matr. 41.370, 1º CRI Local. 
ASSIS/SP: Terreno área 1.965,18m², R. Jose Bonifácio nº 858, Matr. 34.444, CRI Local.
ARACAJU/SE: Imóvel área 336m², R. Dom Bosco, nº 1.223, Matr. 1.223, 6º CRI Leônia Gama/SE. 
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE: Terreno área 2.350m², R. Fabio de Oliveira Barreto nº 200, Lot. Jd. Piabeta, Matr.14.631, 2º CRI Local. 
LEOPOLDINA/MG: Terreno área 15.000m², R. Ângelo Lopes Almeida, nº 20, Matr. 15.405, CRI Local. 
CUIABÁ/MT: Clube Recreativo/GREMAT 40.000m², Av. Jornalista Arquimedes Pereira Lima, Matr. 7.813, 2º CRI Local. 
ASTOLFO DUTRA/MG: Gleba 77.440 m², Colônia Santa Maria, Chácaras da Lagoa. localidade de Campestre, Matr. 30.625, 2ª CRI de Cataguases/MG.
IMPORTANTE: Os imóveis com lance terão sua arrematação/ venda/alienação condicionada à aprovação da Diretoria Executiva e/ou do Conselho de Administração das Comitentes 
Vendedoras, o que poderá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de realização do leilão. Nestes casos, o prazo para lavratura das escrituras só correrá a partir da data da 
referida aprovação. No período da aprovação se faz necessário cheque caução para assegurar a venda. Caso, eventualmente, a Diretoria Executiva e ou Conselho de Administração das 
Comitentes Vendedoras não aprovem a alienação do imóvel, considerar-se-á automaticamente resolvido o negócio, sem aplicação de quaisquer penalidades, sendo devido ao arrematante tão 
somente a devolução dos valores efetivamente pagos às Comitentes Vendedoras e/ou ao leiloeiro (comissão), sem qualquer tipo de acréscimo ou correção.                            

LEILÃO PÚBLICO EXTRA-JUDICIAL
ENERGISA SUL-SUDESTE/SERGIPE/MINAS 

GERAIS/MATO GROSSO/ ENERGISA SOLUÇÕES 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 Dia 22 de dezembro de 2021 ás 11h00

Habilite-se!

Somente 100% ONLINE

Anderson Lopes de Paula 
Leiloeira Oficial JUCESP 1083 

Marilaine Borges de Paula 
Leiloeira Oficial JUCESP 601   

28/01/2022 14:00 HRS 26/01/2022 14:00 HRS

21/01/2022 14:00 HRS

ÁREA COM APROXIMADAMENTE 35
HECTARES 

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG

ÁREA 35 HECTARES

18/02/2022 14:00 HRS

GLEBA CONTENDO 163.661.08M²
COM ZRE DE 35.222.44M² 

LOCAL: RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RAGONI 

IMÓVEL URBANO CONTENDO 
34.100M² 

LOCAL: CURITIBA/PR

IMÓVEL URBANO
IMÓVEL DENOMINADO SANTO ANTÔNIO 

DOMAROBA CONTENDO 93,58 HECTARES 
LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY/ES

IMÓVEL

GLEBA

EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) dos direitos quitados do bem abaixo descrito, para co- nhecimento de eventuais interessados e para intimação dos
Executados: MARCO AURÉLIO VITÓRIO (CPF Nº 068.788.288-82), e seu cônjuge, se casado for, e para intimação do terceiro interessado Ministério
Público do Estado de São Paulo (CNPJ/MF Nº 01.468.760/0001-90). O MM. Juiz de Direito, Dr. Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, da 2ª Vara da Família e
Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e possa interessar, que,
por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Obrigação de Prestar Alimentos, ajuizada por MARIA FERNANDA MARINHO VITÓRIO (CPF Nº 440.322.118-17)
e PEDRO HENRIQUE MARINHO VITÓRIO (CPF Nº 440.322.538-11) em face de MARCO AURÉLIO VITÓRIO (CPF Nº 068.788.288-82), Processo 0304913-

2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - C21072

31.2009.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 19/2021 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as
regras expostas a seguir: 1. Descrição do bem: Direitos Quitados que o executado possui sobre o Apartamento nº 151, localizado no 15º pavimento/andar do EDIFICIO HELBOR TREND JARDINS,
situado na Rua Antônio Carlos nº 106, no 34º Subdistrito (Cerqueira César) desta cidade de São Paulo, com a área privativa de 74,5200m², área comum de 29,9480m², acrescida da área de garagem de 20.5000m²,
que corresponde ao direito de uso de uma vaga indetermi- nada na garagem coletiva dos 1º ou 2º subsolos, para a guarda de um carro de passeio, com o auxílio de manobrista, área total de 123,9680m² e
fração ideal no terreno de 0,87035%. O Edifício Helbor Trend Jardins acha-se construído em terreno descrito na matrícula 86567, deste Registro de Imóveis, na qual foi registrada nesta data, sob nº 9, a instituição e
especificação de condomínio. Localização: Rua Antônio Carlos nº 106 – Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP: 01309-010.

Dados do Imóvel
Inscrição Cadastral n° 010.060.0788-1
Matrícula Imobiliária n° 91.166 - 13º Cartório de Regis- tro de Imóveis de São Paulo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações

AV.9 26.04.2017 AJUIZAMENTO DE AÇÃO 0304913-31.2009.8.26.0100
MARIA FERNANDA MARINHO VI- TÓRIO,
PEDRO HENRIQUE MARI- NHO VITÓRIO

e KEILA MARINHOLOPES PEREIRA (RepresentanteLegal)
Obs.: Conforme constou às fls. 2412 dos autos, a alienação fiduciária referente a R.7 da Matrícula 9166 foi devidamente quitada, tendo o credor fiduciante recebido a totalidade de seu crédito. Valor de avaliação: R$
1.340.927,16 (Junho/2021). Valor de avaliação atualizado: R$ 1.407.359,00 (Novembro/2021). Débitos Fiscais: R$28.113,69 (2011/2021). 02 - A 1ª Praça terá início no dia 17 de janeiro de 2022, às 11:00
horas, e se encerrará no dia 20 de janeiro de 2022, às 11:00 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 20 de janeiro de 2022, às 11:00 horas, e se encerrará em 09 de fevereiro de 2022, às 11:00 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 80% do valor da
avaliação do bem. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.globoleiloes.com.br), sendo
necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, ga- rantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis, bem como
mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 03 - O leilão
será realizado na plataforma Globo Leilões (www.globoleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Pública Oficial, Cássia Negrete Nunes Balbino, matriculada na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.151. Todas as regras
e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.globo- leiloes.com.br; (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016). 04 - 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 (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 05 – 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 da Leiloeira Oficial: CÁSSIA NEGRETE
NUNES BALBINO, CPF Nº 308.078.218-61, CONTA CORRENTE 1105208-2, BANCO ORIGINAL 212, AGÊNCIA 0001 (Art. 884, parágrafo único do NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
06 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi- gurar fraude em leilão
(Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e cri- minalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor da leiloeira oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizada a leiloeira a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabeleci- das no presente edital. 07 - 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 (Art. 18 da Resolução n° 236/2016). 08 -
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Através do e-mail: contato@globoleiloes.com.br, ou telefones, Fixo: (11) 3181-6109 e Whatsapp: (11) 94490-6874. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita exclusivamente
pelo sítio eletrônico da Globo Leilões: www.globoleiloes.com.br/, cujo ende- reço profissional é a Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista - CEP: 01311-200 - São Paulo – SP. 09 - A publicação deste edital supre
eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (Art. 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, 01 de dezembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. DR. MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA - JUIZ DE DIREITO.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial 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 
firmado em 30/11/2012, no qual figuram como fiduciantes André Luís Gottardi Marçal, administrador de empresas, RG nº 11.826.559-3-SSP/SP e CPF  
nº 100.459.448-81, e Dione Queren Gottardi Marçal, bancária, RG nº 25.370.438-8-SSP/SP, CPF nº 153.001.348-80, brasileiros, casados sob o regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77 residentes e domiciliados na Rua Arruda Alvim, nº 297, apto. 205, Pinheiros, São Paulo/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 28 de dezembro de 2021, às 11h00, no 
endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.294.305,27 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, 
trezentos e cinco reais e vinte e sete centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/
SP, Alto da Lapa, situado na Rua Mario Whately, 280, Apto. nº 43, Tipo Horizonte, no 3º pav. do Cond. Ideal, área privativa de 190,391m², com direito a 3 
vagas de garagem e respectiva fração ideal de 1,3283% no terreno. Imóvel objeto da matrícula nº 132.332 do 10º Cartório de Registro de Imóveis de 
São Paulo/SP. Obs.: Consta sobre o imóvel Processo nº 10033572720218200000, em trâmite na Vara 37 VC Central – SP. Ficará a cargo do comprador a 
baixa da Afetação constante na AV. 2 da citada matrícula. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não 
haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 07 de janeiro de 2022, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 1.647.152,64 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro 
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 oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(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 
fiduciante, 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 fiduciante, 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 fiduciante, mantida em instituição 
financeira 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 profissão de Leiloeiro Oficial.

DATA 1º LEILÃO 28/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 07/01/22 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

22/12/2021 A PARTIR DAS 09:00 h. ID: 101821. MA IMÓVEIS - BANCO INTER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 92M² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 22/12/2021 A PARTIR DAS 10:00 h. ID: 101710. SOLD COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA). Loc.: SP. TAPETES, MESAS, 
APARADORES, BUFFET, LUMINÁRIAS, QUADROS, RACKS, ARMÁRIOS, ETC. 22/12/2021 A PARTIR DAS 10:31 h. ID: 101715. SOLD IMPORTWAY. 
Loc.: ES, SC, SP. QUADRICÍCLOS, MINI MOTOS, MINI CARROS ELÉTRICOS, PATINETES ELÉTRICOS, MÁQUINA DE FUMAÇA, CONTAINER 
FLEXITANK, ETC. 22/12/2021 A PARTIR DAS 15:30 h. ID: 101711. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. TELEVISORES, CHALEIRAS, 
ASPIRADORES, BEBEDOUROS, FRITADEIRAS, ESCOVAS, SECADORES, ETC. 22/12/2021 A PARTIR DAS 16:00 h. ID: 101815. SOLD MANUT. Loc.: 
MG. MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR, CORTADORA DE PISO, VASSOURA ROTATIVA, ETC. 27/12/2021 A PARTIR DAS 09:00 h. ID: 101760. 
MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª Praça. Loc.: PR. APTO 77M², 1 VAGA EM CURITIBA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 27/12/2021 A 
PARTIR DAS 09:15 h. ID: 101417. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. CASA 89M² NA CHACARÁ MARILEA RIO DAS OSTRAS/RJ - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 27/12/2021 A PARTIR DAS 09:30 h. ID: 101684. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª Praça. Loc.: SP. CASA 
68M² NA PENHA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 27/12/2021 A PARTIR DAS 13:30 h. ID: 101277. MA IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 2ª Praça. Loc.: SP. APTO 51M² NA VILA PINHEIRINHO EM SANTO ANDRÉ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/12/2021 
A PARTIR DAS 14:00 h. ID: 101598. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: SP. TORNEIRAS, BATEDEIRA INDUSTRIAL, PRATELEIRA, CORTADOR, FATIADOR, 
BANCADA DE AÇO, ETC. 27/12/2021 A PARTIR DAS 14:10 h. ID: 101110. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 511M², 5 
VAGAS EM RIBEIRÃO PRETO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/12/2021 A PARTIR DAS 15:00 h. ID: 101530. SOLD ATRA GOURMET 
BGHUM. Loc.: SP. SELADORA, BALCÃO REFRIGERADO, ADEGA DE VINHOS, LIXEIRA, CARRINHOS ARMÁRIO, FREEZER, FORNO, ETC. 28/12/2021 
A PARTIR DAS 10:00 h. ID: 101739. SOLD MENDES UNIV. DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. NOTEBOOKS, CPUS, MONITORES, ADEGA, PLACAS MÃE, 
LAVA E SECA, ETC. 28/12/2021 A PARTIR DAS 15:00 h. ID: 101050. SOLD PATRIANI ALLURE GUANABARA. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 
27/12/2021 A PARTIR DAS 14:15 h. ID: 101527. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª Praça. Loc.: MT. CASA 124M² NO PARQUE RES. BURITI - 
RONDONÓPOLIS/MT. 27/12/2021 A PARTIR DAS 14:00 h. ID: 100067. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª Praça. Loc.: MT. CASA 143M² EM 
VÁRZEA GRANDE/MT - 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.

22/12/2021 A PARTIR DAS 10:30 h. ID: 101892. ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL. Loc.: PE. COMPRESSORES DE AR SAUER, GERADOR CORRENTE 
ALTERNADA, MOTOBOMBA, MOTOR ELÉTRICO, ETC. 22/12/2021 A PARTIR DAS 13:00 h. ID: 101848. LOCALIZA. Loc.: MG. NOTEBOOKS DELL 
E MONITORES. 22/12/2021 A PARTIR DAS 15:00 h. ID: 101928. DOW. Loc.: BA. MOTOR, INJETOR, BOMBA, CONTROLE ELÉTRICO E OUTROS. 
22/12/2021 A PARTIR DAS 16:00 h. ID: 101861. BASF. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES, SUV E UTILITÁRIOS. 22/12/2021 A PARTIR DAS 16:00 h. ID: 
101876. CPFL. Loc.: RS, SP. FIAT STRADA, VOLKSWAGEN SAVEIRO, CHEVROLET CELTA, MERCEDES-BENZ E OUTROS. 23/12/2021 A PARTIR DAS 
14:30 h. ID: 101774. MEDICAR. Loc.: SP. VEÍCULOS DE PASSEIO. 23/12/2021 A PARTIR DAS 15:00 h. ID: 101862. GM. Loc.: SP. PONTE ROLANTE 
BARDELLA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 15:30 h. ID: 101859. MONSANTO. Loc.: RS. ADUBADEIRA BALDAN, SECADOR DE SEMENTES, 
TRILHADORA, SISTEMA DE MARCAÇÃO DE PLANTIO E OUTROS. 23/12/2021 A PARTIR DAS 16:30 h. ID: 101875. BRASIL COLETA. Loc.: SP. 
SUCATA DE TALHA, SUCATA DE CAVALETES, PRATELEIRAS INDUSTRIAL, SUCATAS DE EQUIPAMENTOS E OUTROS. 23/12/2021 A PARTIR DAS 
17:00 h. ID: 101938. DRACENA RENTAL. Loc.: SP. UTILITÁRIOS, CAMINHÕES GUINDASTES E SEMIRREBOQUE. 27/12/2021 A PARTIR DAS 11:00 
h. ID: 101868. RODOVIÁRIO CAMILO. Loc.: MG. CAVALO MECÂNICO E SEMIRREBOQUES. 27/12/2021 A PARTIR DAS 14:30 h. ID: 101723. 
NOTRE DAME INTERMÉDICA. Loc.: MG. BERÇOS AQUECIDOS, FOTOTERAPIAS, APARELHO DE HEMODIÁLISE, ARQUIVOS EM AÇO, ETC. 
28/12/2021 A PARTIR DAS 10:30 h. ID: 101884. SAVEPOWER. Loc.: SP. SOFTSTARTER, FILTROS DE AR, BICICLETAS EMBREEX, PEÇAS 
MECÂNICAS, VÁLVULA, ETC. 28/12/2021 A PARTIR DAS 11:00 h. ID: 101800. TIETÊ AGROINDUSTRIAL. Loc.: SP. CAMINHÕES, TRATORES, 
COLHEDORAS E DETECTOR DE METAIS. 28/12/2021 A PARTIR DAS 13:00 h. ID: 101939. PETRORECONCAVO. Loc.: RN. TUBOS, SUCATA DE 
ACESSÓRIOS BCS, SUCATA DE BOMBAS, ETC. 28/12/2021 A PARTIR DAS 14:00 h. ID: 101882. GRUPO MONTE SINAI. Loc.: PE. MINI 
CARREGADEIRA, VASSOURA COLETORA, MARTELO HIDRÁULICO, E TANQUE COMBUSTÍVEL. 

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.

22/12/2021 A PARTIR DAS 14:01 h. ID: 101588. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOD/PR. Loc.: PR. ÔNIBUS E VEICULO.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.

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

28/12/2021 A PARTIR DAS 14:00 h. ID: 101679. LEILÃO BANCO DO BRASIL. Loc.: SP. IMÓVEIS EM RIBEIRÃO PRETO/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.  Daniel Hamoui JUCESP 1105.

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.

22/12/2021 A PARTIR DAS 14:30 h. ID: 101785. AMG COMEX. Loc.: MA, SP. PLATAFORMA DE CORTE, GERADOR 300 E 325 KVA, PERFURATRIZ, 
COMPRESSOR GA 22FF. 

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.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - PROCESSO 1007937-43.2020.8.26.0099. Partes: Exequente: JHONATAN AUGUSTO 
FERRAZ e Executado: R.VIEIRA AUTOMÓVEIS LTDA EPP. 1º LEILÃO: 21/12/21 às 11h30 oportunidade em que o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º 
LEILÃO: 07/01/2022 às 11h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices 
adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 21.243,60 e 2ª data Lance Inicial: R$ 10.621,80, valores sujeitos a atualiza-
ções. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: VEÍCULO MARCA/MODELO: GM/ASTRA SEDAN CD, Placa: DKW 0602. Ano/Mo-
delo: 2004/2004. Chassi: 9BGTT69B04B173163. Cor: Azul. Combustível: Gasolina. Visitação: Agendamento junto a Lei-
loeira Oficial. Localização do bem: Rua Pedro Januzzi, nº. 84, Jardim Sevilha, Bragança Paulista/SP. Venda no estado em 
que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. 

