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A partir de hoje, o programa do governo do Estado “Mulheres de Peito”, que 
realiza exames de mamogra� as gratuitos, com foco na prevenção do câncer de 
mama, estará em Taboão da Serra. A carreta atenderá até o dia 11, no Shopping 
Taboão. A iniciativa oferece mamogra� as gratuitas e sem necessidade de pedido 
médico ou agendamento para mulheres de 50 a 69 anos.                          SERVIÇOS/A2

Número de 
prisões de 
PMs cresce 29%
O número de policiais militares 
presos no estado de São Paulo 
no primeiro semestre de 2021 au-
mentou em 29% em comparativo 
ao mesmo período de 2020. Em 
2020, o número de PMs recolhi-
dos no presídio militar Romão 
Gomes, em São Paulo, eram de 
137. Em 2021 o número está em 
177.  O presídio é o único militar 
estadual do estado de São Paulo e 
abriga policiais em prisão tempo-
rária ou já condenados. Com isso, 
O número de policiais militares 
presos no estado de São Paulo foi 
o maior dos últimos três anos. O 
número de 2021 � cou abaixo do 
registrado em 2018.  ESTADO/A3

Mulheres de Peito Carreta da 
Mamografi a atenderá em 

Taboão da Serra até o dia 11

EDSON LOPES JR/A2 FOTOGRAFIA

Detento pega 30 anos 
por matar mulher em 
visita íntima       ESTADO/A3

CARAGUATATUBA

Príncipe Charles 
nega racismo 
contra o neto

MUNDO/A5

Farmacêuticas 
trabalham em 
nova vacina

Salvador 
cancela festa 
de Réveillon

BioNTech, Moderna e Johnson & 
Johnson estão adaptando suas va-
cinas contra Covid-19 para lidar 
com a variante Ômicron após a 
P� zer e sua parceira dizerem que 
podem ter uma nova versão pron-
ta em 100 dias, se necessário. A 
BioNTech disse ontem que iniciou 
o trabalho para avançar o mais rá-
pido possível. As primeiras etapas 
do desenvolvimento de uma nova 
vacina se sobrepõem à pesqui-
sa necessária para avaliar se um 
novo imunizante será necessário 
– um processo que tanto ela quan-
to a Moderna começaram na últi-
ma quinta enquanto a notícia de 
uma nova variante começou a se 
espalhar pelo mundo.      BRASIL/A5

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, 
anunciou ontem o cancelamen-
to da festa de Réveillon na capital 
baiana. Ele informou ter feito uma 
avaliação criteriosa a partir do sur-
gimento da nova variante Ômicron 
e do aumento de casos de Covid-19 
em países da Europa. “Sei da impor-
tância do evento para a economia 
da nossa cidade, mas seguimos co-
locando a vida das pessoas em pri-
meiro lugar”, disse em uma rede 
social. Com relação ao Carnaval, 
considerados dos mais tradicionais 
do País, o prefeito declarou que irá 
tomar a decisão em conjunto com 
o governo estadual, “considerando 
toda segurança e cautela necessária 
para o momento”, disse.   BRASIL/A5

SP já teme a variante 
Ômicron e pode adiar
liberação de máscaras

 APrefeitura pretendia seguir o cronograma do Estado e iniciar a
fl exibilização em locais ao ar livre no próximo dia 11 de dezembro

A Prefeitura de São Paulo prevê 
adiar a liberação do uso de másca-
ras em ambientes externos com o 
surgimento da variante Ômicron. 
A cidade pretendia seguir o cro-

nograma do Estado e liberar o uso 
de máscaras no dia 11 de dezem-
bro. Ontem, o secretário de Saúde 
municipal, Edson Aparecido, con-
siderou precipitado manter a pre-

visão de liberação para os próxi-
mos dias. A variante é considerada 
aquela com maior número de mu-
tações, e foi registrada pela primei-
ra vez na África do Sul.    ESTADO/A3

ROGÉRIO CAJUÍ/DIVULGAÇÃO Doria elogia Moro e fala 
em ‘radicalismo’ ao citar 
rivais Bolsonaro e Lula
Ladeado pela linha de frente do 
PSDB paulista, o governador João 
Doria falou na tarde de ontem pela 
primeira vez o� cialmente como 
pré-candidato tucano à Presidên-
cia em 2022. Na coletiva, ele con-
tou como espera superar a rejeição 
que tem entre parte dos eleitores 

do Estado, elogiou Sergio Moro 
(Podemos) e disse que pretende 
se marcar como um símbolo de 
equilíbrio “entre os extremismos 
de Lula e de Bolsonaro”. Doria tam-
bém a� rmou que nas próximas 
semanas vai anunciar a sua equi-
pe econômica.                       ESTADO/A3
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

S omos uma espécie compulsiva 
pela padronização de compor-
tamento, criação de regras, 
definição de critérios e esta-
belecimento de normas. Con-

tudo, o espírito tribal, antes de ceder ao 
universalismo, frequentemente adota 
o delineamento de negação do outro 
e intolerância ao diferente. Pois toda a 
assimilação cultural, enquanto mecanis-
mo virtuoso na edificação da concórdia 
civilizatória, sempre descreve uma tra-
jetória dolorosa, marcada por conflitos 
e perdas vultosas. Todavia, a nossa saída 
das cavernas nos primórdios da história 
humana em direção à sociedade com-
plexa somente foi viável graças à prática 
ininterrupta de trocas incessantes de 
conhecimento científico, tecnológico e 
cultural.