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.  
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.
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SÁBADO, 18 A SEGUNDA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021 

EDITAL DE LEILÃO DE VEÍCULOS | Comitente vendedor: FABIO 
FERNANDES NETTO REPRESENTAÇÃO inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.783.235/0001-60. O leilão será realizado 04 de Janeiro de 2022, às 

10:30. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 
ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. Leiloeira Oficial 
Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817.

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

45.050.663/0001-59 a realizar o Leilão de lotes de bens diversos. Leilão somente 
Online dia 07 de janeiro de 2022 às 11:00 no site www.satoleiloes.com.br. EDITAL 
COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ 
DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 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 – 

06/01/2022 às 09h00 - VALOR: R$ 69.906,38 e 2º leilão público – 07/01/2022 às 09h00 - VALOR: R$ 
49.818,91. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário SANGEX 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 49.892.052/0001-09, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo 
descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário 
– SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições 
estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno de formato regular, situado no lado ímpar da numeração 
predial da rua “C”, identificado como lote nº “70”, da quadra sob letra “J”, do loteamento denominado 
“Residencial Bella Vitta”, em Cândido Mota/SP, com a área de 200,00m². MATRÍCULA: 17.323 – Oficial de 
Registro de Imóveis de Cândido Mota/SP. FIDUCIANTE: JUNIA SABRINA MARTINS CPF 043.293.369-79. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 09/12/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% 
de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, 
foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas 
que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo 
do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou 
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos 
leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES 
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – 
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 

06/01/2022 às 09h30 - VALOR: R$ 69.906,38 e 2º leilão público – 07/01/2022 às 09h30 - VALOR: R$ 
51.006,59. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário SANGEX 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 49.892.052/0001-09, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo 
descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário 
– SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições 
estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno de formato regular, situado no lado ímpar da numeração 
predial da rua “C”, identificado como lote nº “71”, da quadra sob letra “J”, do loteamento denominado 
“Residencial Bella Vitta”, em Cândido Mota/SP, com a área de 200,00m². MATRÍCULA: 17.324 – Oficial de 
Registro de Imóveis de Cândido Mota/SP. FIDUCIANTE: JUNIA SABRINA MARTINS CPF 043.293.369-79. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 09/12/2021. 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

• HBZN150BPCAC00177 • NAAH20378 • 953658268FR510141 • 9531M62P8HR702351 •
9BM3821857B536773 • 9BVAG20C1EE816926 • 95328XZZ6EE401151 • 9532G82W0CR255845 •
953658264FR510119 • 9BFZF55P9B8186057 • 935CHRFM83J506593 • 9535PFTE5LR034796 •
9BGTS69W05B183028 • 9BGRP4820FG329767 • 9BD17203G63172300 • 9BWAA05W89P027455 •
9BD19515ZG0737773 • 3GNALHEV9AS662045 • 93YADC1H6DJ517790 • 9BFBSZGDA7B632221 •
93W244M24D2112042 • 9BGSU19F0CB188177 • 9BWCA05W78T162893 • LJ12FKR13E4203166 •
935FCKFVYBB509350 • 9BD17106G85135986 • 93YLSR6GHAJ307923 • 9BD15802A96186972 •
9BGKS48B0EG333770 • 9BWDB49N8CP008818 • 9BWAA05U59P049413 • 3D4PG4FD3AT222437 •
9BGTU69W05B142126 • 9BGRJ69809G184365 • 9BWAB05Z994037758 • 9BGTR08W06B140496 •
9BD195B4NJ0809340 • 8AP17206LA2123511 • 8A1LBMC25CL904268 • 9BWDB05U8DT129024 •
9BWCB05W06P007038 • 9532Y82Z7LR026649 • 9BFZF55PXD8420791 • 9BWAA05W2EP014209 •
9BD17306C54105096 • 93HGE67509Z106934 • 9BWAA05W3CP046163 • 935FCKFVY9B531121 •
9362NN6AYBB063943 • 9BD17144LF5942938 • 9BD19240T63039510 • 9BHBH51DBFP380869 •
9BWCA05W68T199238 • 8AP372110F6112144 • 9BWDB49N3EP001083 • 9BD15844AB6456641 •
9362AN6A98B030121 • 9BWCA05X84P055525 • 9BWAA05U4BP173176 • 9C6KG0450B0010881 •
94DVDUD40FJ754904 • 9BD17164LA5385785 •

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) 4042-255018/12/2021 . 10h00

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

• 9BD341A8CKY569709 • 9BGKL48U0KB191876 • 9BFZF55P2C8223208 • 9BFZH54SXM8053505 •
9BGKL48U0KB238468 • 9BD358A4NKYJ55568 • 9BD2651JHL9151885 • 9BD341A5XLY693587 •
9BWAB45U6LT035474 • 9BGKL69U0LB183025 • 9BWDB45U0MT061387 • 9BGKS48G0GG264159 •
9BFZH55L9J8060979 • 9BFZZZ33ZNP012781 • 93Y5SRZ85MJ432598 • 98822611BLKC99501 • 9BHBG51CAHP669846
• 9BGKS48U0KG373788 • 9BFZH55L9J8195878 • 9BGKS48U0KG477084 • 9BFZH55L8K8267204 •
9BWAB45U1KT089442 • 9BFBSZGDA4B836792 • 9BWAA05W6CP036369 • 94J1XFBB55M003123 •
9BGKS48U0KG469159 • 9BFZH55L4K8357188 • 93Y5SRFHGKJ703073 • 9BGKL69U0KG455423 •
9BG148DK0HC430750 • 93Y5SRZ85MJ432398 • 9BFZH55L7H8435357 • 9BD5781FFLY383733 •
9BD358A4NMYK71432 • 9BWAG45U5LT058455 • 9BGKS48U0KG425373 • 9BWAG5BZ6LP014821 •
9BWKB45U7MP021002 • 93Y5SRZ85LJ292632 • 9BWAG45U5LT011992 • 9BGKL48U0LB126080 •
9BGKS48U0KG290380 • 9BFZH54S1L8434318 • 9BWDB45U8JT140785 • 9BD2651JHM9157744 •
9BGKL48U0LB137658 • 9BD2651JHM9170437 • 9BD1196GDL1155180 • 93Y4SRF84LJ942924 •
9BWAB45U7MT073703 • 9BGKS69V0KG416054 • 9BGKS48U0KG478205 • 9BGKS48U0KG404695 •
93YHSR3HSLJ919113 • 9BWAG45U9MT004674 • 9BD358A4NLYK37332 • 9BWAG45U8MT067300 •
98822611BMKD68656 • 9BGKL48U0LB151157 • 9BD358A4NLYK06437 • 9BD195A4ZK0846638 •
93Y4SRZ85MJ392005 • 93Y5SRZ85LJ309975 • 9BWAB45U0KT111107 • 93Y4SRZ85NJ839524 •

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

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 20/07/2021 . 10H (16) 4042-2550
LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 18/12/2021 . 09h00

PRESIDENTE PRUDENTE/SP: Loja Comercial, Rua Dr. Gurgel nº 311, Cond. Ed. Comercial Dr. Gurgel, Matr. 41.370, 1º CRI Local. 
ASSIS/SP: Terreno área 1.965,18m², R. Jose Bonifácio nº 858, Matr. 34.444, CRI Local.
ARACAJU/SE: Imóvel área 336m², R. Dom Bosco, nº 1.223, Matr. 1.223, 6º CRI Leônia Gama/SE. 
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE: Terreno área 2.350m², R. Fabio de Oliveira Barreto nº 200, Lot. Jd. Piabeta, Matr.14.631, 2º CRI Local. 
LEOPOLDINA/MG: Terreno área 15.000m², R. Ângelo Lopes Almeida, nº 20, Matr. 15.405, CRI Local. 
CUIABÁ/MT: Clube Recreativo/GREMAT 40.000m², Av. Jornalista Arquimedes Pereira Lima, Matr. 7.813, 2º CRI Local. 
ASTOLFO DUTRA/MG: Gleba 77.440 m², Colônia Santa Maria, Chácaras da Lagoa. localidade de Campestre, Matr. 30.625, 2ª CRI de Cataguases/MG.
IMPORTANTE: Os imóveis com lance terão sua arrematação/ venda/alienação condicionada à aprovação da Diretoria Executiva e/ou do Conselho de Administração das Comitentes 
Vendedoras, o que poderá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de realização do leilão. Nestes casos, o prazo para lavratura das escrituras só correrá a partir da data da 
referida aprovação. No período da aprovação se faz necessário cheque caução para assegurar a venda. Caso, eventualmente, a Diretoria Executiva e ou Conselho de Administração das 
Comitentes Vendedoras não aprovem a alienação do imóvel, considerar-se-á automaticamente resolvido o negócio, sem aplicação de quaisquer penalidades, sendo devido ao arrematante tão 
somente a devolução dos valores efetivamente pagos às Comitentes Vendedoras e/ou ao leiloeiro (comissão), sem qualquer tipo de acréscimo ou correção.                            

LEILÃO PÚBLICO EXTRA-JUDICIAL
ENERGISA SUL-SUDESTE/SERGIPE/MINAS 

GERAIS/MATO GROSSO/ ENERGISA SOLUÇÕES 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 Dia 22 de dezembro de 2021 ás 11h00

Habilite-se!

Somente 100% ONLINE

Anderson Lopes de Paula 
Leiloeira Oficial JUCESP 1083 

Marilaine Borges de Paula 
Leiloeira Oficial JUCESP 601   

28/01/2022 14:00 HRS 26/01/2022 14:00 HRS

21/01/2022 14:00 HRS

ÁREA COM APROXIMADAMENTE 35
HECTARES 

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG

ÁREA 35 HECTARES

18/02/2022 14:00 HRS

GLEBA CONTENDO 163.661.08M²
COM ZRE DE 35.222.44M² 

LOCAL: RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RAGONI 

IMÓVEL URBANO CONTENDO 
34.100M² 

LOCAL: CURITIBA/PR

IMÓVEL URBANO
IMÓVEL DENOMINADO SANTO ANTÔNIO 

DOMAROBA CONTENDO 93,58 HECTARES 
LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY/ES

IMÓVEL

GLEBA

EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) dos direitos quitados do bem abaixo descrito, para co- nhecimento de eventuais interessados e para intimação dos
Executados: MARCO AURÉLIO VITÓRIO (CPF Nº 068.788.288-82), e seu cônjuge, se casado for, e para intimação do terceiro interessado Ministério
Público do Estado de São Paulo (CNPJ/MF Nº 01.468.760/0001-90). O MM. Juiz de Direito, Dr. Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, da 2ª Vara da Família e
Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e possa interessar, que,
por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Obrigação de Prestar Alimentos, ajuizada por MARIA FERNANDA MARINHO VITÓRIO (CPF Nº 440.322.118-17)
e PEDRO HENRIQUE MARINHO VITÓRIO (CPF Nº 440.322.538-11) em face de MARCO AURÉLIO VITÓRIO (CPF Nº 068.788.288-82), Processo 0304913-

2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - C21072

31.2009.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 19/2021 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as
regras expostas a seguir: 1. Descrição do bem: Direitos Quitados que o executado possui sobre o Apartamento nº 151, localizado no 15º pavimento/andar do EDIFICIO HELBOR TREND JARDINS,
situado na Rua Antônio Carlos nº 106, no 34º Subdistrito (Cerqueira César) desta cidade de São Paulo, com a área privativa de 74,5200m², área comum de 29,9480m², acrescida da área de garagem de 20.5000m²,
que corresponde ao direito de uso de uma vaga indetermi- nada na garagem coletiva dos 1º ou 2º subsolos, para a guarda de um carro de passeio, com o auxílio de manobrista, área total de 123,9680m² e
fração ideal no terreno de 0,87035%. O Edifício Helbor Trend Jardins acha-se construído em terreno descrito na matrícula 86567, deste Registro de Imóveis, na qual foi registrada nesta data, sob nº 9, a instituição e
especificação de condomínio. Localização: Rua Antônio Carlos nº 106 – Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP: 01309-010.

Dados do Imóvel
Inscrição Cadastral n° 010.060.0788-1
Matrícula Imobiliária n° 91.166 - 13º Cartório de Regis- tro de Imóveis de São Paulo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações

AV.9 26.04.2017 AJUIZAMENTO DE AÇÃO 0304913-31.2009.8.26.0100
MARIA FERNANDA MARINHO VI- TÓRIO,
PEDRO HENRIQUE MARI- NHO VITÓRIO

e KEILA MARINHOLOPES PEREIRA (RepresentanteLegal)
Obs.: Conforme constou às fls. 2412 dos autos, a alienação fiduciária referente a R.7 da Matrícula 9166 foi devidamente quitada, tendo o credor fiduciante recebido a totalidade de seu crédito. Valor de avaliação: R$
1.340.927,16 (Junho/2021). Valor de avaliação atualizado: R$ 1.407.359,00 (Novembro/2021). Débitos Fiscais: R$28.113,69 (2011/2021). 02 - A 1ª Praça terá início no dia 17 de janeiro de 2022, às 11:00
horas, e se encerrará no dia 20 de janeiro de 2022, às 11:00 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 20 de janeiro de 2022, às 11:00 horas, e se encerrará em 09 de fevereiro de 2022, às 11:00 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 80% do valor da
avaliação do bem. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.globoleiloes.com.br), sendo
necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, ga- rantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis, bem como
mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 03 - O leilão
será realizado na plataforma Globo Leilões (www.globoleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Pública Oficial, Cássia Negrete Nunes Balbino, matriculada na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.151. Todas as regras
e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.globo- leiloes.com.br; (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016). 04 - 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 (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 05 – 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 da Leiloeira Oficial: CÁSSIA NEGRETE
NUNES BALBINO, CPF Nº 308.078.218-61, CONTA CORRENTE 1105208-2, BANCO ORIGINAL 212, AGÊNCIA 0001 (Art. 884, parágrafo único do NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
06 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi- gurar fraude em leilão
(Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e cri- minalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor da leiloeira oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizada a leiloeira a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabeleci- das no presente edital. 07 - 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 (Art. 18 da Resolução n° 236/2016). 08 -
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Através do e-mail: contato@globoleiloes.com.br, ou telefones, Fixo: (11) 3181-6109 e Whatsapp: (11) 94490-6874. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita exclusivamente
pelo sítio eletrônico da Globo Leilões: www.globoleiloes.com.br/, cujo ende- reço profissional é a Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista - CEP: 01311-200 - São Paulo – SP. 09 - A publicação deste edital supre
eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (Art. 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, 01 de dezembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. DR. MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA - JUIZ DE DIREITO.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial 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 
firmado em 30/11/2012, no qual figuram como fiduciantes André Luís Gottardi Marçal, administrador de empresas, RG nº 11.826.559-3-SSP/SP e CPF  
nº 100.459.448-81, e Dione Queren Gottardi Marçal, bancária, RG nº 25.370.438-8-SSP/SP, CPF nº 153.001.348-80, brasileiros, casados sob o regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77 residentes e domiciliados na Rua Arruda Alvim, nº 297, apto. 205, Pinheiros, São Paulo/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 28 de dezembro de 2021, às 11h00, no 
endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.294.305,27 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, 
trezentos e cinco reais e vinte e sete centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/
SP, Alto da Lapa, situado na Rua Mario Whately, 280, Apto. nº 43, Tipo Horizonte, no 3º pav. do Cond. Ideal, área privativa de 190,391m², com direito a 3 
vagas de garagem e respectiva fração ideal de 1,3283% no terreno. Imóvel objeto da matrícula nº 132.332 do 10º Cartório de Registro de Imóveis de 
São Paulo/SP. Obs.: Consta sobre o imóvel Processo nº 10033572720218200000, em trâmite na Vara 37 VC Central – SP. Ficará a cargo do comprador a 
baixa da Afetação constante na AV. 2 da citada matrícula. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não 
haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 07 de janeiro de 2022, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 1.647.152,64 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro 
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 oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(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 
fiduciante, 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 fiduciante, 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 fiduciante, mantida em instituição 
financeira 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 profissão de Leiloeiro Oficial.