 Na verdade, consistimos em um ver-
dadeiro sistema de algoritmos biológicos 
com conexões ilimitadas, mas portado-
res de sentimentos e concepções que nos 
diferenciam das máquinas. Nesse con-
texto, o ato de compartilhar nos remete 
a práticas perenes de comunhão, de 
união dos espíritos objetivos e subjeti-
vos, como também fortalece o sentido de 
conformidade, convergência, harmonia 
e identificação. Ou seja, enviar postagens 
temáticas através das mídias sociais não 
significa nada além de uma visão re-
ducionista da partilha de experiências, 
juízos e desejos.

 Por meio da popularização da inter-
net e o posterior surgimento de platafor-
mas, tais como o Facebook, Instagram, 
Twitter, WhatsApp, Youtube, entre tantas 
outras, o conceito de compartilhamento 
interpessoal foi transmutado em ações 
de doutrinação em massa, na maioria 
das vezes se utilizando de cidadãos 
comuns que, alienados do teor segrega-
cionista ou mesmo da inveracidade que 
o conteúdo das mensagens transmitem, 
acabam alçados à condição de vetores 
e partícipes de métodos na dissemina-

ção de informações, cuja extensão das 
consequências nefastas nem ao menos 
conseguem compreender. 

Nessa miscelânea distópica surgem 
os discursos moralizantes; a veneração 
fundamentalista à figura de Deus; o 
enaltecimento da pátria mediante o vili-
pêndio aos símbolos nacionais; a defesa 
incondicional da família tradicional, na 
qualidade de ser a única forma aceitável 
de relacionamento amoroso e conjugal, 
assumindo dessa maneira, a função de 
subterfúgios e escaramuças para as ma-
nifestações racistas, misóginas, intole-
rantes, desumanas e autoritárias. “O ódio 
e o medo são as mais sombrias emoções 
humanas.

 Quando a mentira as alimenta e elas 
passam a ditar opiniões e comportamen-
tos, a democracia se torna vulnerável... A 
polarização da sociedade entre posições 
extremas criou um ambiente malsão em 
que se torna difícil alguém formar sua 
opinião ou mudá-la com base em fatos e 
argumentos. Em uma sociedade polariza-
da, uns e outros só tomam como verdade 
o que confirma sua certeza e desqualifi-
cam como mentira tudo que pode vir a 
questioná-la” (Rosiska Darcy de Oliveira). 

A vida motivada por vingança, ali-
mentada por rancores que corroem até 
o limite das entranhas, são sintomas de 
um corpo social doente e incapacitado 
de dialogar com os semelhantes a partir 
da nobreza do espectro libertário. Você 
já parou para refletir até que ponto vem 
contribuindo na generalização dessa 
narrativa? Em algum momento pensou 
quando a insensatez ruidosa e insana se 
tornará derradeira e irreversível? Avaliou 
porque o comportamento grotesco preci-
sa assumir a estética verbal das mani-
festações políticas? Afinal, você é aquilo 
que você compartilha, defende, enaltece 
e brada. “Não há outro inferno para o 
homem além da estupidez ou da malda-
de dos seus semelhantes”. (Marques de 
Sade).

Você é o que você
compartilha

*Nilton Cesar 
Tristão é Cientista 
Político. Opinião 
Pesquisa & GovNet

Somos uma 
espécie 

compulsiva pela 
padronização de 

comportamento, 
criação de 

regras, de� nição 
de critérios e 

estabelecimento 
de normas

Enem. O balanço das ações policiais no segundo dia 
de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
realizadas nesse domingo (28), registrou um número 
baixo de ocorrências; nenhuma delas grave. De acordo 
com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), 
foram registradas duas tentativas de uso de ponto ele-
trônico, quatro mandados de prisão, sete prisões, além 
de 72 casos de perturbação do sossego público. Por 
meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), o 
MJSP foi responsável pela coordenação e integração das 
forças de segurança pública federais e estaduais que 
atuaram na segurança da realização do Enem. De acor-
do com o ministério, a prova foi aplicada em cerca de 
1.700 municípios e os agentes fizeram o policiamento 
dos locais do exame, no transporte e guarda das pro-
vas, investigação de possíveis fraudes, patrulhamento 
das vias de acesso às escolas. Cerca de 3.400 escoltas fo-
ram realizadas nesse segundo dia do Enem. (AB)

Dívidas em atraso. O percentual de famílias brasilei-
ras com dívidas em atraso ou não chegou a 74,6% em 
outubro deste ano, maior patamar da série da Pesqui-
sa Nacional de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), iniciada em janeiro de 2010. Antes 
de julho deste ano, a parcela nunca havia superado a 
marca dos 70%.   Desde julho, no entanto, o percentual 
de endividados no país, que está há 11 meses em alta, 
supera os 70%. Os dados foram divulgados ontem pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC). Em setembro deste ano, o índice 
havia ficado em 74%. Já em outubro do ano passado, os 
inadimplentes eram 66,5% das famílias. (AB)

Novo gramado em Embu das Artes. A Prefeitura de 
Embu das Artes inaugurou no último sábado (27) o sex-
to campo de gramado sintético da cidade. O prefeito 
Ney Santos se comprometeu completar 10 equipamen-
tos esportivos com esse tipo de gramado até o final de 
2022. O próximo será o campo do Cercado Grande. A 
inauguração do gramado reuniu centenas de morado-
res da região, além de times do entorno que puderam 
estrear a novidade com diversos jogos. Ex-jogadores 
como Renato e Axel, do Santos, estiveram presentes no 
evento. (GSP)

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

A partir desta ter-
ça-feira (30), o 
programa do 
governo do Es-
tado “Mulheres 

de Peito”, que realiza exa-
mes de mamografias gra-
tuitos, com foco na preven-
ção do câncer de mama, 
estará em Taboão da Serra. 
A carreta atenderá até 11 de 
dezembro, no estaciona-
mento do Shopping 
Taboão.

A iniciativa oferece ma-
mografias gratuitas e sem 
necessidade de pedido mé-
dico ou agendamento para 
mulheres de 50 a 69 anos. 
Basta apresentar RG e car-
tão SUS para ser atendi-
da. Mulheres com idade de 
35 a 49 anos e acima de 70 
anos também podem ser 
atendidas, desde que apre-
sentem a solicitação médi-
ca do exame, RG e cartão 
do SUS.

O atendimento será de 
segunda à sexta-feira, das 

 D A iniciativa oferece mamografi as gratuitas e sem necessidade 
de pedido médico ou agendamento para mulheres de 50 a 69 anos

 THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Taboão da Serra recebe 
carreta da mamogra� a 

9h à 18h, e aos sábados, das 
9h às 13h (exceto feriados), 
as senhas serão distribuí-
das no período da manhã. 
Ao total, serão realizados 
50 exames diariamente e, 
aos sábados, 25. 

O serviço móvel funcio-
na em parceria com a Fun-
dação Instituto de Pesqui-
sa e Estudo de Diagnóstico 

por Imagem (Fidi).

AGENDAMENTO
Além das carretas, o pro-
grama estadual conta com 
um call center para agen-
damento de mamogra-
fias. Neste caso, as mulhe-
res com idade entre 50 e 
69 anos de idade e que es-
tão há mais de dois anos 

sem realizar mamografias 
também podem marcar 
os exames sem necessida-
de de pedido médico, gra-
tuitamente, pela central 
telefônica disponível no 
0800-779-0000.

O agendamento telefô-
nico funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h. Neste caso, os exames 
são realizados em um dos 
cerca de 200 serviços fixos 
com mamógrafo do SUS 
de SP.

SERVIÇO.
“Mulheres de Peito” – Car-
reta da Mamografia
Quando: De 30 de novem-
bro a 11 de dezembro de 
2021
Horário: De segunda a 
sexta-feira, das 9 às 18h, e 
aos sábados, das 9 às 13h
Local: estacionamento do 
Shopping Taboão. Rodovia 
Régis Bittencourt, 2643 – 
Taboão da Serra - SP
Quanto: Gratuita. (GSP)

SAÚDE. A partir desta terça-feira (30), o programa do governo do Estado ‘’Mulheres do 
Peito’’ estará em Taboão da Serra; atendimento gratuito será até o dia 11 de dezembro

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

QUINTA:AMANHÃ: SEXTA:

20° 26°
20° 25°

20° 25°

19° 24°

19° 30°

20° 26°

20° 29°

20° 27°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado pela 
manhã, com 
possibilidade de 
garoa. sol à tarde.

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

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

17º 25° 16º 24° 15º 24°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6

DocuSign Envelope ID: 6B4F3AAC-0154-4B00-80F8-E6F948638CAF



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

A2gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

(11) 3729-6600
editor@gazetasp.com.br

comercial@gazetasp.com.br

@gazetasp_

facebook.com/gazetasp

instagram/gazeta.sp

youtube/gazetasp

11. 94350-4753

Jornal Gazeta de S. Paulo é uma publicação da empresa Jornal Gazeta SP Ltda - 
CNPJ: 04.735.364/0001-70 . Fundado em 29/06/1999 . Circulação: Nacional e no 
Estado de São Paulo . Periodicidade: Diária . Preço/Exemplar: R$ 2,00 / Balcão: 
R$ 2,00 / DF e outros Estados: R$ 3,00 . São Paulo: Rua Tuim 101, A - Moema, São 
Paulo - SP - CEP 04514-100 - Fone/Fax: (11) 3729-6600 . Representantes em Brasília: 
(61) 3321-3440 . Tiragem por edição: 40.850 exemplares . Agências de Notícias: 
Agência Brasil (AB), Estadão Conteúdo (EC), Folhapress (FP). Matérias assinadas e 
opiniões emitidas em artigos são de responsabilidade de seus autores.   