DATA 1º LEILÃO 28/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 07/01/22 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

22/12/2021 A PARTIR DAS 09:00 h. ID: 101821. MA IMÓVEIS - BANCO INTER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 92M² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 22/12/2021 A PARTIR DAS 10:00 h. ID: 101710. SOLD COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA). Loc.: SP. TAPETES, MESAS, 
APARADORES, BUFFET, LUMINÁRIAS, QUADROS, RACKS, ARMÁRIOS, ETC. 22/12/2021 A PARTIR DAS 10:31 h. ID: 101715. SOLD IMPORTWAY. 
Loc.: ES, SC, SP. QUADRICÍCLOS, MINI MOTOS, MINI CARROS ELÉTRICOS, PATINETES ELÉTRICOS, MÁQUINA DE FUMAÇA, CONTAINER 
FLEXITANK, ETC. 22/12/2021 A PARTIR DAS 15:30 h. ID: 101711. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. TELEVISORES, CHALEIRAS, 
ASPIRADORES, BEBEDOUROS, FRITADEIRAS, ESCOVAS, SECADORES, ETC. 22/12/2021 A PARTIR DAS 16:00 h. ID: 101815. SOLD MANUT. Loc.: 
MG. MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR, CORTADORA DE PISO, VASSOURA ROTATIVA, ETC. 27/12/2021 A PARTIR DAS 09:00 h. ID: 101760. 
MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª Praça. Loc.: PR. APTO 77M², 1 VAGA EM CURITIBA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 27/12/2021 A 
PARTIR DAS 09:15 h. ID: 101417. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. CASA 89M² NA CHACARÁ MARILEA RIO DAS OSTRAS/RJ - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 27/12/2021 A PARTIR DAS 09:30 h. ID: 101684. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª Praça. Loc.: SP. CASA 
68M² NA PENHA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 27/12/2021 A PARTIR DAS 13:30 h. ID: 101277. MA IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 2ª Praça. Loc.: SP. APTO 51M² NA VILA PINHEIRINHO EM SANTO ANDRÉ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/12/2021 
A PARTIR DAS 14:00 h. ID: 101598. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: SP. TORNEIRAS, BATEDEIRA INDUSTRIAL, PRATELEIRA, CORTADOR, FATIADOR, 
BANCADA DE AÇO, ETC. 27/12/2021 A PARTIR DAS 14:10 h. ID: 101110. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 511M², 5 
VAGAS EM RIBEIRÃO PRETO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/12/2021 A PARTIR DAS 15:00 h. ID: 101530. SOLD ATRA GOURMET 
BGHUM. Loc.: SP. SELADORA, BALCÃO REFRIGERADO, ADEGA DE VINHOS, LIXEIRA, CARRINHOS ARMÁRIO, FREEZER, FORNO, ETC. 28/12/2021 
A PARTIR DAS 10:00 h. ID: 101739. SOLD MENDES UNIV. DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. NOTEBOOKS, CPUS, MONITORES, ADEGA, PLACAS MÃE, 
LAVA E SECA, ETC. 28/12/2021 A PARTIR DAS 15:00 h. ID: 101050. SOLD PATRIANI ALLURE GUANABARA. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 
27/12/2021 A PARTIR DAS 14:15 h. ID: 101527. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª Praça. Loc.: MT. CASA 124M² NO PARQUE RES. BURITI - 
RONDONÓPOLIS/MT. 27/12/2021 A PARTIR DAS 14:00 h. ID: 100067. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª Praça. Loc.: MT. CASA 143M² EM 
VÁRZEA GRANDE/MT - 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.

22/12/2021 A PARTIR DAS 10:30 h. ID: 101892. ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL. Loc.: PE. COMPRESSORES DE AR SAUER, GERADOR CORRENTE 
ALTERNADA, MOTOBOMBA, MOTOR ELÉTRICO, ETC. 22/12/2021 A PARTIR DAS 13:00 h. ID: 101848. LOCALIZA. Loc.: MG. NOTEBOOKS DELL 
E MONITORES. 22/12/2021 A PARTIR DAS 15:00 h. ID: 101928. DOW. Loc.: BA. MOTOR, INJETOR, BOMBA, CONTROLE ELÉTRICO E OUTROS. 
22/12/2021 A PARTIR DAS 16:00 h. ID: 101861. BASF. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES, SUV E UTILITÁRIOS. 22/12/2021 A PARTIR DAS 16:00 h. ID: 
101876. CPFL. Loc.: RS, SP. FIAT STRADA, VOLKSWAGEN SAVEIRO, CHEVROLET CELTA, MERCEDES-BENZ E OUTROS. 23/12/2021 A PARTIR DAS 
14:30 h. ID: 101774. MEDICAR. Loc.: SP. VEÍCULOS DE PASSEIO. 23/12/2021 A PARTIR DAS 15:00 h. ID: 101862. GM. Loc.: SP. PONTE ROLANTE 
BARDELLA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 15:30 h. ID: 101859. MONSANTO. Loc.: RS. ADUBADEIRA BALDAN, SECADOR DE SEMENTES, 
TRILHADORA, SISTEMA DE MARCAÇÃO DE PLANTIO E OUTROS. 23/12/2021 A PARTIR DAS 16:30 h. ID: 101875. BRASIL COLETA. Loc.: SP. 
SUCATA DE TALHA, SUCATA DE CAVALETES, PRATELEIRAS INDUSTRIAL, SUCATAS DE EQUIPAMENTOS E OUTROS. 23/12/2021 A PARTIR DAS 
17:00 h. ID: 101938. DRACENA RENTAL. Loc.: SP. UTILITÁRIOS, CAMINHÕES GUINDASTES E SEMIRREBOQUE. 27/12/2021 A PARTIR DAS 11:00 
h. ID: 101868. RODOVIÁRIO CAMILO. Loc.: MG. CAVALO MECÂNICO E SEMIRREBOQUES. 27/12/2021 A PARTIR DAS 14:30 h. ID: 101723. 
NOTRE DAME INTERMÉDICA. Loc.: MG. BERÇOS AQUECIDOS, FOTOTERAPIAS, APARELHO DE HEMODIÁLISE, ARQUIVOS EM AÇO, ETC. 
28/12/2021 A PARTIR DAS 10:30 h. ID: 101884. SAVEPOWER. Loc.: SP. SOFTSTARTER, FILTROS DE AR, BICICLETAS EMBREEX, PEÇAS 
MECÂNICAS, VÁLVULA, ETC. 28/12/2021 A PARTIR DAS 11:00 h. ID: 101800. TIETÊ AGROINDUSTRIAL. Loc.: SP. CAMINHÕES, TRATORES, 
COLHEDORAS E DETECTOR DE METAIS. 28/12/2021 A PARTIR DAS 13:00 h. ID: 101939. PETRORECONCAVO. Loc.: RN. TUBOS, SUCATA DE 
ACESSÓRIOS BCS, SUCATA DE BOMBAS, ETC. 28/12/2021 A PARTIR DAS 14:00 h. ID: 101882. GRUPO MONTE SINAI. Loc.: PE. MINI 
CARREGADEIRA, VASSOURA COLETORA, MARTELO HIDRÁULICO, E TANQUE COMBUSTÍVEL. 

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.

22/12/2021 A PARTIR DAS 14:01 h. ID: 101588. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOD/PR. Loc.: PR. ÔNIBUS E VEICULO.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.

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

28/12/2021 A PARTIR DAS 14:00 h. ID: 101679. LEILÃO BANCO DO BRASIL. Loc.: SP. IMÓVEIS EM RIBEIRÃO PRETO/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.  Daniel Hamoui JUCESP 1105.

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.

22/12/2021 A PARTIR DAS 14:30 h. ID: 101785. AMG COMEX. Loc.: MA, SP. PLATAFORMA DE CORTE, GERADOR 300 E 325 KVA, PERFURATRIZ, 
COMPRESSOR GA 22FF. 

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.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - PROCESSO 1007937-43.2020.8.26.0099. Partes: Exequente: JHONATAN AUGUSTO 
FERRAZ e Executado: R.VIEIRA AUTOMÓVEIS LTDA EPP. 1º LEILÃO: 21/12/21 às 11h30 oportunidade em que o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º 
LEILÃO: 07/01/2022 às 11h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices 
adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 21.243,60 e 2ª data Lance Inicial: R$ 10.621,80, valores sujeitos a atualiza-
ções. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: VEÍCULO MARCA/MODELO: GM/ASTRA SEDAN CD, Placa: DKW 0602. Ano/Mo-
delo: 2004/2004. Chassi: 9BGTT69B04B173163. Cor: Azul. Combustível: Gasolina. Visitação: Agendamento junto a Lei-
loeira Oficial. Localização do bem: Rua Pedro Januzzi, nº. 84, Jardim Sevilha, Bragança Paulista/SP. Venda no estado em 
que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. 

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

B3gazetasp.com.br
SÁBADO, 18 A SEGUNDA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021 

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, 
em São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do 
Instrumento Particular fi rmado em 25/05/2017, no qual fi gura como fi duciante Arnaldo Roberto Olmos Ramayo, brasileiro, solteiro, sócio diretor 
comercial, RG nº 19.632.830-5-SSP/SP, CPF nº 281.041.848-90, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Tupiguaes, 123, Apto. nº 124, levará 
a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 28 de dezembro de 2021, às 11h00, 
no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.394.541,03 (um milhão, trezentos e noventa e quatro 
mil, quinhentos e quarenta e um reais e três centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, 
em São Paulo/SP, Bairro Santana, situado na Rua Tupiguaes, 123, Apto. nº 124, 12º andar do Ed. São Bento Green Park, com área útil de 107,05m² 
respectiva fração ideal de terreno de 2,2254%, com direito a 3 vagas de garagem no subsolo. Imóvel objeto da matrícula nº 102.222 do 3º Ofi cial 
de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Obs.: O Vendedor providenciará, sem prazo determinado, a baixa da Penhora constante na AV.5 da citada 
matrícula. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde 
já designado o dia 07 de janeiro de 2022, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
697.270,52 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos). Todos os horários estipulados neste edital, 
no site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. 
O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive 
ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em 
garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no 
parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se 
dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições 
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá 
adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.
leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do 
início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente 
pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fi duciante, para efetuar o 
pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate.  A 
transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, mantida 
em instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 
19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 28/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 07/01/22 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO
LEILÃO ELETRÔNICO 

1° Leilão: 03/01 /2022 às 12:00hs
2° Leilão: 11/01/2022 às 12:00hs

Leilão na modalidade eletrônica através do site: www.bspleiloes.com.br

BIANCA SOARES PAIS DE CARVALHO, Leiloeira Pública Oficial, registro Jucerja n° 156, com 
escritório na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, bloco 3, sala 1614, Barra da Tijuca/RJ, 
devidamente autorizada por PLANETA SECURITIZADORA S/A., inscrita no CNPJ sob o nº 
07.587.384/0001-30, venderá na forma da Lei 9.514/97, em leilões públicos nos dias, horários, e 
através do seu site de leilões online: www.bspleiloes.com.br acima referidos, o Apartamento 114, 
localizado no 11º andar do empreendimento denominado EDIFÍCIO “FIORE GARDÊNIA”, com 
entrada pela Rua Caioaba, nº 409, no 26º Subdistrito – Vila Prudente/SP, com área privativa de 
90,000m2, a área comum de 78,291m2, sendo 55,607 m2 de área comum coberta e 22,684m2 de área 
comum descoberta, totalizando a área de 168,291m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,006445 
no terreno do condomínio; com direito a 2 vagas na garagem coletiva do condomínio, para guarda e 
estacionamento de 1 veículo de passeio ou utilitário, de pequeno porte, em cada uma delas, em local 
indeterminado com emprego de manobrista/garagista. O imóvel encontra-se descrito na matrícula nº 
192.994 do 6° Registro de Imóveis do Estado de São Paulo/SP, objeto da Escritura Pública de Venda e 
Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia lavrada em 21/07/2011 pelo 9º Tabelião 
de Notas de São Paulo/SP, tendo como Devedores Fiduciantes, PAULO IURKAS JUNIOR e 
ADRIANA PINTO IURKAS, inscritos no CPF sob os nºs 259.772.848-02 e 264.779.798-61. O referido 
imóvel encontra-se registrado em nome de PLANETA SECURITIZADORA S/A., conforme 
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada em 02/12/2021 no Av. 10 da matrícula 192.994 do 
6° Registro de Imóveis Estado de São Paulo. O imóvel será vendido na forma da Lei 9.514/97 no estado 
em que se encontra, por preço não inferior a R$ 586.869,25 (quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos 
e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), em 1° Leilão, nos termos do § 1º do art. 27 da 
L.9.514/97. Em 2º Leilão o imóvel será vendido, em caráter definitivo, por preço não inferior a R$ 
83.650,58 (oitenta e três mil, seiscentos e cinqüenta reais e cinqüenta e oito centavos), conforme trata 
o §2° do art. 27 da Lei 9.514/97. Recursos judiciais necessários para desocupação do imóvel serão de 
responsabilidade do arrematante. A comissão da Leiloeira será paga pelo arrematante na razão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da venda do bem arrematado, bem como as despesas efetuadas com os 
leilões, as relativas a registros de imóveis, ITBI e demais impostos. A venda deverá ser feita com 
pagamento à vista. Os devedores fiduciantes serão comunicados 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 endereço eletrônico da 
realização dos leilões, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo os fiduciantes adquirirem 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 participar do leilão 
oferecendo lances pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do início do pregão) 
efetuar o seu cadastro pessoal no site da Leiloeira (www.bspleiloes.com.br) e também solicitar sua 
habilitação para participar do Leilão na modalidade on line, sujeito a aprovação após comprovação dos 
dados cadastrais pela análise de documentação exigida na forma e no Prazo previsto no Contrato de 
Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site da Leiloeira). Todos os lances efetuados por 
usuários certificados não são passíveis de arrependimento. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. 
(ass.) Bianca Soares Pais de Carvalho – Leiloeira Pública Oficial.

Edital de Leilão Público Judicial On-line e Presencial, nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO FORO 
DA COMARCA DE TAUBATÉ/SP - FALÊNCIA DE DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. - CNPJ sob 
nº 45.170.289/0001-25 - PROCESSO nº 1016225-90.2016.8.26.0625. 1ª Chamada: 24/01/22 às 14h00 oportunidade em 
que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção 
2ª Chamada: 07/02/22 às 14h00 não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos 
índices adotados pelo TJ/SP, não havendo licitantes na 2ª chamada, seguirá sem interrupção 3ª Chamada: 21/02/22 às 
14h00 sendo admitido lances a partir de 45% do valor da avaliação atualizada. LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: IMÓVEL 
INDUSTRIAL, localizado na Av. Independência, nº 3.500, Taubaté/SP, 10.358,95 m² A.C. e  31.230,55 m² A.T.,  Matrícula nº 
155.455, registrada no CRI de Taubaté/SP.  1ª Chamada: Avaliação/Lance Inicial: R$ 27.512.160,59 - 2ª Chamada: Lance 
Inicial: R$ 13.756.080,29 - 3ª Chamada: R$ 12.380.472,26. Valores sujeitos a atualizações. Local do leilão: Rua Laura, nº 
138, Centro, Santo André/SP. Venda “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista 
ou a prazo vide edital. Comissão devida à leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira 
Oficial. Obs: Gravames e demais ônus vide Edital. 

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

RAICHER LEILÕES, através do Leiloeiro responsável SR.SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com 
endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora 
fiduciária PHASER INCORPORAÇÃO SPE LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 12.141.557/0001-21, com sede 
na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular 

de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 02/11/2018, 
devidamente registrado na matrícula nº 134.203, perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP, no qual figuram como fiduciantes 
REGINALDO MENON, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.962.388-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob nº 079.228.838-62 e/ou ROSANA MENEGUIN ALVES MENON, brasileira, casada, analista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
19.595.003-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 123.971.958-28, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.
br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 17/12/21 ás 16:00 e finalizando dia 29/12/21 
ás 16:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 1.164.163,10 (um milhão e cento e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais e 
dez centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: 
Apartamento nº 54A, localizado no 4º pavimento do Bloco A da Torre H, do Subcondomínio Residencial 2, integrante do empreendimento de-
nominado “Condomínio Jardins do Brasil”, situado na Avenida Hilário Pereira de Souza, nº 492, nesta cidade, com as seguintes áreas: privativa 
coberta edificada de 110,000m2; privativa total de 110,000m2, de uso comum coberta edificada de 69,025m2, de uso comum descoberta de 
28,476m2, de uso comum total de 97,501m2, total de unidade de 207,501m2, coeficiente de proporcionalidade de 0,000429, e fração ideal 
de terreno de 0,000500; cabendo-lhe o direito ao uso de 2 vagas de garagem, localizadas na área comum do Subcondomínio Residencial 02. 
OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso 
não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando 
dia 29/12/21 ás 16:00 e finalizando dia 30/12/21 ás 16:00, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 903.436,54 (novecentos e três mil, quatro-
centos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior à 
somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas 
condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com 
edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem 
maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar 
ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que 
se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar 
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo 
aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o 
lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 
24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. 
No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por 
perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no 
importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade 
do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao 
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, 
que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br - As informações 
aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação 
jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