Edição - Arnaud Pierre 
editor@gazetasp.com.br 
Capital 
redacao@gazetasp.com.br
Comercial 
comercial@gazetasp.com.br 
Administrativo 
joana@gazetasp.com.br 

Faturamento 
faturamento@gazetasp.com.br 
Cobrança 
¡ nanceiro@gazetasp.com.br
Distribuição 
daniel@gazetasp.com.br 
Grá� ca
alexandre@gazetasp.com.br 

Telefone - 11. 3729-6600
Site - www.gazetasp.com.br

FALE COM A GAZETA

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

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 

SERGIO SOUZA
Fundador

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

PAULO SOUZA
Diretor Grá� co

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

ARNAUD PIERRE
Editor Responsável

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

S omos uma espécie compulsiva 
pela padronização de compor-
tamento, criação de regras, 
definição de critérios e esta-
belecimento de normas. Con-

tudo, o espírito tribal, antes de ceder ao 
universalismo, frequentemente adota 
o delineamento de negação do outro 
e intolerância ao diferente. Pois toda a 
assimilação cultural, enquanto mecanis-
mo virtuoso na edificação da concórdia 
civilizatória, sempre descreve uma tra-
jetória dolorosa, marcada por conflitos 
e perdas vultosas. Todavia, a nossa saída 
das cavernas nos primórdios da história 
humana em direção à sociedade com-
plexa somente foi viável graças à prática 
ininterrupta de trocas incessantes de 
conhecimento científico, tecnológico e 
cultural.

 Na verdade, consistimos em um ver-
dadeiro sistema de algoritmos biológicos 
com conexões ilimitadas, mas portado-
res de sentimentos e concepções que nos 
diferenciam das máquinas. Nesse con-
texto, o ato de compartilhar nos remete 
a práticas perenes de comunhão, de 
união dos espíritos objetivos e subjeti-
vos, como também fortalece o sentido de 
conformidade, convergência, harmonia 
e identificação. Ou seja, enviar postagens 
temáticas através das mídias sociais não 
significa nada além de uma visão re-
ducionista da partilha de experiências, 
juízos e desejos.

 Por meio da popularização da inter-
net e o posterior surgimento de platafor-
mas, tais como o Facebook, Instagram, 
Twitter, WhatsApp, Youtube, entre tantas 
outras, o conceito de compartilhamento 
interpessoal foi transmutado em ações 
de doutrinação em massa, na maioria 
das vezes se utilizando de cidadãos 
comuns que, alienados do teor segrega-
cionista ou mesmo da inveracidade que 
o conteúdo das mensagens transmitem, 
acabam alçados à condição de vetores 
e partícipes de métodos na dissemina-

ção de informações, cuja extensão das 
consequências nefastas nem ao menos 
conseguem compreender. 

Nessa miscelânea distópica surgem 
os discursos moralizantes; a veneração 
fundamentalista à figura de Deus; o 
enaltecimento da pátria mediante o vili-
pêndio aos símbolos nacionais; a defesa 
incondicional da família tradicional, na 
qualidade de ser a única forma aceitável 
de relacionamento amoroso e conjugal, 
assumindo dessa maneira, a função de 
subterfúgios e escaramuças para as ma-
nifestações racistas, misóginas, intole-
rantes, desumanas e autoritárias. “O ódio 
e o medo são as mais sombrias emoções 
humanas.

 Quando a mentira as alimenta e elas 
passam a ditar opiniões e comportamen-
tos, a democracia se torna vulnerável... A 
polarização da sociedade entre posições 
extremas criou um ambiente malsão em 
que se torna difícil alguém formar sua 
opinião ou mudá-la com base em fatos e 
argumentos. Em uma sociedade polariza-
da, uns e outros só tomam como verdade 
o que confirma sua certeza e desqualifi-
cam como mentira tudo que pode vir a 
questioná-la” (Rosiska Darcy de Oliveira). 

A vida motivada por vingança, ali-
mentada por rancores que corroem até 
o limite das entranhas, são sintomas de 
um corpo social doente e incapacitado 
de dialogar com os semelhantes a partir 
da nobreza do espectro libertário. Você 
já parou para refletir até que ponto vem 
contribuindo na generalização dessa 
narrativa? Em algum momento pensou 
quando a insensatez ruidosa e insana se 
tornará derradeira e irreversível? Avaliou 
porque o comportamento grotesco preci-
sa assumir a estética verbal das mani-
festações políticas? Afinal, você é aquilo 
que você compartilha, defende, enaltece 
e brada. “Não há outro inferno para o 
homem além da estupidez ou da malda-
de dos seus semelhantes”. (Marques de 
Sade).

Você é o que você
compartilha

*Nilton Cesar 
Tristão é Cientista 
Político. Opinião 
Pesquisa & GovNet

Somos uma 
espécie 

compulsiva pela 
padronização de 

comportamento, 
criação de 

regras, de� nição 
de critérios e 

estabelecimento 
de normas

Enem. O balanço das ações policiais no segundo dia 
de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
realizadas nesse domingo (28), registrou um número 
baixo de ocorrências; nenhuma delas grave. De acordo 
com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), 
foram registradas duas tentativas de uso de ponto ele-
trônico, quatro mandados de prisão, sete prisões, além 
de 72 casos de perturbação do sossego público. Por 
meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), o 
MJSP foi responsável pela coordenação e integração das 
forças de segurança pública federais e estaduais que 
atuaram na segurança da realização do Enem. De acor-
do com o ministério, a prova foi aplicada em cerca de 
1.700 municípios e os agentes fizeram o policiamento 
dos locais do exame, no transporte e guarda das pro-
vas, investigação de possíveis fraudes, patrulhamento 
das vias de acesso às escolas. Cerca de 3.400 escoltas fo-
ram realizadas nesse segundo dia do Enem. (AB)