EDITAL DE LEILÃO – CONGLOMERADO ITAÚ UNIBANCO - 1. DISPOSIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - 1.1. Os imóveis do Conglomerado Itaú 
Unibanco e de suas coligadas serão vendidos um a um, por meio de leilão presencial, on line ou presencial e on line, por valor igual ou superior ao valor de lance mínimo 
estipulado para cada imóvel. Será considerado vencedor o proponente que oferecer o maior lance, assim considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao lance 
mínimo. O proponente passará, a partir de então, a ser designado COMPRADOR. 1.2. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar, 
desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. O VENDEDOR se reserva, ainda, a faculdade de cancelar a 
qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou 
compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação, 
habilitação e leilão on line 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente, 
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o 
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 21/12/2021. O VENDEDOR 
não responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os 
interessados deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação 
dispostas no referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que 
efetuar o cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações 
constantes deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e 
Pagamento dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão 
serão apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do 
leiloeiro ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, 
imprevisões e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, 
ou em até 05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se 
pessoa física: (a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão 
de casamento e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no 
país, se estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; 
(b) ato constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e 
assinado pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para 
pagamento do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as 
regulamentações emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os 
crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 
de outubro de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, 
obrigando-se ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade 
Fechada de Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 
2008, ou normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante 
legal, assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de 
original ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha 
cadastral adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas 
vendas para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 
1.8. A venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do 
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou 
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência 
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará 
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel 
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará 
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de 
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo 
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos 
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que 
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos 
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese 
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto 
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo - 2.5. No 
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual 
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública 
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor 
não pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice 
Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 10% (dez por cento) ao ano. 
2.7. Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051 (Capitais e Grande SP) / 0300 
789 7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para solicitação de boletos não 
recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de 15 (quinze) dias regularize 
os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada. Nesse caso, o COMPRADOR 
perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento da multa, de acordo com a 
variação do IGPM-FGV; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou qualquer outra medida, seja 
de que natureza for, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro não será devolvida. 2.9. O valor 
remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, na forma indicada 
no item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO 
DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir 
do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito 
de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses 
nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas 
condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos 
catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento 
de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/
convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não 
averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de 
imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do 
registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por todas as providências e custos necessários para 
regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 
certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo 
levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações 
atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou 
autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se 
existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou 
penalmente em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se limitando, a contas de água, energia e gás, 
ainda que anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos ao COMPRADOR, que deverá quitá-los 
junto aos respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de 
Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR 
em cota única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou 
indireta) do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência bancária em conta informada pelo 
VENDEDOR, na data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação 
Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos 
da ação judicial referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para 
desocupação do imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela intervenção na condição de assistente, na 

condução da ação pelo VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência da anterior (hipótese em que deverá haver 
concordância da parte contrária). Em havendo decisão da ação desfavorável ao VENDEDOR, o COMPRADOR fica ciente de que deverá intentar, a suas expensas, as medidas 
necessárias para desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na substituição ou intervenção processual, bem como os relativos à propositura de nova ação correrão 
por conta do COMPRADOR. 3.10. O VENDEDOR é responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas, despesas de condomínio e IPTU que incidam sobre o imóvel e 
cujos vencimentos ocorram até a data da transferência da posse (direta ou indireta) do imóvel ao COMPRADOR, desde que não conste da descrição do imóvel que tais 
despesas, embora anteriores, serão de responsabilidade do COMPRADOR. 3.11. A partir da data de recebimento da posse direta ou indireta do imóvel, o COMPRADOR passa 
a responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuição e encargos que incidam ou venham a incidir sobre o 
imóvel ou que sejam a ele inerentes, tais como despesas de condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por autoridades públicas e despesas em geral, (b) pela 
manutenção e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas necessárias à imissão ou defesa da posse; e (c) por construções, reformas e demolições 
que venha a realizar no imóvel e obtenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. O COMPRADOR deverá pagar tais obrigações em seus vencimentos, ainda 
que lançadas em nome do VENDEDOR ou de seus antecessores. 3.12. Caso o VENDEDOR incorra em despesas que sejam de responsabilidade do COMPRADOR, este deverá, 
em até 15 (quinze) dias contados do recebimento de solicitação escrita pelo VENDEDOR, ressarcir o valor despendido, atualizado monetariamente de acordo com a variação 
do IGPM-FGV, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento) e de juros de 10% (dez por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis 
ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) 
na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese 
de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura 
da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido 
instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública 
de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará 
facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, 
a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição 
expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes 
previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento 
das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na 
matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do Imóvel em nome do 
VENDEDOR, o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele 
Registro. 3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do 
sinal ou quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a 
critério do VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, 
impostos, taxas e a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. Caso, contudo, o 
COMPRADOR tenha arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente mencionada, descontando-se 30% (trinta 
por cento) do valor pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais 
do VENDEDOR (por exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a 
documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de 
novos documentos. 3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, 
incluindo, sem se limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações 
de qualquer natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 
3.20. Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao 
VENDEDOR, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de 
prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do 
responsável pelo imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve 
ser apresentado ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura, sob pena de o contrato ser 
terminado, observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência 
ou arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o 
COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, 
investigação em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas condições do leilão), ou e) 
nos casos previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele 
momento (incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a 
qualquer outra restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do 
VENDEDOR (tais como Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com exceção dos 
imóveis em cuja descrição, constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em que o 
COMPRADOR automaticamente assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do 
valor relativo ao sinal e parcelas do preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas 
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel 
estiver ocupado, das despesas condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os 
valores serão atualizados entre o dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de 
Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas). 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco 
indenização por benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 
4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos documentos de formalização da 
venda para os quais não tenha sido estipulada sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do 
recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor equivalente a 2% (dois 
por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV. 4.2. Não cumprida a obrigação no prazo acima indicado, o VENDEDOR poderá considerar 
o negócio terminado e o COMPRADOR perderá todos os direitos relativos ao imóvel, ficando esse liberado para nova venda. 4.3. Estará sujeito às penalidades aqui 
estipuladas também o COMPRADOR que não comparecer para a assinatura de qualquer dos documentos relacionados à venda do imóvel, inclusive Ata de Arrematação. 4.4. 
Na hipótese de a venda ser terminada, o COMPRADOR arcará com o pagamento de multa no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do montante até então pago ao 
VENDEDOR, atualizado desde a data da resolução até a do pagamento da multa de acordo com a variação do IGPM-FGV. 4.5. A diferença será devolvida ao COMPRADOR em 
até 30 (trinta) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, atualizada mediante a aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral 
de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 4.6. O valor 
correspondente à comissão do leiloeiro não será objeto de restituição. 4.7. Caso o COMPRADOR não possa ser encontrado nos endereços por ele cadastrados junto ao 
VENDEDOR, o VENDEDOR procederá à devolução dos valores acima mencionados mediante ordem de pagamento à disposição do COMPRADOR ou consignação de 
pagamento. 4.7.1. Na hipótese de devolução de cheques, estes ficarão à disposição do COMPRADOR para retirada após a quitação da multa por ele devida nos termos do 
subitem 4.4. Restituição do imóvel - 4.8. Ocorrendo o término da venda, por qualquer motivo, o COMPRADOR deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da resolução, 
devolver o imóvel ao VENDEDOR. O imóvel deverá ser restituído em estado de conservação compatível com o recebido, com os tributos, despesas e encargos assumidos 
pelo COMPRADOR devidamente quitados e completamente desocupado de pessoas e coisas, ressalvada ocupação já existente na data de arrematação em relação a qual os 
esforços do COMPRADOR para desocupação não tenham surtido efeitos. 4.9. A não restituição do imóvel no prazo e forma previstos caracterizará esbulho possessório e 
implicará, para o COMPRADOR, até o cumprimento de referidas obrigações, pagamento mensal ao VENDEDOR, a título de aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do 
preço do imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O 
VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e 
integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do leiloeiro, cuja responsabilidade de pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, 
pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, 
não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente edital. Leiloeira Oficial - Dora Plat - JUCESP 744.

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

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(somente para imóveis com valor de 

venda a partir de R$ 20.000,00)

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

CORREÇÃO
MONETÁRIA

20 80 8 ...
...

25 75
12

10
24

IPCA ANUAL
30 70

36

48

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

Comitente: Itaú Unibanco S/A - Leilão único - 21/12/2021 às 15:00.
Imóveis localizados no estado da BA • CE • MG • PE • RJ • RS • SC • SP. 

O leilão será realizado de forma Online
Lote 001 - Rio de Janeiro/RJ - Praça Seca - Apartamento 504, Bloco 09, Residencial Marangá, situado à 
Rua Marangá, 123, Praça Seca, Área Privativa 59,00m² (IPTU), Matrícula 178.879 do 9º CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 49.200,00.
Lote 002 - Rio de Janeiro/RJ - Barra da Tijuca - Apartamento 803, com direito de uso de 1 Vaga de Garagem, 
situado à Rua Cesar Lattes, 260, Bloco 1, Condomínio Blue Vísion, Barra da Tijuca, Área Privativa 75,00m², 
Matrícula 318.811 do 9º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 639.800,00.
Lote 003 - São Paulo/SP - Vila Graciosa - Apartamento 14, com direito de uso de 1 Vaga de Garagem, situado 
à Rua Caioaba, 385, Condomínio Edifício Moratta Vila Ema, Vila Graciosa, Área Privativa 69,39m², Área Total 
102,99m², Matrícula 204.174 do 6º Cri Local. Lance Mínimo: R$ 248.800,00.
Lote 004 - Ribeirão Preto/SP - Planalto Verde - Casa situada à Rua Felisberto de Carvalho nº 65, (Lote 08, 
quadra 93), Cond Residencial Planalto Verde, Área do terreno:125,00m². Área construída: 70,00m². Matr. 
144.193 do 1º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 101.000,00.
Lote 005 - São Paulo/SP - Vila Palmeiras - Casa situada à Rua Abaibas, 381, Lote B, Quadra 18, Vila 
Palmeira, Área de Terreno: 174,50 m². Área construída: 204,83 m². Matr. 176.019 do 8° CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 393.900,00.
Lote 006 - Campinas/SP - Vila Georgina - Casa situada à Rua Francisco de Campos Abreu, 810 - Lote 50, 
Quadra 11, Área de terreno: 250,00m². Área construída: 165,58m². Matr. 196.674 do 3° CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 137.600,00.

Lote 007 - Luís Antônio/SP - Jardim Bela Vista - Casa situada à Rua das Tulipas, N° 61 - Quadra 08 - Lote 08, 
Jd. Bela Vista. Área Construída: 98,11m² Área terreno: 275,00m². Matr. 4.738 do 1º CRI de São Simão. Lance 
Mínimo: R$ 254.400,00.
Lote 008 - Lapão/BA - Teotônio Rodrigues - Casa situada na Av. Nove de Maior, nº 441, Centro. Área de 
Terreno: 385,02m². Área Construída: 69,90m². Matr. 999 do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas de 
Lapão - BA. Lance Mínimo: R$ 70.400,00.
Lote 009 - Rio de Janeiro/RJ – Jacarepaguá - Loja 139, localizado no bloco 2, UP Town Barra da Tijuca, situado 
à Avenida Ayrton Senna, 5500, Barra da Tijuca, Área Privativa: 43,00 (conf. IPTU), Matrícula 413.668 do 9º CRI 
Local. Lance Mínimo: R$ 226.200,00.
Lote 010 - Cabo Frio/RJ - Jardim Caiçara II - Casa situada à Rua Finlândia, n.º 113, Casa n° 105, com uma vaga 
de garagem, Condomínio Residencial Jardim Caiçara, Lote 6, Quadra N. Jardim Caiçara II, Área de terreno: 
480,00m². Área construída: 73,10m². Matr. 39.515 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 196.800,00.
Lote 011 - São Paulo/SP – Santana - Casa, Rua Diogo Cabrera, 546, Lote A, Santana, Área Terreno 242,00m², 
Área Construída 274,55m², Matrícula 139.457 do 3º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 731.400,00.
Lote 012 - Belo Horizonte/MG - Novo São Lucas - Apartamento 502, situado à Rua Raul Hanriot, 11, Lote 
1 e 16, Quadra 70, Edifício São Lucas, Área Privativa: 116,75m² (IPTU), Matrícula 5.395 do 2º CRI Local. 
Lance Mínimo: R$ 286.200,00.
Lote 013 - Santa Cruz do Capibaribe/PE - Malaquias Cardoso - Casa situado à Rua Carmecita Joventino da Silva, 
casa 177 - Lote 12F, Quadra U - Loteamento São Jorge, Área Construída: 70,00m² Área terreno: 100,00m². 
Matr. 21583 do SR Local. Lance Mínimo: R$ 48.500,00.
Lote 014 - Betim/MG - Cidade Verde - Casa situada a Rua Beta de Centauro, nº 216, lote 05, quadra 13. Área 

de Terreno: 306,62m². Área Construída: 266,32m². Matr. 33.245 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 304.000,00.
Lote 015 - Jundiaí/SP - Vila Progresso - Casa, situada à Rua Florianópolis, 20, (antiga Rua Dez), Lote 02, Quadra 
1, Vila Progresso, Área Terreno 300,00m², Área Construída 231,00, Matrícula 98.927 do 2º CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 474.400,00.
Lote 016 - Porto Alegre/RS - Cidade Baixa - Apartamento 602, com direito de uso de 1 Vaga de Garagem, 
Edifício Lótus, situado à Avenida Loureiro da Silva, 1710, Área Privativa 62,54m², Área Total 115,04m², 
Matrícula 127.906 e 127.861 do 2º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 169.900,00.
Lote 017 - Fortaleza/CE - José de Alencar - Apartamento 03, com 2 Vagas de Garagem, localizado no bloco 01 
do Smile Village Água Fria, situado à Rua do Parque 333, José de Alencar, Área Privativa 68,65m², Área Total 
162,78m², Matrícula 77.842 do 1º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 181.700,00.
Lote 018 - São Paulo/SP - Jardim das Flores - Apartamento situado à Estrada de Guarapiranga, 2616 (Atual) 
- Apto 32 - Bloco 11 - Edifício Colibri -Conjunto Habitacional Guarapiranga Park, Jardim das Flores, Área 
privativa: 65,70m². Área total: 111,58m². Matr. 362.054 do 11° CRI local. Lance Mínimo: R$ 304.600,00.
Lote 019 - Itajaí/SC - São João - Apartamento situado à Rua José Pereira Liberato, 1320 - Apto 804, Bloco A, 
com 1 vaga de garagem nº 130, Edifício Residencial Jardins de Burle Marx, bairro São João. Área privativa: 
70,52m². Área total: 83,84m². Matr. 57.851 e 58.222 do 2° CRI local. Lance Mínimo: R$ 222.600,00.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI – 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. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BARUERI/SP. 
Processo: nº 0014509-77.2010.8.26.0068. Executados: MAX ENGENHERIA E INSTALAÇÃO LTDA, na pessoa de seu 
representante legal e fiadora solidária MARIA REGINA MENDES TEIXEIRA. Lote de terreno situado à Av. Pedro Walmore 
de Araújo, nº 2660 com a área de 156,19m² de área construída em BALNEÁRIO JARDIM DE ITANHAÉM/SP. Inscrito Sob 
o nº 061.090.004.0000.064965. Descrição completa na Matrícula nº 202.085 do 01ª CRI de Itanhaém/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 164.588,08 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 82.294,04 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 14/02/2022 às 09h00min, e termina em 14/02/2022 às 16h00min; 2ª Praça 
começa em 14/02/2022 às 16h01min, e termina em 07/03/2022 às 16h00min.Ficam os executado(s) MAX ENGENHERIA 
E INSTALAÇÃO LTDA, na pessoa de seu representante legal e fiadora solidária MARIA REGINA MENDES TEIXEIRA, 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores LOURIVAL PINHEIRO, ARIVALDO SOUZA 
FRANCO, ALESSANDRO VENTURA VENTURI, STEEL ROCKET FOMENTO MERCANIL S/A, JOSÉ ROBERTO TIOSSO, 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 17/05/2013. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ – 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. 9ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ. 
Processo: nº 1012622-91.2017.8.26.0554. Executados: executado(s) CARREFRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIO-
NADO LTDA, JOSE CARLOS MALTEMPI MULA, BRUNO MALTEMPI MULA - Apartamento com área privativa de 
44,440m² em Mauá/SP. Rua José J Cardoso de Melo Neto, nº 161, Mauá/SP - Contribuinte nº 12.106.100(AV.08). Descri-
ção completa na Matrícula nº 50.880 do 01ª CRI de Mauá/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 232.172,22 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 116.086,11 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 04/02/2022 às 14h20min, e termina em 07/02/2022 às 14h20min; 2ª Praça começa em 07/02/2022 às 14h21min, e 
termina em 07/03/2022 às 14h20min. Ficam o(s) executado(s) CARREFRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 
LTDA, JOSE CARLOS MALTEMPI MULA, BRUNO MALTEMPI MULA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
credor(a) hipotecário BANCO DO BRASIL S/A, terceiro(a) interessado TATIANA SILVA MALTEMPI MULA e demais inte-
ressados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da 
Penhora realizada em 23/06/2020. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

Anuncie: 

11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

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

3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 20/12/21 segunda 
às 16h e 21/12/21 terça às 16h. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher o 
cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e 
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita 
Federal. 5) Bens: leilão de segunda 300 lotes e leilão de terça 300 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

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

O feijão fradinho é o alimento 
mais contaminado por agro-
tóxicos no Brasil. No total, 
76,7% das amostras coletadas 
e analisadas pelo Governo 

Federal em 2020 apresentaram níveis de 
pesticidas e herbicidas acima do permitido 
por lei. No feijão comum, esse índice de 
contaminação foi de 36,6%. Esses dados 
foram apresentados na surdina, no final de 
novembro, e ilustram a escalada no uso de 
venenos agrícolas durante o Governo Bolso-
naro. Esse uso sistemático de agroquímicos 
fica evidente quando comparadas versões 
anteriores da mesma pesquisa, batizada de 
Plano Nacional de Controle de Resíduos e 
Contaminantes em Produtos de Origem 
Vegetal. Em 2019, apenas 7,7% das 1.575 
amostras analisadas apresentavam resíduos 
de agrotóxicos. Esse índice praticamente 
dobrou em 2020, com 15,1% das amostras 
acima dos limites permitidos.  

Depois do feijão, os alimentos com 
maior contaminação em 2020 foram o 
pimentão com 63,7% das amostras com 
elevados níveis de venenos agrícolas, a uva 
com 17,7%, o tomate com 16,4%, o abacaxi 
com 13,2%, a cenoura com 11.5% e a bana-
na com 5,1%. Na farinha de trigo, 8,6% das 
amostras também apresentaram contami-
nação por fungos e no café torrado e moído 
esse índice foi de 4,3%. 

 A pesquisa analisou amostras de aba-
caxi, alface, alho, cacau, amendoim, arroz, 
banana, batata, beterraba, café, castanhas 
de caju e do Brasil, cebola, cenoura, cevada, 
citros, farinha de trigo, feijão, goiaba, kiwi, 
maçã, mamão, manga, melão, milho, mo-

SUA SAÚDE
Contaminação de alimentos por agrotóxico 
cresceu 96% em 2 anos; feijão e uva lideram

rango, pera, pimenta do reino, pimentão, soja, 
tomate, trigo e uva. 

 Em 2019, amostras de arroz e de cacau 

continham traços até de arsênio (cau-
sador de diabetes e doenças de pele) e 
de cádmio (causador de hipertensão e 

câncer). Em 2020, nenhum alimento 
apresentou esse tipo de contami-
nação. Porém, não há motivo para 
comemorar porque a análise para 
detectar arsênio e cádmio foi abolida 
no ano passado... 

De olho na eleição...
A pressão de funcionários do 

Instituto de Terras do Estado (Itesp), 
de lideranças do MST e dos deputa-
dos de oposição ao governador João 
Dória (PSDB) impediu nesta semana, 
pela segunda vez, a votação do Proje-
to de Lei 410/2021. .

...para governador, tu-
canos...

Polêmico, o chamado PL da Grila-
gem está em análise na Assembleia 
Legislativa desde junho e já teve sua 
tramitação suspensa por liminar 
da 9ª Vara da Fazenda Pública de SP. 
Segundo a oposição, o PL viabiliza 
a entrega de uma área equivalente 
à de 750 mil campos de futebol em 
terras públicas para o agronegócio 
exportador de alimentos. 

 
...agradam fazendei-

ros
 Um dos principais interessados 

no projeto seria o vice-governador, 
Rodrigo Garcia (PSDB). O tucano 
estaria de olho nos votos do Interior, 
que garantiram a vitória de João 
Dória na eleição de 2018, em votação 
apertada contra Márcio França (PSB), 
que venceu na Capital e no Litoral.

”Criança na mamadeira já tá fazendo careta 
/Até o leite das crianças virou droga na 
chupeta/A coisa tá feia, a coisa tá preta…   Quem 
não for � lho de Deus, tá na unha do capeta” 

* Tião Carreiro (1934/1993), violeiro mineiro, em ‘Pagode em Brasília’
Filoso� a 
do campo:
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DIVULGAÇÃO
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com 17,7%, o tomate com 16,4%, o abacaxi 
com 13,2%, a cenoura com 11.5% e a bana-
na com 5,1%. Na farinha de trigo, 8,6% das 
amostras também apresentaram contami-
nação por fungos e no café torrado e moído 
esse índice foi de 4,3%. 
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banana, batata, beterraba, café, castanhas 
de caju e do Brasil, cebola, cenoura, cevada, 
citros, farinha de trigo, feijão, goiaba, kiwi, 
maçã, mamão, manga, melão, milho, mo-

SUA SAÚDE
Contaminação de alimentos por agrotóxico 
cresceu 96% em 2 anos; feijão e uva lideram

rango, pera, pimenta do reino, pimentão, soja, 
tomate, trigo e uva. 

 Em 2019, amostras de arroz e de cacau 

continham traços até de arsênio (cau-
sador de diabetes e doenças de pele) e 
de cádmio (causador de hipertensão e 

câncer). Em 2020, nenhum alimento 
apresentou esse tipo de contami-
nação. Porém, não há motivo para 
comemorar porque a análise para 
detectar arsênio e cádmio foi abolida 
no ano passado... 

De olho na eleição...
A pressão de funcionários do 

Instituto de Terras do Estado (Itesp), 
de lideranças do MST e dos deputa-
dos de oposição ao governador João 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011928-13.2020.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 0011928-13.2020.8.26.0562. A Doutora Simone Curado Ferreira Oliveira, Juíza 
de Direito da 7ª Vara Cível de Santos/SP. Faz saber a ANA PATRÍCIA PEREIRA SOARES SANTOS, CPF. 281.398.388-88, 
que PLASTIC DAY HOSPITAL EIRELI, requereu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encontrando-se a executada em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, da penhora realizada sobre a quantia bloqueada de R$ 
116,03 (cento e dezesseis reais e três centavos) junto ao Paypal do Brasil, em conta de titularidade da executada, por 
intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 dias, a contar 
do prazo supra. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-
se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1022769-60.2015.8.26.0001O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Rogerio Batista Teymeny CPF. 158.306.915-15, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Sunset Rent 
A Car Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 21.299,24 (agosto/2015), referente ao Contrato de Locação de 
Veículos sem Fornecimento de Motorista nº 977/1 a 977/15 mais multas vencidas e vincendas. Encontrando 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 07 de julho de 2021 

Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0009046-96.2017.8.26.0008O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII 
- Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz saber a Alexandre dos Santos Correia e Silva, 
CPF 343.939.118-30, e Antônio da Silva Fróes, CPF 007.641.778-69, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por Nv Nova Participações Ltda.. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital para que, no prazo de 05(cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, nos termos dos artigos 841,847 e 854, §3º, do CPC, se manifestem sobre o bloqueio em contas bancárias sob a titularidade dos 
executados, sendo penhoradas as quantias de R$73,33 e 3.529,48. Ficam cientes, ainda, que não havendo oportuna manifestação dos 
executados, será certificado o decurso e prazo e expedida guia de levantamento em favor da parte exequente. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2021  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1010458-58.2020.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Ferrari Nardi Arruda, na forma da Lei, etc. Faz saber a Brito e Bazani 
Corretora de Seguros, CNPJ. 18.128.386/0001-87, que foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Josinaldo Abreu de Almeida, 
objetivando a obrigação de fazer do réu, para quitar o contrato do veículo Ford Ka, Placa AZB 0654, junto ao Banco Bradesco e conclua 
sua transferência, sob pena de converter a obrigação de fazer em obrigação de pagar (R$ 15.129,01 saldo devedor do contrato). 
Encontrando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, será presumido aceito como 
verdadeiro os fatos alegados na petição inicial e 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 07 de dezembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital << Informação indisponível >> DIAS. PROCESSO Nº 1045691-79.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES – SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE 
CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-
40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Rogério Rodrigues Molina, requerendo RESCISÃO CONTRATUAL com 
devolução de valores retidos. 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, 
presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora, caso em que será nomeado curador especia l. 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 d e outubro de 2021. Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1030905-30.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, da UPJ da 

16ª a 20ª Varas Cíveis do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) 
ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, inscrita no CNPJ nº 31.049.719/0001-40, ATLAS SERVICES – SERVIÇOS DE SUPORTE 
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.608.097/0001-80, e ATLAS PROJ 
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.768.698/0001-83, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Carlos Alberto Caires Serradura, alegando em síntese: pedido de rescisão contratual com devolução de valores retidos, referente  ao 
Contrato de Consumo, na modalidade de Negociação via Arbitragem junto à plataforma intitulada "Atlas Quantum", a qual, mediante 
custódia dos ativos digitais(bitcoins) de seus clientes, realiza operações automatizadas de compra e venda de Bitcoins em diferentes 
corretoras (exchanges), auferindo operações de arbitragem e dividindo estes lucros com seus clientes. Encontrando-se os réus 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 20 de agosto de 2021. 




   
           
              

                 
               
 

                     
    



 

 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
MARIA CECILIA MOLINA SASSO, REQUERIDO POR NILTON MOLINA - PROCESSO Nº1122236-
64.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presen-
te edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 30 de agosto de 2021, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de MARIA CECILIA MOLINA SASSO, brasileira, casada, RG nº. 27.979.030- 
2-SSP/SP, CPF/MF nº 050.035.118-09, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Nilton Molina, 
brasileiro, casado, empresário, RG nº. 1.382.400-4- SSP/SP, CPF nº.007.182.388-34. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011774-26.2008.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sonia Borges da Silva (CPF: 
165.490.821-53), que nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse, em fase de 
cumprimento de sentença, ajuizada por Daycoval Leasing S/A atual denominação do Banco 
Commercial Investment Trust do Brasil S/A Banco Múltiplo, em face de Antonia Figueiredo Rios e 
outros, procedeu-se à penhora sobre: Apartamento nº 110, Bloco C, Superquadra Norte 312 
Registro Geral do Cartório do 2º Oficio de Registro de Imóveis de Brasília/DF, melhor descrito na 
matricula 22.411, pertencente a coexecutada Antonia Figueiredo Rios. Estando Sonia Borges da 
Silva (CPF: 165.490.821- 53), na qualidade de adquirente do imóvel penhorado e estando em local 
ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, apresente Embargos de Terceiro, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus 
ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 17 E 18/12/2021 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1027968-63.2021.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível, Foro de Guarulhos/SP.FAZ SABER a ALEXANDRE MAURUS, ARMIDA MAURUS, RAMON SANTO,DOLORES 
AMAIS SANTO, GILDO JOSÉ SANTANA e REGINA BARBOSA SANTANA,réus ausentes, incertos, desconhecidos e terceiros 
interessados, que Denise Aparecida Dias Sivi, Francisco Carlos Sivi, Clóvis Tadeu Dias, Euridice Aparecida Dias Cantelli, José 
Marcos Cantelli, Rogério Marques Dias, Patrícia Regina Dias, Kelly Regina Dias e Cinthia Regina Dias, ajuizaram ação de 
usucapião objetivando o lote X da quadra A, com frente para a rua João de Souza, Jardim Alvorada, bairro do Taboão, 
Guarulhos/SP.Alegam os autores estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica no prazo legal,por si e seus 
antecessores, expedindo-se edital de citação dos supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, 
contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 25 de novembro de 2021.       [17,20] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1050907-
94.2016.8.26.0100. 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) 
Maria Socorro da Silva, Valentim Otaviano dos Santos Filho ou atual morador do imóvel, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Francisco Alceni Barreto e Maria Socorro Pinheiro Barreto ajuizou(ram) ação 
de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Flor do Lírio, nº 73-A - 
Jd. Felicidade, São Paulo-SP, CEP:02327-020, 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. 

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 1.308.040 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
do devedor fiduciante, SÉRGIO NOVELLI SILVA ROMAN RG n° 7.441.953-SSP/SP, CPF/MF nº 913.384.508-
59, brasileiro, divorciado, bancário e economiário, o 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 intimado a comparecer neste 
Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente 
ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações 
em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 20 de dezembro de 2021, o valor de 
R$35.192,05 (Trinta e cinco mil, cento e noventa e dois reais e cinco centavos), em conformidade com a 
forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula 
nº 226.329, referente ao Apto n° 06, localizado no 1° pavimento do Bloco B-14, integrante do empreendimento 
denominado “Parque Residencial Palmares”, situado na Rua Giuseppe Tartini, n° 15, 32º Subdistrito – Capela 
do Socorro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas 
de intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADO o 
mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, 
será o mesmo considerado como intimado e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. 
Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, à 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, 20 de dezembro de 2021. PLINIO ANTONIO 
CHAGAS - OFICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aviso de licitação

Presencial:
O Município da Estância Turística de Itu informa a quem possa interessar que se encon-
tra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 87/2021, para REGISTRO DE 

PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DECORRENTES DE ORDENS JUDICIAIS 
COM APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇO – CAP, DE ACORDO COM AS 
NORMAS EDITADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA CÂMARA DE REGULAÇÃO 
DO MERCADO DE MEDICAMENTOS – CMED, MAIS ESPECIFICAMENTE O PREÇO MÁXIMO DE 
VENDA AO GOVERNO, PMVG, QUE É A APLICAÇÃO DO CAP AO PREÇO FÁBRICA – PF. Os 
envelopes deverão ser entregues até às 08h50min, com abertura às 09h00min do dia 10/01/2022. O 
Edital completo está à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.gov.br, 
ou diretamente na Prefeitura no qual o interessado deverá trazer um CD para cópia junto ao Depto. 
Central de Compras, sito na Av. Itu 400 anos, nº 111, B. Itu Novo Centro, Itu/SP, das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min às 16h00min. Itu, 17/12/2021. Janaína Guerino de Camargo. Secretária 
Municipal de Saúde.

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

17/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: Coop. Conexão em Saúde
valor cm/col:  R$ 12,00
valor total:  R$ 72,00
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4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1039768-43.2019
valor total: R$ 20,00
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17 e 18/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008907-61.2021
valor total: R$ 40,00
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NOVA LEGISLAÇÃO OBRIGATÓRIA

Faça o seu balanço com a Gazeta e tenha 
economia e assessoria completa na sua publicação

Edições impressas e digitais 
auditadas e com certificação 
digital ICP Brasil.

Excelência na entrega de 
comprovantes impressos 
e digitais.

Referência em 
montagem e publicação 
de balanços e editais. 

(11) 3792-6600
comercial@gazetasp.com.br
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AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 

para Registro de Preços nº 24/2021 
Processo de Compra nº 999.085/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de papel sulfite e papel para plotter.
MODALIDADE: Pregão Presencial 
TIPO:  Menor preço unitário por item
DATA DA ABERTURA:  05/01/2022 às 
09:30 horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-SCS, 
localizada no pavimento superior do prédio 
sede do SAESA-SCS, sito a Avenida Fer-
nando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâmica, 
no Município de São Caetano do Sul, Esta-
do de São Paulo. O Edital completo e seus 
anexos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.br ou, 
obtidos mediante a entrega de um CD-R, a 
título de reposição, ou da disponibilização de 
mídia removível (pen-drive) no Setor de Lici-
tações do SAESA-SCS situado no endereço 
supracitado, no horário das 08:30 às 17:00 
horas. São Caetano do Sul, 17 de dezembro 
de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Su-
perintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2021
PROCESSO LIC. Nº 3638/2021

 HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO 
C.E.C. “ALÉSCIO GONÇALVES DOS SAN-
TOS, LOCALIZADO NA AV. DOMINGOS 
FRANCISCO DE PAULA, 21 – J. PINHEI-
ROS - ARARAQUARA – S.P CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANE-
XOS”
Homologo o parecer da Comissão Perma-
nente de Licitações que considerou ven-
cedora a empresa INCREBASE ENGE-
NHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, pelo 
menor preço global de R$ R$ 1.192.910,14 
(um milhão, cento e noventa e dois mil, no-
vecentos e dez reais e quatorze centavos), 
adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 17 de dezembro de 2.021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 141/2021 

Processo nº 37.419/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
MEDICAMENTOS MANIPULADOS NÃO 
PADRONIZADOS NA REMUME.
Abertura: 06/01/2022 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 87/2021 

Processo nº 33.514/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 
DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA.
Abertura: 07/01/2022 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 3964/2021 – Mo-
dali dade Pregão Presencial nº 54/2021 - 
Contratação de instituição fi nanceira para 
a prestação de serviços bancários com ex-
clusividade, necessário ao pagamento dos 
6.440 servidores municipais ativos, inativos 
e afastados da Administração Direta e Indi-
reta. COMUNICADO DE SUSPENSÃO: “À 
pedido da Secretaria Requisitante, tornamos 
pública a suspensão “sine die” da presen-
te licitação, para posterior reabertura”. São 
Caetano do Sul, 17 de dezembro de 2021. 
Carolina Morales Duwe – Diretora do Depar-
tamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 13024/2021 – Moda-
lidade Pregão Presencial nº 110/2021 - Re-
gistro de Preços para Prestação de Serviços 
de Confecção de Capas de Processo. RER-
RATIFICAÇÃO: Rerratifi camos a publicação 
disponibilizada em 07/12/2021 nos jornais: 
Diário Ofi cial Eletrônico - Ano 5 - Edição nº 
1173 - 07/12/2021 - Págs. 04 e 05. Gazeta de 
São Paulo - Cad. Publicidade Legal - Edição 
de 07/12/2021 - Pág. B6. Onde se lê: “Até 
às 16:00 do dia 13/12/2021”. Leia-se: “Até 
às 16:00 do dia 20/12/2021”. São Caetano 
do Sul, 17 de dezembro de 2021. Carolina 
Morales Duwe – Diretora do Departamento 
de Licitações e Contratos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 104/2021 
- PROC. Nº 8933/2021 - CONTRATADA: 
H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA. OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO DAS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES NO CENTRO DE 
EXCELÊNCIA DE GINÁSTICA RÍTMICA E 
ARTÍSTICA DE SÃO CAETANO DO SUL, 
SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE 
KENNEDY, 3555, BAIRRO SANTA MARIA, 
NESTE MUNICÍPIO. DATA DA ASSINATU-
RA: 13/12/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
90 (noventa) dias corridos. Valor Total R$ 
715.053,50. Contratante: Secretaria Munici-
pal de Esporte, Lazer e Juventude.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021 . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 159/2021. O Município 
de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua Dona Maria das Dores, 
n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, para 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
BRIGADISTA (BOMBEIRO CIVIL), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AOS EVENTOS 
CONSTANTES DO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADO AO 
DEPARTTAMENTO DE CULTURA” Sessão de julgamento: dia 07 DE JANEIRO de 2022 às 09:00 horas. O Edital completo 
poderá ser solicitado no horário normal de expediente na sede da licitante e/ou através do endereço eletrônico e-mail 
licitacao@serraazul.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone (16)3982-
9100. Serra Azul/SP, 17 DE DEZEMBRO DE 2021. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal.
 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 157/2021. O Município 
de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua Dona Maria das Dores, 
n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, para 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (FECHAMENTO E 
GRADIL METÁLICO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 
MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA.” 
Sessão de julgamento: dia 07 DE JANEIRO de 2022 às 14:00 horas. O Edital completo poderá ser solicitado no horário 
normal de expediente na sede da licitante e/ou através do endereço eletrônico e-mail licitacao@serraazul.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone (16)3982-9100. Serra Azul/SP, 17 DE 
DEZEMBRO DE 2021. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL 051/2021

PROCESSO 3725/2021
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
TABLETS COM CONECTIVIDADE A 
INTERNET 4G PARA ALUNOS DAS 
UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, A 
SEREM EXECUTADOS EM ESTRITA 
OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO 
DE REFERÊNCIA.”
A Secretaria Municipal da Educação de 
Araraquara torna público, para conhecimen-
to, que a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL 051/2021, PROCESSO 
3725/2021, com data de abertura em 16 de 
dezembro de 2021, às 14h30min, foi flagra-
da DESERTA, em face da ausência total de 
participantes.
Desse modo, o processo administrativo será 
retificado e a nova data de abertura será di-
vulgada oportunamente.