Dívidas em atraso. O percentual de famílias brasilei-
ras com dívidas em atraso ou não chegou a 74,6% em 
outubro deste ano, maior patamar da série da Pesqui-
sa Nacional de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), iniciada em janeiro de 2010. Antes 
de julho deste ano, a parcela nunca havia superado a 
marca dos 70%.   Desde julho, no entanto, o percentual 
de endividados no país, que está há 11 meses em alta, 
supera os 70%. Os dados foram divulgados ontem pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC). Em setembro deste ano, o índice 
havia ficado em 74%. Já em outubro do ano passado, os 
inadimplentes eram 66,5% das famílias. (AB)

Novo gramado em Embu das Artes. A Prefeitura de 
Embu das Artes inaugurou no último sábado (27) o sex-
to campo de gramado sintético da cidade. O prefeito 
Ney Santos se comprometeu completar 10 equipamen-
tos esportivos com esse tipo de gramado até o final de 
2022. O próximo será o campo do Cercado Grande. A 
inauguração do gramado reuniu centenas de morado-
res da região, além de times do entorno que puderam 
estrear a novidade com diversos jogos. Ex-jogadores 
como Renato e Axel, do Santos, estiveram presentes no 
evento. (GSP)

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

A partir desta ter-
ça-feira (30), o 
programa do 
governo do Es-
tado “Mulheres 

de Peito”, que realiza exa-
mes de mamografias gra-
tuitos, com foco na preven-
ção do câncer de mama, 
estará em Taboão da Serra. 
A carreta atenderá até 11 de 
dezembro, no estaciona-
mento do Shopping 
Taboão.

A iniciativa oferece ma-
mografias gratuitas e sem 
necessidade de pedido mé-
dico ou agendamento para 
mulheres de 50 a 69 anos. 
Basta apresentar RG e car-
tão SUS para ser atendi-
da. Mulheres com idade de 
35 a 49 anos e acima de 70 
anos também podem ser 
atendidas, desde que apre-
sentem a solicitação médi-
ca do exame, RG e cartão 
do SUS.

O atendimento será de 
segunda à sexta-feira, das 

 D A iniciativa oferece mamografi as gratuitas e sem necessidade 
de pedido médico ou agendamento para mulheres de 50 a 69 anos

 THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Taboão da Serra recebe 
carreta da mamogra� a 

9h à 18h, e aos sábados, das 
9h às 13h (exceto feriados), 
as senhas serão distribuí-
das no período da manhã. 
Ao total, serão realizados 
50 exames diariamente e, 
aos sábados, 25. 

O serviço móvel funcio-
na em parceria com a Fun-
dação Instituto de Pesqui-
sa e Estudo de Diagnóstico 

por Imagem (Fidi).

AGENDAMENTO
Além das carretas, o pro-
grama estadual conta com 
um call center para agen-
damento de mamogra-
fias. Neste caso, as mulhe-
res com idade entre 50 e 
69 anos de idade e que es-
tão há mais de dois anos 

sem realizar mamografias 
também podem marcar 
os exames sem necessida-
de de pedido médico, gra-
tuitamente, pela central 
telefônica disponível no 
0800-779-0000.

O agendamento telefô-
nico funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h. Neste caso, os exames 
são realizados em um dos 
cerca de 200 serviços fixos 
com mamógrafo do SUS 
de SP.

SERVIÇO.
“Mulheres de Peito” – Car-
reta da Mamografia
Quando: De 30 de novem-
bro a 11 de dezembro de 
2021
Horário: De segunda a 
sexta-feira, das 9 às 18h, e 
aos sábados, das 9 às 13h
Local: estacionamento do 
Shopping Taboão. Rodovia 
Régis Bittencourt, 2643 – 
Taboão da Serra - SP
Quanto: Gratuita. (GSP)

SAÚDE. A partir desta terça-feira (30), o programa do governo do Estado ‘’Mulheres do 
Peito’’ estará em Taboão da Serra; atendimento gratuito será até o dia 11 de dezembro

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

QUINTA:AMANHÃ: SEXTA:

20° 26°
20° 25°

20° 25°

19° 24°

19° 30°

20° 26°

20° 29°

20° 27°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado pela 
manhã, com 
possibilidade de 
garoa. sol à tarde.

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

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

17º 25° 16º 24° 15º 24°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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 A Ladeado pela linha de fren-
te do PSDB paulista, o governa-
dor João Doria falou na tarde 
desta segunda-feira pela pri-
meira vez oficialmente como 
pré-candidato tucano à Presi-
dência em 2022. Na coletiva, ele 
contou como espera superar a 
rejeição que tem entre parte 
dos eleitores do Estado, elogiou 
Sergio Moro (Podemos) e disse 
que pretende se marcar como 
um símbolo de equilíbrio “en-
tre os extremismos de Lula e 
de Bolsonaro”.

No início, Doria agradeceu 
ao seu principal concorrente 
nas prévias da sigla, o gover-
nador gaúcho Eduardo Leite, 
mas negou que o tenha convi-
dado para ser coordenador de 
sua campanha para 2022. “Eu 
o convidei para ter papel de 
destaque na campanha, mas 
não para ser coordenador. Eu 
jamais faria esse convite, não 
porque faltem méritos, mas 
ele é governador do Rio Gran-
de Do Sul, ele volta a fazer seu 
papel”.