Araraquara, 17 de dezembro de 2021.
PRISCILA CRISTINA ZOVICO

Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 - 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 59/2021
PROTOCOLO 1169/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS 
MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL IN-
TRA-REGIONAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTER- RE-
GIONAL, ACESSOS E1 DIGITAIS, SIP, ACESSOS DE TERMI-
NAIS INDIVIDUAIS, SERVIÇO DE REDE INTELIGENTE (0800), 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS 
MODALIDADES DE VOZ E DADOS SEGUNDO CONFIGURA-
ÇÕES MÍNIMAS SOLICITADAS E DE CONFORMIDADE COM 
AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, apli-
cando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 
regulamentares aplicáveis, o Município de Quadra torna público 
que o Edital de Pregão Presencial nº 16/2021 que trata de “CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES 
LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA-REGIONAL, 
LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTER- REGIONAL, ACESSOS 
E1 DIGITAIS, SIP, ACESSOS DE TERMINAIS INDIVIDUAIS, 
SERVIÇO DE REDE INTELIGENTE (0800), PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES DE 
VOZ E DADOS SEGUNDO CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS SOLI-
CITADAS E DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA”, sofreu alterações no instrumen-
to convocatório e respectivos anexos, sendo necessária a repu-
blicação e a reabertura integral do certame. A sessão pública se 
dará no dia 30/12/2021, às 10h, na sala de reuniões do Paço 
Municipal. Envelopes contendo proposta e documentos para ha-
bilitação serão protocolados até às 10 h no Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal. Edital completo e anexos estarão dispo-
níveis a partir de 20/12/2021 para leitura e download na página 
eletrônica da Prefeitura (www.quadra.sp.gov.br) , em “Licitações”, 
bem como podem ser solicitados por e-mail (licitacao@quadra.
sp.gov.br) ou presencialmente no Paço Municipal, em dias úteis, 
das 08 às 12 e das 13 às 17h. Fone: 15-3253-9000 – Endereço: 
Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/
SP, 17 de dezembro de 2021. Lheonides de Oliveira Andrade, 
Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 20/2021 - PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO 63/2021
PROTOCOLO 1276/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DO 
AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DO 
PRÉDIO QUE ABRIGA A EMEF JOÃO INÁCIO SOARES, LO-
CALIZADO NA RUA DR. RENATO MOTA, 36, CENTRO DESTA 
CIDADE DE QUADRA
Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, apli-
cando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas re-
gulamentares aplicáveis, a Prefeitura Municipal de Quadra torna 
público que fará realizar Pregão Presencial no dia 30/12/2021 
às 14 h,  na sala de reuniões do Paço Municipal, para “CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ADEQUAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DO AVCB (AUTO DE 
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DO PRÉDIO QUE 
ABRIGA A EMEF JOÃO INÁCIO SOARES, LOCALIZADO NA 
RUA DR. RENATO MOTA, 36, NESTA CIDADE DE QUADRA”. 
Envelopes contendo proposta e documentos para habilitação 
deverão ser protocolizados até às 14h do mesmo dia da sessão 
no Protocolo Geral da Prefeitura de Quadra. Edital completo e 
anexos estarão disponíveis para leitura e download a partir de 20 
de dezembro de 2021 na página eletrônica da Prefeitura (www.
quadra. sp.gov.br), bem como podem ser solicitados por e-mail 
(licitacao@quadra.sp.gov.br) ou presencialmente no Paço Muni-
cipal, em dias úteis, das 08 às 12 e das 13 às 17 horas. Fone: 
15-3253-9000 – Endereço: Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. 
Santo Antonio. Quadra/SP, 17 de dezembro de 2021.Lheonides 
de Oliveira Andrade, Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 074/2021. Processo 
10.962/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL, FUTURA E DO FORMA PAR-
CELADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA COMPOR 
A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATENDER 
AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS 
ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NECESSI-
DADE DAS DEMAIS SECRETAIS DO MUNI-
CÍPIO. A sessão será aberta às 09:00 horas 
do dia 07 de Janeiro de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 21/12/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 075/2021. Processo 
14.520/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL, FUTURA E DO FORMA PAR-
CELADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA COMPOR 
A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATENDER 
AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS 
ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NECESSI-
DADE DAS DEMAIS SECRETAIS DO MUNI-
CÍPIO. A sessão será aberta às 14:00 horas 
do dia 07 de Janeiro de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 21/12/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 076/2021. Processo 
14.534/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MOCHILAS E ESTOJO ESCOLAR, PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MAI-
RIPORÃ. A sessão será aberta às 09:00 ho-
ras do dia 10 de Janeiro de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 21/12/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 077/2021. Processo 
11.214/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZON-
TAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
CONFORME ATRIBUIÇÕES CONTIDAS NO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO POR 
UM PERÍODO DE 12 MESES. A sessão será 
aberta às 14:00 horas do dia 10 de Janeiro 
de 2022, na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo 
do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 
374, Vila Nova, CEP 07.600-084, Mairiporã/
SP. O edital na integra poderá ser obtido a 
partir do dia 21/12/2021 junto à Coordenado-
ria de Compras, Licitações e Contratos, ou 
pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-
8019 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.
sp.gov.br. Rafael Barbieri Pimentel da Silva 
– Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

Extrato Trimestral 
De Ata De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços Referente Ao: Pro-
cesso Nº 122/2021 – Pregão Presencial Nº 
47/2021, Para Fornecimento, De Materiais 
De Neurocirurgia Em Consignação Pelo Pe-
ríodo De 12 (Doze) Meses. Destinados Ao 
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – 
HRLB/Consaúde, Assinada Em 12/11/2021, 
Prazo De Validade De 12 Meses, Com Seu 
1º Trimestre De Vigência, Conforme Se-
gue: (Detentora Da Ata, Nº Do Lote, Des-
crição, Unidade De Medida, Preço Unitário 
Em Real), Comércio E Importação Erecta 
Ltda, CNPJ 43420629000101, Lote 8, 09, 
Compressa Neurocirurgica 13 X 13mm, 
Und, 89,00 – 10, Compressa Neurocirurgica 
13 X 25mm, Und, 89,00 – 11, Compressa 
Neurocirurgica 13 X 38mm, Und, 89,00 – 
12, Compressa Neurocirurgica 25 X 25mm, 
Und, 89,00 – 13, Compressa Neurocirurgica 
25 X 76mm, Und, 89,00 - Lote 10, 02, Cage 
Cervical Cilindrico P/ Corpectomia Em Titâ-
nio, Und, 2.642,00 - 03, Cage Dispositivo In-
tersomatica Em Peek, Und, 2.642,00 – 29, 
Parafuso Cervical Esponjoso Tit. 4,0mm, 
Und, 328,03 – 30, Parafuso Cervical 4.5mm, 
Und, 328,03 – 33, Placa Cervical Anterior Ti-
tanio Baixo Perfil, Und, 3.553,0533 - Lote 
14, 07, Cimento Osseo De Cranioplastia, 
Und, 3.988,00 - Lote 16, 08, Clip De Tita-
nio P/ Neurocirurgia, Und, 1.800,00 - Da-
basons Import, Exp E Comercio Ltda, 
CNPJ/CPF: 61519955000144 Lote 15, 05, 
Cateter Micro Ventricular Monitorizacao Da 
Pic Sem Temperatu, Und, 5.730,30 - 06, 
Cateter Microventricular Monitorização Da 
Pic C/ Temperatura, Und, 6.669,70 - Top-
medical Com. Repres. De Prod. Medico 
Hospitalar, CNPJ 10948986000180, Lote 
1, 37, Substituto De Dura Mater (Filme), 
Und, 2.416,6667 - 38, Substituto De Dura 
Mater E Espinhal Esponja, Und, 2.416,6666 
- Lote 3, 25, Hemostático Po Seringa, Und, 
608,17 - Lote 4, 23, Hemostatico Absorvi-
vel Celulose 05 X 7,0cm, Und, 125,00 - 24, 
Hemostatico Absorvivel Celulose 10 X 20 
Cm, Und, 425,00 - Lote 6, 28, Kit Canula 
Para Compressao Do Trigemeo Por Balão, 
Und, 5.213,3333 - Lote 12, 15, Enxerto Os-
seo 5cc - 425-840 Um.(Ortopedia), Und, 
348,95 - Lote 13, 35, Sistema De Placas 
De Mini Fragmentos Inclui Parafusos, Und, 
450,00 - 39, Tela Maleavel em Titanio Para 
Cranioplastia, Und, 1.793,3333, 26.900,00 
- Sollievo Medicina Especializada Ltda, 
CNPJ 18797208000149, Lote 5, 26, Kit 
Canula Desc. De Evacuacao De Cistos Por 
Estereotaxia, Und, 7.975,90 - 27, Kit Canula 
Descartavel De Biopsia Estereotaxica, Und, 
7.975,90 - Sirius Medical, Comercio De 
Produtos Ltda, CNPJ 29912285000119, 
Lote 2, 40, Válvula Hidrocefalia Adulto 
Media Pressão, Und, 780,00 – 41, Válvula 
Hidrocefalia Infantil Media Pressão, Und, 
780,00 - 42, Válvula Hidrocefalia Neonatal 
De Media Pressão, Und, 780,00 – 43, Val-
vula Hidrocefalia Neonatal De Baixa Pres-
são, Und, 820,00 - Lote 9, 36, Sistema De 
Drenagem Externa, Kit, 420,00.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral 
De Ata De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público Os Extratos Das 
Atas Registros De Preços Referente Ao:
Processo nº 84/2021 – Pregão Presencial 
nº 31/2021, objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE 
LIMPEZA para as unidades do Consaúde, 
assinada em 14/09/2021, prazo de validade 
de 12 (doze) Meses, em seu 2º Trimestre 
de vigência, conforme segue: (Detentora da 
Ata, nº do Item, Descrição, Unidade de Me-
dida, Preço Unitário em Real), Recommed 
Dist.De Produtos De Saude E Higieniza-
ção  Cnpj 14566826000127, 01, Detergen-
te Neutro Biodegradável Concentrado, L, 
68,61 – 02, Limpador Desinfetante Hospita-
lar Concentrado, L, 143,65.
Processo Nº 105/2021 – Pregão Presencial 
Nº 37/2021, Para Fornecimento, Pães, Lei-
te Em Pó, Água Mineral E Gás Engarrafado 
Destinados Ao H.R.L.B., C.A.R. e Lab./Re-
gional/Consaúde, Assinada Em 30/08/2021, 
Prazo De Validade De 12 Meses, Com Seu 
2º Trimestre De Vigência, Conforme Se-
gue: (Detentora Da Ata, Nº Do Lote, Descri-
ção, Unidade De Medida, Preço Unitário Em 
Real), Comeder – Comércio De Mercado-
rias E Derivados De Produtos Alimentí-
cios Ltda. Epp Cnpj: 03.347.228/0001-40, 
05, Leite Em Po Integral, Kg, 28,40, 06, 
Pão De Forma Integral 7 Grãos, Pct, 8,00, 
07, Pao De Forma Pct Com 500 G, Pct, 
6,05; Angela Dias Carvalho Me, Cnpj: 
17.517.395/0001-05, 01, Água Mineral Na-
tural Frasco Com 500 Ml, Fr, 1,45; Roseli 
Vieira Dos Santos 36155757844, Cnpj: 
36.728.787/0001-50, 02, Água Mineral Na-
tural De 20 L, Galão, 9,93.
Processo Nº 109/2021 – Pregão Presencial 
Nº 38/2021, Para Fornecimento, Peito de 
Frango Desossado Destinados Ao H.R.L.B./
Consaúde, Assinada Em 13/09/2021, Prazo 
De Validade De 12 Meses, Com Seu 2º Tri-
mestre De Vigência, Conforme Segue: (De-
tentora Da Ata, Nº Do Lote, Descrição, Uni-
dade De Medida, Preço Unitário Em Real), 
Comeder – Comércio De Mercadorias 
E Derivados De Produtos Alimentícios 
Ltda. Epp Cnpj: 03.347.228/0001-40, 01, 
Frango, Peito Desossado, Kg, 19,38.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

A D J U D I C A Ç Ã O  / 
H O M O L O G A Ç Ã O

Adjudico e Homologo a decisão 
de julgamento da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, referente a presen-
te licitação do Pregão Presencial nº 
026/2021, Processo nº 063/2021 e 
Edital nº 043/2021, homologo o objeto 
do certame, que consiste Contratação 
de empresa especializada em locação 
de container personalizado para servir 
de base ao CIT – Centro Integrado de 
Turismo, pelo período de 04 (quatro) 
meses, conforme especificações téc-
nicas constantes do Anexo I – Termo 
de Referência que integram o edi-
tal em favor da empresa HELDER 
FRANCISCO NALIATO - EPP CNPJ 
Nº 09.611.985/0001-66.
Os valores constam na Ata de Sessão 

Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 17 de dezembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal 

(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

A D J U D I C A Ç Ã O  / 
H O M O L O G A Ç Ã O

Adjudico e Homologo a decisão 
de julgamento da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, referente a presen-
te licitação do Pregão Presencial nº 
030/2021, Processo nº 067/2021 e 
Edital nº 047/2021, homologo o objeto 
do certame, que consiste na Aquisição 
de equipamentos e material permanen-
te para fisioterapia do Departamento 
Municipal de Saúde pertencente à 
Prefeitura Municipal de Cananéia, 
conforme recurso depositado na con-
ta fundo municipal de saúde confor-
me resoluções SS 69 DE 2020, con-
forme Anexo I - Termo de Referência 
em favor das empresas VALLEMED 
COMERCIAL EIRELI LTDA -  CNPJ 
Nº 27.432.030/0001-23 e DOVALLE 
HOSPITALAR LTDA – CNPJ Nº 
30.861.408/0001-19.
Os valores constam na Ata de Sessão 

Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 17 de dezembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

A D J U D I C A Ç Ã O  / 
H O M O L O G A Ç Ã O

Adjudico e Homologo a decisão de jul-
gamento da Pregoeira Oficial e Equipe 
de Apoio, referente a presente licitação 
do Pregão Presencial nº 029/2021, 
Processo nº 066/2021 e Edital nº 
046/2021, homologo o objeto do cer-
tame, que consiste Contratação de em-
presa especializada para conservação 
urbana, compreendendo: limpeza geral 
da cidade (Praças, Ruas e Avenidas), 
varrição, capina, coleta e afastamento 
dos resíduos; (entulhos galhos de ár-
vores, bueiros), pintura de guias bran-
cas, pelo período de 06 (seis) meses, 
visando atender as necessidades do 
Departamento Municipal de Obras e 
Serviços da Prefeitura da Estância 
de Cananeia, conforme especifica-
ções descritas no Edital de Licitações 
e Anexo I – Termo de Referência que 
integram o edital em favor da empre-
sa UNIÃO LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – CNPJ 17.663104/0001-89.
Os valores constam na Ata de Sessão 

Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 17 de dezembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal 

(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 

para Registro de Preços nº 24/2021 
Processo de Compra nº 999.085/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de papel sulfite e papel para plotter.
MODALIDADE: Pregão Presencial 
TIPO:  Menor preço unitário por item
DATA DA ABERTURA:  05/01/2022 às 
09:30 horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-SCS, 
localizada no pavimento superior do prédio 
sede do SAESA-SCS, sito a Avenida Fer-
nando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâmica, 
no Município de São Caetano do Sul, Esta-
do de São Paulo. O Edital completo e seus 
anexos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.br ou, 
obtidos mediante a entrega de um CD-R, a 
título de reposição, ou da disponibilização de 
mídia removível (pen-drive) no Setor de Lici-
tações do SAESA-SCS situado no endereço 
supracitado, no horário das 08:30 às 17:00 
horas. São Caetano do Sul, 17 de dezembro 
de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Su-
perintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2021
PROCESSO LIC. Nº 3638/2021

 HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO 
C.E.C. “ALÉSCIO GONÇALVES DOS SAN-
TOS, LOCALIZADO NA AV. DOMINGOS 
FRANCISCO DE PAULA, 21 – J. PINHEI-
ROS - ARARAQUARA – S.P CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANE-
XOS”
Homologo o parecer da Comissão Perma-
nente de Licitações que considerou ven-
cedora a empresa INCREBASE ENGE-
NHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, pelo 
menor preço global de R$ R$ 1.192.910,14 
(um milhão, cento e noventa e dois mil, no-
vecentos e dez reais e quatorze centavos), 
adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 17 de dezembro de 2.021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 141/2021 

Processo nº 37.419/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
MEDICAMENTOS MANIPULADOS NÃO 
PADRONIZADOS NA REMUME.
Abertura: 06/01/2022 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 87/2021 

Processo nº 33.514/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 
DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA.
Abertura: 07/01/2022 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 3964/2021 – Mo-
dali dade Pregão Presencial nº 54/2021 - 
Contratação de instituição fi nanceira para 
a prestação de serviços bancários com ex-
clusividade, necessário ao pagamento dos 
6.440 servidores municipais ativos, inativos 
e afastados da Administração Direta e Indi-
reta. COMUNICADO DE SUSPENSÃO: “À 
pedido da Secretaria Requisitante, tornamos 
pública a suspensão “sine die” da presen-
te licitação, para posterior reabertura”. São 
Caetano do Sul, 17 de dezembro de 2021. 
Carolina Morales Duwe – Diretora do Depar-
tamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 13024/2021 – Moda-
lidade Pregão Presencial nº 110/2021 - Re-
gistro de Preços para Prestação de Serviços 
de Confecção de Capas de Processo. RER-
RATIFICAÇÃO: Rerratifi camos a publicação 
disponibilizada em 07/12/2021 nos jornais: 
Diário Ofi cial Eletrônico - Ano 5 - Edição nº 
1173 - 07/12/2021 - Págs. 04 e 05. Gazeta de 
São Paulo - Cad. Publicidade Legal - Edição 
de 07/12/2021 - Pág. B6. Onde se lê: “Até 
às 16:00 do dia 13/12/2021”. Leia-se: “Até 
às 16:00 do dia 20/12/2021”. São Caetano 
do Sul, 17 de dezembro de 2021. Carolina 
Morales Duwe – Diretora do Departamento 
de Licitações e Contratos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 104/2021 
- PROC. Nº 8933/2021 - CONTRATADA: 
H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA. OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO DAS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES NO CENTRO DE 
EXCELÊNCIA DE GINÁSTICA RÍTMICA E 
ARTÍSTICA DE SÃO CAETANO DO SUL, 
SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE 
KENNEDY, 3555, BAIRRO SANTA MARIA, 
NESTE MUNICÍPIO. DATA DA ASSINATU-
RA: 13/12/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
90 (noventa) dias corridos. Valor Total R$ 
715.053,50. Contratante: Secretaria Munici-
pal de Esporte, Lazer e Juventude.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021 . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 159/2021. O Município 
de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua Dona Maria das Dores, 
n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, para 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
BRIGADISTA (BOMBEIRO CIVIL), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AOS EVENTOS 
CONSTANTES DO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADO AO 
DEPARTTAMENTO DE CULTURA” Sessão de julgamento: dia 07 DE JANEIRO de 2022 às 09:00 horas. O Edital completo 
poderá ser solicitado no horário normal de expediente na sede da licitante e/ou através do endereço eletrônico e-mail 
licitacao@serraazul.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone (16)3982-
9100. Serra Azul/SP, 17 DE DEZEMBRO DE 2021. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal.
 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 157/2021. O Município 
de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua Dona Maria das Dores, 
n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, para 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (FECHAMENTO E 
GRADIL METÁLICO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 
MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA.” 
Sessão de julgamento: dia 07 DE JANEIRO de 2022 às 14:00 horas. O Edital completo poderá ser solicitado no horário 
normal de expediente na sede da licitante e/ou através do endereço eletrônico e-mail licitacao@serraazul.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone (16)3982-9100. Serra Azul/SP, 17 DE 
DEZEMBRO DE 2021. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL 051/2021

PROCESSO 3725/2021
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
TABLETS COM CONECTIVIDADE A 
INTERNET 4G PARA ALUNOS DAS 
UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, A 
SEREM EXECUTADOS EM ESTRITA 
OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO 
DE REFERÊNCIA.”
A Secretaria Municipal da Educação de 
Araraquara torna público, para conhecimen-
to, que a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL 051/2021, PROCESSO 
3725/2021, com data de abertura em 16 de 
dezembro de 2021, às 14h30min, foi flagra-
da DESERTA, em face da ausência total de 
participantes.
Desse modo, o processo administrativo será 
retificado e a nova data de abertura será di-
vulgada oportunamente.

Araraquara, 17 de dezembro de 2021.
PRISCILA CRISTINA ZOVICO

Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 - 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 59/2021
PROTOCOLO 1169/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS 
MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL IN-
TRA-REGIONAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTER- RE-
GIONAL, ACESSOS E1 DIGITAIS, SIP, ACESSOS DE TERMI-
NAIS INDIVIDUAIS, SERVIÇO DE REDE INTELIGENTE (0800), 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS 
MODALIDADES DE VOZ E DADOS SEGUNDO CONFIGURA-
ÇÕES MÍNIMAS SOLICITADAS E DE CONFORMIDADE COM 
AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, apli-
cando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 
regulamentares aplicáveis, o Município de Quadra torna público 
que o Edital de Pregão Presencial nº 16/2021 que trata de “CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES 
LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA-REGIONAL, 
LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTER- REGIONAL, ACESSOS 
E1 DIGITAIS, SIP, ACESSOS DE TERMINAIS INDIVIDUAIS, 
SERVIÇO DE REDE INTELIGENTE (0800), PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES DE 
VOZ E DADOS SEGUNDO CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS SOLI-
CITADAS E DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA”, sofreu alterações no instrumen-
to convocatório e respectivos anexos, sendo necessária a repu-
blicação e a reabertura integral do certame. A sessão pública se 
dará no dia 30/12/2021, às 10h, na sala de reuniões do Paço 
Municipal. Envelopes contendo proposta e documentos para ha-
bilitação serão protocolados até às 10 h no Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal. Edital completo e anexos estarão dispo-
níveis a partir de 20/12/2021 para leitura e download na página 
eletrônica da Prefeitura (www.quadra.sp.gov.br) , em “Licitações”, 
bem como podem ser solicitados por e-mail (licitacao@quadra.
sp.gov.br) ou presencialmente no Paço Municipal, em dias úteis, 
das 08 às 12 e das 13 às 17h. Fone: 15-3253-9000 – Endereço: 
Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/
SP, 17 de dezembro de 2021. Lheonides de Oliveira Andrade, 
Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 20/2021 - PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO 63/2021
PROTOCOLO 1276/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DO 
AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DO 
PRÉDIO QUE ABRIGA A EMEF JOÃO INÁCIO SOARES, LO-
CALIZADO NA RUA DR. RENATO MOTA, 36, CENTRO DESTA 
CIDADE DE QUADRA
Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, apli-
cando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas re-
gulamentares aplicáveis, a Prefeitura Municipal de Quadra torna 
público que fará realizar Pregão Presencial no dia 30/12/2021 
às 14 h,  na sala de reuniões do Paço Municipal, para “CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ADEQUAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DO AVCB (AUTO DE 
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DO PRÉDIO QUE 
ABRIGA A EMEF JOÃO INÁCIO SOARES, LOCALIZADO NA 
RUA DR. RENATO MOTA, 36, NESTA CIDADE DE QUADRA”. 
Envelopes contendo proposta e documentos para habilitação 
deverão ser protocolizados até às 14h do mesmo dia da sessão 
no Protocolo Geral da Prefeitura de Quadra. Edital completo e 
anexos estarão disponíveis para leitura e download a partir de 20 
de dezembro de 2021 na página eletrônica da Prefeitura (www.
quadra. sp.gov.br), bem como podem ser solicitados por e-mail 
(licitacao@quadra.sp.gov.br) ou presencialmente no Paço Muni-
cipal, em dias úteis, das 08 às 12 e das 13 às 17 horas. Fone: 
15-3253-9000 – Endereço: Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. 
Santo Antonio. Quadra/SP, 17 de dezembro de 2021.Lheonides 
de Oliveira Andrade, Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 074/2021. Processo 
10.962/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL, FUTURA E DO FORMA PAR-
CELADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA COMPOR 
A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATENDER 
AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS 
ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NECESSI-
DADE DAS DEMAIS SECRETAIS DO MUNI-
CÍPIO. A sessão será aberta às 09:00 horas 
do dia 07 de Janeiro de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 21/12/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 075/2021. Processo 
14.520/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL, FUTURA E DO FORMA PAR-
CELADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA COMPOR 
A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATENDER 
AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS 
ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NECESSI-
DADE DAS DEMAIS SECRETAIS DO MUNI-
CÍPIO. A sessão será aberta às 14:00 horas 
do dia 07 de Janeiro de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 21/12/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 076/2021. Processo 
14.534/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MOCHILAS E ESTOJO ESCOLAR, PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MAI-
RIPORÃ. A sessão será aberta às 09:00 ho-
ras do dia 10 de Janeiro de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 21/12/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 077/2021. Processo 
11.214/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZON-
TAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
CONFORME ATRIBUIÇÕES CONTIDAS NO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO POR 
UM PERÍODO DE 12 MESES. A sessão será 
aberta às 14:00 horas do dia 10 de Janeiro 
de 2022, na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo 
do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 
374, Vila Nova, CEP 07.600-084, Mairiporã/
SP. O edital na integra poderá ser obtido a 
partir do dia 21/12/2021 junto à Coordenado-
ria de Compras, Licitações e Contratos, ou 
pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-
8019 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.
sp.gov.br. Rafael Barbieri Pimentel da Silva 
– Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

Extrato Trimestral 
De Ata De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços Referente Ao: Pro-
cesso Nº 122/2021 – Pregão Presencial Nº 
47/2021, Para Fornecimento, De Materiais 
De Neurocirurgia Em Consignação Pelo Pe-
ríodo De 12 (Doze) Meses. Destinados Ao 
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – 
HRLB/Consaúde, Assinada Em 12/11/2021, 
Prazo De Validade De 12 Meses, Com Seu 
1º Trimestre De Vigência, Conforme Se-
gue: (Detentora Da Ata, Nº Do Lote, Des-
crição, Unidade De Medida, Preço Unitário 
Em Real), Comércio E Importação Erecta 
Ltda, CNPJ 43420629000101, Lote 8, 09, 
Compressa Neurocirurgica 13 X 13mm, 
Und, 89,00 – 10, Compressa Neurocirurgica 
13 X 25mm, Und, 89,00 – 11, Compressa 
Neurocirurgica 13 X 38mm, Und, 89,00 – 
12, Compressa Neurocirurgica 25 X 25mm, 
Und, 89,00 – 13, Compressa Neurocirurgica 
25 X 76mm, Und, 89,00 - Lote 10, 02, Cage 
Cervical Cilindrico P/ Corpectomia Em Titâ-
nio, Und, 2.642,00 - 03, Cage Dispositivo In-
tersomatica Em Peek, Und, 2.642,00 – 29, 
Parafuso Cervical Esponjoso Tit. 4,0mm, 
Und, 328,03 – 30, Parafuso Cervical 4.5mm, 
Und, 328,03 – 33, Placa Cervical Anterior Ti-
tanio Baixo Perfil, Und, 3.553,0533 - Lote 
14, 07, Cimento Osseo De Cranioplastia, 
Und, 3.988,00 - Lote 16, 08, Clip De Tita-
nio P/ Neurocirurgia, Und, 1.800,00 - Da-
basons Import, Exp E Comercio Ltda, 
CNPJ/CPF: 61519955000144 Lote 15, 05, 
Cateter Micro Ventricular Monitorizacao Da 
Pic Sem Temperatu, Und, 5.730,30 - 06, 
Cateter Microventricular Monitorização Da 
Pic C/ Temperatura, Und, 6.669,70 - Top-
medical Com. Repres. De Prod. Medico 
Hospitalar, CNPJ 10948986000180, Lote 
1, 37, Substituto De Dura Mater (Filme), 
Und, 2.416,6667 - 38, Substituto De Dura 
Mater E Espinhal Esponja, Und, 2.416,6666 
- Lote 3, 25, Hemostático Po Seringa, Und, 
608,17 - Lote 4, 23, Hemostatico Absorvi-
vel Celulose 05 X 7,0cm, Und, 125,00 - 24, 
Hemostatico Absorvivel Celulose 10 X 20 
Cm, Und, 425,00 - Lote 6, 28, Kit Canula 
Para Compressao Do Trigemeo Por Balão, 
Und, 5.213,3333 - Lote 12, 15, Enxerto Os-
seo 5cc - 425-840 Um.(Ortopedia), Und, 
348,95 - Lote 13, 35, Sistema De Placas 
De Mini Fragmentos Inclui Parafusos, Und, 
450,00 - 39, Tela Maleavel em Titanio Para 
Cranioplastia, Und, 1.793,3333, 26.900,00 
- Sollievo Medicina Especializada Ltda, 
CNPJ 18797208000149, Lote 5, 26, Kit 
Canula Desc. De Evacuacao De Cistos Por 
Estereotaxia, Und, 7.975,90 - 27, Kit Canula 
Descartavel De Biopsia Estereotaxica, Und, 
7.975,90 - Sirius Medical, Comercio De 
Produtos Ltda, CNPJ 29912285000119, 
Lote 2, 40, Válvula Hidrocefalia Adulto 
Media Pressão, Und, 780,00 – 41, Válvula 
Hidrocefalia Infantil Media Pressão, Und, 
780,00 - 42, Válvula Hidrocefalia Neonatal 
De Media Pressão, Und, 780,00 – 43, Val-
vula Hidrocefalia Neonatal De Baixa Pres-
são, Und, 820,00 - Lote 9, 36, Sistema De 
Drenagem Externa, Kit, 420,00.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral 
De Ata De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público Os Extratos Das 
Atas Registros De Preços Referente Ao:
Processo nº 84/2021 – Pregão Presencial 
nº 31/2021, objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE 
LIMPEZA para as unidades do Consaúde, 
assinada em 14/09/2021, prazo de validade 
de 12 (doze) Meses, em seu 2º Trimestre 
de vigência, conforme segue: (Detentora da 
Ata, nº do Item, Descrição, Unidade de Me-
dida, Preço Unitário em Real), Recommed 
Dist.De Produtos De Saude E Higieniza-
ção  Cnpj 14566826000127, 01, Detergen-
te Neutro Biodegradável Concentrado, L, 
68,61 – 02, Limpador Desinfetante Hospita-
lar Concentrado, L, 143,65.
Processo Nº 105/2021 – Pregão Presencial 
Nº 37/2021, Para Fornecimento, Pães, Lei-
te Em Pó, Água Mineral E Gás Engarrafado 
Destinados Ao H.R.L.B., C.A.R. e Lab./Re-
gional/Consaúde, Assinada Em 30/08/2021, 
Prazo De Validade De 12 Meses, Com Seu 
2º Trimestre De Vigência, Conforme Se-
gue: (Detentora Da Ata, Nº Do Lote, Descri-
ção, Unidade De Medida, Preço Unitário Em 
Real), Comeder – Comércio De Mercado-
rias E Derivados De Produtos Alimentí-
cios Ltda. Epp Cnpj: 03.347.228/0001-40, 
05, Leite Em Po Integral, Kg, 28,40, 06, 
Pão De Forma Integral 7 Grãos, Pct, 8,00, 
07, Pao De Forma Pct Com 500 G, Pct, 
6,05; Angela Dias Carvalho Me, Cnpj: 
17.517.395/0001-05, 01, Água Mineral Na-
tural Frasco Com 500 Ml, Fr, 1,45; Roseli 
Vieira Dos Santos 36155757844, Cnpj: 
36.728.787/0001-50, 02, Água Mineral Na-
tural De 20 L, Galão, 9,93.
Processo Nº 109/2021 – Pregão Presencial 
Nº 38/2021, Para Fornecimento, Peito de 
Frango Desossado Destinados Ao H.R.L.B./
Consaúde, Assinada Em 13/09/2021, Prazo 
De Validade De 12 Meses, Com Seu 2º Tri-
mestre De Vigência, Conforme Segue: (De-
tentora Da Ata, Nº Do Lote, Descrição, Uni-
dade De Medida, Preço Unitário Em Real), 
Comeder – Comércio De Mercadorias 
E Derivados De Produtos Alimentícios 
Ltda. Epp Cnpj: 03.347.228/0001-40, 01, 
Frango, Peito Desossado, Kg, 19,38.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

A D J U D I C A Ç Ã O  / 
H O M O L O G A Ç Ã O

Adjudico e Homologo a decisão 
de julgamento da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, referente a presen-
te licitação do Pregão Presencial nº 
026/2021, Processo nº 063/2021 e 
Edital nº 043/2021, homologo o objeto 
do certame, que consiste Contratação 
de empresa especializada em locação 
de container personalizado para servir 
de base ao CIT – Centro Integrado de 
Turismo, pelo período de 04 (quatro) 
meses, conforme especificações téc-
nicas constantes do Anexo I – Termo 
de Referência que integram o edi-
tal em favor da empresa HELDER 
FRANCISCO NALIATO - EPP CNPJ 
Nº 09.611.985/0001-66.
Os valores constam na Ata de Sessão 

Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 17 de dezembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal 

(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

A D J U D I C A Ç Ã O  / 
H O M O L O G A Ç Ã O

Adjudico e Homologo a decisão 
de julgamento da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, referente a presen-
te licitação do Pregão Presencial nº 
030/2021, Processo nº 067/2021 e 
Edital nº 047/2021, homologo o objeto 
do certame, que consiste na Aquisição 
de equipamentos e material permanen-
te para fisioterapia do Departamento 
Municipal de Saúde pertencente à 
Prefeitura Municipal de Cananéia, 
conforme recurso depositado na con-
ta fundo municipal de saúde confor-
me resoluções SS 69 DE 2020, con-
forme Anexo I - Termo de Referência 
em favor das empresas VALLEMED 
COMERCIAL EIRELI LTDA -  CNPJ 
Nº 27.432.030/0001-23 e DOVALLE 
HOSPITALAR LTDA – CNPJ Nº 
30.861.408/0001-19.
Os valores constam na Ata de Sessão 

Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 17 de dezembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