Doria foi questionado sobre João Doria em primeira entrevista coletiva após ser escolhido pré-candidato do PSDB à Presidência

ALOISIO MAURICIO /FOTOARENA /FOLHAPRESS

Doria tacha Lula e Bolsonaro 
de ‘radicais’ e elogia Moro

a possibilidade de ele deixar 
o desejo de concorrer à Presi-
dência para ser vice em uma 
eventual chapa com o ex-juiz 
Sergio Moro, que se filiou re-
centemente ao Podemos.

O tucano afirmou ter “pro-
fundo respeito por Sergio 
Moro” mas que é muito cedo 
para se levantar essa possibi-
lidade. Ele revelou ainda ter 
agendado com ele uma con-
versa após sua viagem aos Esta-
dos Unidos, marcada para esta 
semana.

Doria também afirmou 
que nas próximas semanas vai 
anunciar a equipe econômica 
com a qual pretende governar 
o País, caso seja eleito em 2022. 
“Nós não teremos Posto Ipiran-
ga”, disse, em uma clara provo-
cação à forma como o presi-
dente Jair Bolsonaro se referia 
ao seu futuro ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, durante 
a campanha eleitoral de 2018.

Um dos nomes adiantados 
é o do atual secretário da Fa-
zenda de São Paulo, o ex-mi-
nistro Henrique Meirelles, que 

 A A Prefeitura de São Pau-
lo prevê adiar a liberação do 
uso de máscaras em ambien-
tes externos com o surgi-
mento da variante Ômicron. 
A cidade pretendia seguir 
o cronograma do governo 
do Estado e liberar o uso de 
máscaras no dia 11 de de-
zembro.

Nesta segunda-feira (29), 
o secretário de Saúde muni-
cipal, Edson Aparecido, con-
siderou precipitado manter 
a previsão de liberação para 
os próximos dias. 

A variante é considerada 
aquela com maior número 
de mutações, e foi registra-

SP teme variante e pode 
adiar liberação de máscaras

A Prefeitura de São Paulo prevê adiar a liberação do uso de máscaras 
em ambientes externos com o surgimento da variante Ômicron

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL 

da pela primeira vez na Áfri-
ca do Sul. 

A prefeitura aguarda o re-
sultado de um estudo pró-
prio que deve ser divulga-
do no dia 6 de dezembro, a 
data prevista para a análise 
solicitada.  

GRANDE SP.
No domingo (28), a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) informou 
que um passageiro brasilei-
ro com passagem pela Áfri-
ca do Sul e que desembarcou 
em Guarulhos, na Grande SP, 
testou positivo para a Co-
vid-19.

Prefeitura de São Paulo pretendia, inicialmente, seguir o 
cronograma do Estado e iniciar a flexibilização no dia 11

Não há confirmação se 
o caso é da variante Ômi-
cron. O Instituto Adolfo Lutz 
está investigando o caso, e a 
previsão é que a análise fique 
pronta em até cinco dias.

O paciente, que já está 
em isolamento, tem esque-
ma vacinal completo. É um 
homem, de 29 anos, mora-
dor de Guarulhos, que veio 
da Etiópia. Ele agora está em 
casa e tem apenas sintomas 
leves da doença.

ALERTA. 
Nesta segunda-feira (29), 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) disse que a va-

riante Ômicron do coronaví-
rus representa um risco mui-
to elevado para o planeta.

A organização também 
afirmou que há muitas dú-
vidas sobre a variante, espe-
cialmente sobre o perigo real 
que representa.

Países têm suspendido 
voos vindos de países afri-
canos, desde a semana pas-
sada, na tentativa de conter 
a disseminação da varian-
te, que já foi confirmada 
em todos os continentes.  
(GSP)

compôs os governos de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e de 
Michel Temer (MDB). A lideran-
ça da equipe terá seis nomes, e 
três serão mulheres, garantiu.

O governador também 
anunciou tem a preferência 
de ter uma vice mulher nas 
eleições do próximo ano. “Pri-
meiro, pela representativida-
de das mulheres, que são 53% 
do eleitorado e tem proporção 
aproximada na população, e 
depois por respeito à mulher 
brasileira”.

Questionado pela reporta-
gem da Gazeta e do Diário do 
Litoral se há a possibilidade do 
vice ser um nome do PSDB, 
como ocorreu com Bruno Co-
vas quando Doria foi eleito 
em 2016 como prefeito de São 
Paulo, o tucano destacou que a 
sua decisão daquela vez causou 
surpresa entre os integrantes 
da própria legenda.

“Em 2016, eu tomei essa ini-
ciativa, convidando o Bruno 
Covas, então com 35 anos de 
idade, para ser o nosso candi-
dato a vice. Surpreendi, inclu-
sive, o PSDB com essa intenção 
(...) Não sou contra a chapa-
-pura, não há uma indisposi-
ção em relação a isso. Mas, de 
novo, é fruto da boa conversa, 
do bom entendimento. Nós te-
mos ainda longo meses pela 
frente até que se materialize 
e se cristalize essa posição da 
chamada da terceira via”, afir-
mou.

Para ler a  matéria com-
pleta, acesse o site da Gazeta.  
(Bruno Hoffmann)

ELEIÇÕES 2022. De olho na Presidência, governador tucano disse que pretende se destacar ‘entre os extremismos’

Prisões de 
policiais 
militares 
crescem 29% 

 A O número de policiais mi-
litares presos no estado de 
São Paulo no primeiro se-
mestre de 2021 aumentou em 
29% em comparativo ao mes-
mo período de 2020. 

Em 2020, o número de 
PMs recolhidos no presídio 
militar Romão Gomes, em 
São Paulo, eram de 137. Em 
2021 o número está em 177. O 
presídio é o único militar es-
tadual do estado de São Pau-
lo e abriga policiais em prisão 
temporária ou já condenados. 

O número de policiais mi-
litares presos no estado de 
São Paulo foi o maior dos úl-
timos três anos. O número de 
2021 ficou abaixo do registra-
do em 2018. Os dados são da 
própria PM e foram obtidos 
com exclusividade pela “Glo-
boNews” por meio da Lei de 
Acesso à Informação.

CRIMES.
O balanço divulgado pela 
“GloboNews” ainda aponta 
que as 177 prisões de policiais 
militares registradas entre ja-
neiro e agosto deste ano no 
estado de São Paulo se refe-
rem a um rol de 31 diferentes 
acusações, ou seja, 31 delitos 
diferentes atribuídos a esse 
grupo de policiais militares. 
Esse rol de crimes abrange 
tanto infrações com penas 
brandas, como abandono de 
posto (1 prisão) e desrespeito 
a superior (1 prisão), quan-
to crimes graves e cometidos 
com emprego de violência, 
como homicídios e tortura.

O crime de homicídio le-
vou 35 PMs para o Romão Go-
mes entre janeiro e agosto de 
2021, 21% a mais que no mes-
mo período do ano passado. 
O aumento das detenções por 
corrupção - que somaram 22 
este ano - foi bem maior, de 
650%, na mesma compara-
ção. Já a tortura foi responsá-
vel pela prisão de 10 PMs em 
2021, até agosto. (GSP)

NESTE ANO NO ESTADO

 A A deputada federal Ely San-
tos (Republicanos) enviou para 
Itapecerica da Serra R$ 430 mil. 
Na última sexta-feira (26), a po-
lítica visitou o prefeito Francis-
co Nakano para informar sobre 
a emenda que estará disponí-
vel em dezembro e será desti-
nada à Secretaria do Desenvol-
vimento Social e Relações do 
Trabalho.

“Estamos aqui agradecen-
do e sabemos que a deputa-
da está fortalecendo toda a re-
gião. Muito obrigado!”, disse o 
prefeito.

A secretária do Desenvol-
vimento Social e Relações do 
Trabalho de Itapecerica da Ser-
ra, Tiemi Nakano, falou sobre 
a verba. “É muito importan-
te este olhar da deputada que 
foi secretária do Desenvolvi-
mento Social e sabe da impor-
tância dos trabalhos desta pas-
ta. Estamos fazendo de tudo 

Itapecerica recebe emenda 
parlamentar de R$ 430 mil 

para atender o maior número 
possível de munícipes e agora 
com este apoio faremos muito 
mais”, destacou. 

Com apenas dois anos de 
mandato, deputada federal 
Ely Santos encaminha R$ 3 mi-
lhões em emenda parlamen-
tar para cidades da região su-
doeste. Foram contemplados 
os municípios de Taboão da 

Serra, Embu das Artes, Itape-
cerica da Serra, Embu-Guaçu, 
Juquitiba, São Lourenço da Ser-
ra e Cotia. Os recursos devem 
ser investidos na estruturação 
de rede de serviços do sistema 
único de assistência social. O 
texto conta com informações 
do “Portal O Taboanense”. 

“Sabemos que esses recur-
sos serão muito bem utiliza-
dos no desenvolvimento social 
em ações que favoreçam a vida 
daqueles que mais precisam. 
Trago comigo um recurso que 
será destinado à secretaria de 
Desenvolvimento Social, e aju-
dará as famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Olha a 
importância de a gente ter um 
deputado federal que faz. Em 
dois dias de mandato, conse-
gui trazer emendas para todas 
as cidades da nossa região”, de-
clarou a deputada Ely Santos.  
(GSP e Portal O Taboanense)

Deputada federal 
Ely Santos 
(Republicanos) 
enviou recurso 
destinados à 
Secretaria do 
Desenvolvimento 
Social e Relações 
do Trabalho

 A Um preso do CDP (Cen-
tro de Detenção Provisória) 
de Caraguatatuba, no litoral 
norte,  foi condenado a 30 
anos de prisão por matar 
sua companheira durante 
uma visita íntima. O julga-
mento foi realizado na últi-
ma quarta-feira (24), a pena 
será realizada em regime 
fechado.

No dia 10 de janeiro de 
2016, Pedro Antônio Viei-
ra utilizou uma corda para 
enforcar sua mulher, Dé-
bora de Carvalho, durante 
uma visita íntima. A vítima 
já tinha passado por uma 
tentativa de homicídio do 
companheiro, em setembro 
de 2015, que o levou para a 
prisão.  

Após o ataque, um de-
tento com formação em téc-
nica de enfermagem tentou 
reanimar a vítima, mas ela 
não resistiu. 