A D J U D I C A Ç Ã O  / 
H O M O L O G A Ç Ã O

Adjudico e Homologo a decisão de jul-
gamento da Pregoeira Oficial e Equipe 
de Apoio, referente a presente licitação 
do Pregão Presencial nº 029/2021, 
Processo nº 066/2021 e Edital nº 
046/2021, homologo o objeto do cer-
tame, que consiste Contratação de em-
presa especializada para conservação 
urbana, compreendendo: limpeza geral 
da cidade (Praças, Ruas e Avenidas), 
varrição, capina, coleta e afastamento 
dos resíduos; (entulhos galhos de ár-
vores, bueiros), pintura de guias bran-
cas, pelo período de 06 (seis) meses, 
visando atender as necessidades do 
Departamento Municipal de Obras e 
Serviços da Prefeitura da Estância 
de Cananeia, conforme especifica-
ções descritas no Edital de Licitações 
e Anexo I – Termo de Referência que 
integram o edital em favor da empre-
sa UNIÃO LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – CNPJ 17.663104/0001-89.
Os valores constam na Ata de Sessão 

Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 17 de dezembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal 

(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

B7gazetasp.com.br 
SÁBADO, 18 A SEGUNDA-FEIRA,

20 DE DEZEMBRO DE 2021 

IMPRESSÕES

 A Quanto à segurança, a 
nova Strada com câmbio 
automático mantém nas 
duas versões quatro air-
bags de série, incluindo 
bolsas laterais que prote-
gem  o tórax e a cabeça. 
Também vêm de fábrica 
sensores sonoros e câme-
ra de ré com linhas dinâ-
micas, faróis de neblina e 
sensor de monitoramento 
da pressão dos pneus. A lis-
ta de equipamentos conta 
com direção com assistên-
cia elétrica, computador 
de bordo, vidros elétricos 
nas quatro portas, volan-
te multifuncional, retro-
visores elétricos e quadro 
de 3,5 polegadas de TFT. A 
tecnologia de conectivida-
de tem sistema multimídia 
com tela de 7 polegadas, 
único do segmento a ofe-
recer espelhamento com 
Android Auto e Apple Car-
Play sem cabos, Wireless 
Charger para carregamen-
to de smartphone sem fio e 
um segundo conector USB 
para passageiros do banco 

traseiro. 
As portas de trás têm 

abertura de 80 graus e os 
bancos oferecem fixação 
Isofix para cadeirinhas. O 
tom marrom é usado na cos-
tura do volante de couro, na 
coifa do câmbio e nos ban-
cos, que usam revestimento 
marrom nas laterais e carre-
gam a inscrição “Ranch” nos 
encostos. Badges “Ranch” se 
destacam abaixo da central 
multimídia e dos tapetes. E 
o quadro de instrumentos 
com tela de LCD customi-
zável faz um “welcome mo-
vement” exclusivo sempre 
que o motor é acionado. A 
caçamba conta com 844 li-
tros de volume e pode carre-
gar até 600 quilos. A tampa 
tem um sistema de molas 
para facilitar a abertura e 
o fechamento. Quatro gan-
chos inferiores e superiores 
ajudam na fixação de vários 
tipos de carga, e o cliente 
pode incrementar a caçam-
ba com os acessórios da li-
nha Mopar, presentes nas 
concessionárias.

Pela Strada adentro

L
íder de vendas no 
mercado brasilei-
ro este ano, com 
100.049 emplaca-
mentos no acumu-

lado de janeiro a novembro, 
a Strada desembarca nas 
concessionárias esta sema-
na duas versões da picape 
compacta da Fiat com trans-
missão automática tipo CVT 
com 7 marchas simuladas, a 
Volcano e a nova topo de li-
nha Ranch. 

Com as duas novas ver-
sões com transmissão CVT, 
a Fiat projeta um aumento 
em torno de 10% nas ven-
das da Strada – o que a co-
locaria em boas condições 
de continuar liderando no 
próximo ano no ranking ge-
ral de automóveis.

De acordo com a Fiat, a 
opção do câmbio automático 
era um desejo dos consumi-
dores da Strada desde o lan-
çamento da nova geração. A 
transmissão automática tipo 
CVT com 7 marchas simula-
das é associada ao motor 1.3 
aspirado Firefly de até 107 ca-
valos de potência a 6.250 ro-
tações por minuto, 13,7 kgfm 
de torque a 4 mil giros, ace-
leração de zero a 100 km/h 
em 12 segundos e velocidade 
máxima de 165 km/h, tudo 
isso abastecida com etanol. 
Segundo a marca pertencen-
te à Stellantis, a transmissão 
CVT oferece três modos de 
condução: no “Automático”, 
a central eletrônica faz lei-
turas constantes da forma 
como o motorista dirige e a 
situação do veículo para ajus-
tar a melhor relação de mar-
cha com foco no consumo. 
Quem prefere estar sempre 
no comando, pode optar pelo 
modo “Manual”, que permi-
te a troca de marchas de ma-
neira sequencial por meio de 

DIVULGAÇÃO

O painel recebeu uma pintura em dois tons, com elementos 
marrons, contrastando com as saídas de ar em preto brilhante 

A opção do câmbio automático era um desejo dos consumidores 
da Strada desde o lançamento da nova geração

A caçamba da nova Strada conta com 844 litros de volume e pode carregar até 600 quilos

borboletas no volante ou pela 
própria alavanca de câmbio. 
Já o modo “Sport” é voltado 
para uma condução mais di-
vertida e ágil, com a central 
eletrônica promovendo uma 
série de ajustes para tornar o 
veículo mais responsivo. O 
acelerador fica mais sensível, 
a assistência elétrica da dire-
ção é enrijecida e o câmbio 
CVT adota relações de mar-

chas mais curtas.
A Strada com câmbio au-

tomático é oferecida nas con-
figurações Volcano, que man-
tém a opção com transmissão 
manual, e a inédita Ranch, a 
nova topo de gama com vá-
rios diferenciais exclusivos. 
Externamente, a carroceria 
adota novos “skid plate” (par-
te de baixo do para-choque 
dianteiro pintada de prata 

no centro), para-barros, capa 
dos retrovisores em preto bri-
lhante, logotipo “Ranch” ao 
lado do para-lama, estribos, 
barras de teto longitudinais 
cinzas, capota marítima ex-
clusiva com a inscrição “Ran-
ch” gravada na cobertura e 
rodas de liga leve de 15 pole-
gadas com pneus ATR para 
uso misto. O estilo esportivo 
externo acrescenta faróis de 

leds afilados com luzes DRL 
(Daytime Running Light), gra-
de com o Logo Script da mar-
ca no centro com a já tradicio-
nal Fiat Flag (bandeira italiana 
estilizada) à direita e capô vin-
cado sugerindo força e robus-
tez, este, também presente 
na nova Volcano. No interior, 
o painel recebe uma pintura 
em dois tons, com elemen-
tos marrons – a exemplo da 

mesma configuração da nova 
Toro, ao redor do porta-obje-
tos superior –, contrastando 
com as saídas de ar em preto 
brilhante.

A nova Strada com trans-
missão automática mantém 
o pacote de equipamentos 
vindo com sua segunda ge-
ração, no ano passado. O con-
trole de estabilidade com as-
sistente de partida em rampa 
(Hill Holder) agrega mais se-
gurança e conforto junto ao 
câmbio automático, enquan-
to o controle de tração E-Loc-
ker (TC+) faz ajustes constan-
tes para garantir o máximo 
de tração mesmo em pisos 
escorregadios a até 65 km/h. 
Essas capacidade e robustez 
vêm ainda por sua altura li-
vre em relação ao chão entre 
os eixos (de até 23,3 centíme-
tros), seus ângulos de entrada 
(o da frente) acima de 23 graus 
e de saída (o de trás) de 28,7 
graus e a suspensão traseira 
de eixo rígido do tipo ômega.

A Strada Volcano automá-
tica foi lançada com preço a 
partir de R$ 111.990 (R$ 8 mil 
acima da Volcano com câm-
bio manual) e a nova topo 
de linha Ranch parte de R$ 
116.990. Mas esses preços va-
lem somente para a cor Preto 
Vulcano. As tonalidades só-
lidas Vermelho Montecarlo 
e Branco Banchisa acrescem 
R$ 900 ao preço. As metáli-
cas Prata Bari e Cinza Silvers-
tone somam R$ 2.350 à fatura 
e a perolizada Branco Alaska 
encarece a conta em R$ 2.500. 
Os preços sugeridos podem 
variar de acordo com os im-
postos regionais. No Estado 
de São Paulo, por exemplo, 
a Strada automática Volcano 
parte de R$ 115.786 e a Ranch 
começa em R$ 120.995, am-
bas na cor Preto Vulcano. (Da-
niel Dias/AutoMotrix)

A conectividade tem sistema multimídia com tela de 7 polegadas e 
espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay sem cabos 

A Ranch, nova topo de linha da Fiat Strada, foi lançada com preço a partir de R$ 116.990

LÍDER DE VENDAS. Câmbio 
automático é a aposta da 

Fiat para manter a liderança 
da picape Strada em 2022

Novidades em
marcha

 A FIAT STRADA 
RANCH

Motor: transversal 
dianteiro, 1.3, quatro 
cilindros, aspirado
Potência: 98 cavalos 
(gasolina) a 6 mil 
rpm/107 cavalos (etanol) 
a 6.250 rpm
Torque: 13,2 kgfm 
(gasolina) a 4.250 
rpm/13,7 kgfm (etanol) a 
4 mil rpm
Transmissão: tipo CVT 
com 7 marchas simuladas
Tração: dianteira com 
juntas homocinéticas
Direção: pinhão e 
cremalheira com 
assistência elétrica
Injeção: eletrônica 
Magneti Marelli
Combustível: gasolina 
e etanol
Dimensões: 4,48 m de 
comprimento, 1,78 m de 
largura, 1,57 m de altura, 
2,73 m de distância de 
entre-eixos
Volume da caçamba: 
844 litros
Tanque de 
combustível: 55 litros
Preço: a partir de R$ 
116.990.

FICHA TÉCNICA
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NOVIDADE

 A A Toyota anuncia a che-
gada do novo SW4 GR-S à 
família de produtos Gazoo 
Racing no Brasil. Modelo de-
sembarca por aqui com pre-
ço de R$ 415.790, garantia 
de cinco anos ou 150 mil 
quilômetros (o que ocorrer 
primeiro) e com a gama de 
cores composta por Branco 
Pérola com teto bicolor pre-
to e Preto Mica.

O novo SW4 GR-S man-
tém o motor de 2,8 litros de 
16V turbodiesel com inter-
cooler com 204 cavalos de 
potência a 3.400 rotações 
por minuto e 50,9 kgfm de 
torque a 2.800 giros, associa-
do à transmissão automáti-
ca de 6 marchas e à tração 
integral com reduzida com 
acionamento eletrônico.  

Para salientar o design 
esportivo, o SW4 GR-S vem 
com difusores, spoiler, em-
blemas próprios, para-cho-
ques com difusores aerodi-
nâmicos e pneus com rodas 
de liga leve de 18 polega-
das com emblemas “GR”. Na 
frente, tem novos faróis 
com tecnologia full-led de 
flashes sequenciais. No am-
biente interno, os bancos ga-
nham couro preto com Ul-
trasuede, encostos de cabeça 
dianteiros com selo da mar-

Esportividade e pedigree
NOVIDADE. Desenvolvido pela Gazoo Racing, divisão esportiva da Toyota, 
o SW4 GR-S chega ao Brasil com preço estimado de R$ 415.790

ca GR-S e uma tela de TFT de 
4,2 polegadas com gráficos 
da Toyota Gazoo Racing, tela 
sensível ao toque de 8 po-
legadas com espelhamento 
para Android Auto e Apple 
CarPlay, conexão USB, nave-
gador por satélite (GPS), TV 
Digital e função Bluetooth. 
O sistema de áudio é o JBL 
com dez alto-falantes e sub-
woofer (dois tweeters e dois 
squawkers). Na lista de equi-
pamentos, agrega carrega-
dor de celular sem fio. As 
pedaleiras, perfuradas, com 
estilo de competição, são em 
um material todo produzi-
do em alumínio, enquanto 
o volante tem revestimento 
com detalhes microperfura-
dos, aliados à costura verme-
lha, o ar-condicionado tem 
duas zonas digital e a aber-
tura do porta-malas é por 
meio de um sensor de mo-
vimentação dos pés (“kick 
sensor”).

Com 4,79 metros de com-
primento, 1,85 metro de lar-
gura, 1,83 metro de altura, 
2,74 metros de distância de 
entre-eixos e peso de 2.185 
quilos, o SW4 GR-S tem 
como novidades no quesito 
segurança o sistema de vi-
são de 360 graus e os alertas 
de tráfego cruzado traseiro e 

de ponto cego. O pacote de 
segurança ativa Toyota Sa-
fety Sense (TSS) incorpora 
novas funções ao sistema de 
pré-colisão frontal ao adicio-
nar detecção de pedestres e 
ciclistas. O TSS tem um ra-
dar de ondas milimétricas 
que, combinado com uma 
câmera monocular, antecipa 
uma série de perigos e aler-
ta o motorista para evitar 
ou mitigar acidentes. É equi-
pado ainda com sistema de 
pré-colisão frontal, alerta de 
desvio de faixa e controle de 
cruzeiro adaptativo (ACC).

Como em todas as ver-
sões do SW4, a GR-S tem sete 
airbgs (dois frontais, dois la-
terais, dois do tipo cortina e 
um de joelhos do motoris-
ta), Controle de Estabilida-
de (VSC), Controle de Tra-
ção (TRC), Controle Ativo de 

Tração (A-TRC), assistentes 
de controle de descida e de 
partida em rampa, controle 
de oscilação do trailer, freios 
ABS com distribuição de for-
ça (EBD), assistência à frena-
gem de emergência, luzes de 
freio de emergência e duas 
âncoras Isofix com ponto 
de amarração superior, além 
de cintos de segurança de 
três pontos para todos os 
bancos, com pré-tensor e li-
mitador de força para o do 
condutor e do passageiro 
dianteiro. Os consumidores 
da marca no Brasil contam 
com o apoio do Serviço de 
Pós-Venda Toyota, garantia 
a disponibilidade de peças 
de reposição e a Central de 
Atendimento ao Cliente dis-
ponível vinte e quatro horas 
e sete dias por semana. (Da-
niel Dias/AutoMotrix)

O volante tem revestimento com detalhes microperfurados

DIVULGAÇÃO

Utilitário esportivo desembarca no Brasil com preço de R$ 415.790

Modelo possui tela sensível ao toque de 8 polegadas com 
espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay

A 
Triumph acaba de apresen-
tar globalmente a sua nova 
linha Tiger 1200.  A nova 
geração apresenta uma si-
lhueta muito mais fina e 

um design mais compacto com po-
sição em pé mais estreita. No Brasil, 
a linha será lançada em 2022 em três 
modelos: Tiger 1200 GT Explorer, Ti-
ger 1200 Rally Pro e Tiger 1200 Rally 
Explorer. 

A nova geração traz duas opções 
de tanque de combustível com capa-
cidade de 20 e de 30 litros, nas versões 
Explorer. Além da plataforma de mo-
tor triplo bem adaptada ao turismo, a 
Tiger apresenta uma nova geração do 
motor de três cilindros T-Plane, chassi 
leve e tecnologia avançada.

A nova GT, voltada para as es-
tradas, vem com rodas fundidas de 
19 polegadas na dianteira e 18 pole-
gadas na traseira, inédita suspen-
são semiativa Showa, ajustada para 
proporcionar a pilotagem adventu-
re otimizada na estrada. Já a Tiger 
1200 Rally Pro traz, pela primeira 
vez, uma configuração exclusiva de 
rodas raiadas sem câmara com 21 
polegadas na dianteira e 18 polega-
das na traseira e suspensão semia-
tiva Showa com curso ainda mais 
longo, ajustada para proporcionar 
uma boa pilotagem em todos os ter-
renos. Completando a nova linha, a 
Triumph apresenta, pela primeira 
vez, uma Tiger equipada com tan-
que de combustível de 30 litros na 
Rally Explorer. É a única moto ad-
venture com rodas fundidas e tan-
que com essa capacidade na cate-
goria. Ela conta, ainda, com o novo 
sistema de Radar de Ponto Cego. Os 
freios Brembo Stylema são instala-
dos em todos os modelos da Tiger 
1200, e os pneus Metzeler Tourance 
são colocados em todas GT, enquan-
to as Rally apresentam pneus Met-
zeler Karoo Street, para adequação 
a todos os terrenos. Para o off-road 
avançado, o Michelin Anakee Wild é 
a opção indicada.

A nova Tiger 1200 vem equipada 
com o novo motor de três cilindros 
T-Plane. om 1.160 cc, o motor con-
ta com 150 cavalos de potência (a 9 
mil rpm) e 13,25 kgfm de torque (a 7 
mil rpm). Somando-se a isso, o novo 
escapamento assegura a entrega do 
ronco típico de um autêntico motor 
triplo da Triumph.

No Brasil, a nova geração da Ti-
ger 1200 contará com três anos de 
garantia e um inovador intervalo de 
revisão, de 16 mil quilômetros ou 12 
meses. (Edmundo Dantas/AutoMotruix)

DIVULGAÇÃO

A Tiger 1200 Rally Pro traz, pela primeira vez, confi guração exclusiva de rodas 
raiadas sem câmara com 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira

A Triumph apresenta, pela primeira vez, uma Tiger equipada com tanque de 
combustível de 30 litros na Rally Explorer

Três tigres triplos DUAS RODAS. Nova 
Triumph Tiger 1200 é 

apresentada mundialmente 
e chega ao Brasil em 2022 
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