Preso mata mulher em 
visita e é condenado

Segundo o MP-SP (Minis-
tério Público de São Paulo), 
o réu foi condenado por fe-
minicídio em contexto de 
violência familiar, com me-
nosprezo à condição femi-
nina e a qualificadora de 
uso de meio cruel. (GSP)

Um preso do 
CDP (Centro 
de Detenção 
Provisória) de 
Caraguatatuba, 
foi condenado a 
30 anos de prisão 
por matar sua 
companheira 
durante uma 
visita íntima
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 452/2021

Processo Administrativo nº 158180/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de máscaras - traqueias para uso em aparelho CPAP, 
para atendimento de processos judiciais, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 77.093,97 (setenta e sete mil noventa e três reais e noventa e sete centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 13 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 13 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 13 de dezembro de 2021 a partir das 9 horas.

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

Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO - retificação

Pregão Presencial Nº. 69/2021 – Processo Nº. 137/2021
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes 

escolares destinados a distribuição no Sistema Municipal de Ensino (creche, pré-
escola e ensino infantil, fundamental I e fundamental II), em conformidade com o 
estabelecido neste Termo de Referência
Onde lê-se: Sessão Pública do Pregão Presencial nº 69/2021:  10/12/2021 às 9h, 
na Rua São João, n° 228- Centro - Araçariguama – SP
Leia-se: Sessão Pública do Pregão Presencial nº 69/2021:  13/12/2021 às 14h, na 
Rua São João, n° 228- Centro - Araçariguama – SP
O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir do dia 29/11/2021, das 09h 
às 16h30 no endereço acima mencionado e também no site da Prefeitura www.
aracariguama.sp.gov.br

COMISSÃO DE HABILITAÇÃO  E JULGAMENTO CHAMADA PÚBLICA 05/2021
OBJETO: SELEÇÃO DE 42 (quarenta e dois) projetos de TRABALHADORES DA 
CULTURA BARBARENSES COMO INSTRUTORES, com ou sem formação acadêmica, 
com ou sem registro no órgão de classe da categoria artística (DRT – Documento de 
Registro Técnico, OMB – Ordem dos Músicos do Brasil, etc), sendo professores, 
oficineiros, monitores culturais e palestrantes, promovendo OFICINAS e WORKSHOPS, 
que contemplem ações culturais a realizarem-se no Município de Santa Bárbara d’Oeste, 
visando ao fomento e ao fortalecimento da Ação Cultural realizada, apoio aos fazedores de 
cultura e democratização do acesso à arte, atendendo o disposto no Art 2º, inciso III, da Lei 
Federal nº 14.017/2020.
Divulgado o edital e expedida às cópias, apresentaram documentação os seguintes 
proponentes:
DANIELA CRISTINA SMANIOTO 38252169856
ANDRE FROTA CONTRERAS FARACO 35944702885
CAROLINA DOS SANTOS FREITAS RIBAS 44506028899
DÁRIO WELTON DE SOUZA
DENIS GUILHERME FERREIRA ESPANHOL 41264678827
JULIANA PIERIM DANIEL 17154575875
MARCELA MENILLO ISLER
MARISA YUKIKO UEDA OKURO 08962245892
SÉRGIO LUIZ FRONZA
VIVIANE APARECIDA COVOLAN SILVA 16799465874
VALTER LUIZ PAMFILIO VALVERDE 42913578853
ALAN HENRIQUE DE MORAES ALVES 4579867821
YGOR PATRICK GUALIUME MARQUES 41776215877
FUNDAÇÃO ROMI
A Comissão Municipal Permanente de Licitações, reunida e após analisar todo o processo 
referente a documentação de habilitação da Chamada Pública 05/2021 e conforme 
Parecer Técnico da Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de 
Projetos, do Conselho Municipal de Política Cultural, é unânime em emitir parecer que 
HABILITA E CLASSIFICA os seguintes proponentes:
DANIELA CRISTINA SMANIOTO 38252169856
ANDRE FROTA CONTRERAS FARACO 35944702885
DÁRIO WELTON DE SOUZA (Dança a Dois).
DENIS GUILHERME FERREIRA ESPANHOL 41264678827
JULIANA PIERIM DANIEL 17154575875
MARCELA MENILLO ISLER
MARISA YUKIKO UEDA OKURO 08962245892
SÉRGIO LUIZ FRONZA
VIVIANE APARECIDA COVOLAN SILVA 16799465874
VALTER LUIZ PAMFILIO VALVERDE 42913578853
YGOR PATRICK GUALIUME MARQUES 41776215877
CATEGORIA WORKSHOP: 
DANIELA CRISTINA SMANIOTO – “Musicalização Experimental – A Música no Cotidiano” 
– pontuação: 73 pts.;
ANDRÉ FROTA CONTRERAS FARACO – “ O que é Patrimônio Cultural?” – pontuação: 89 
pts.;
DARIO WELTON DE SOUZA – “Dança a  Dois”  - pontuação: 40 pts;
DENIS GUILHERME FERREIRA ESPANHOL – “Narrativas do Corpo que Habito” – 
pontuação: 85 pts.;
CATEGORIA OFICINA: 
DANIELA CRISTINA SMANIOTO – “Violão Brasileiro” – pontuação: 73 pts.;
JULIANA PIERIM DANIEL –  “Oficinas de Dança – Ballet Clássico e Dança do Ventre” – 
pontuação: 126 pts.;
MARCELA MENILLO ISLER – “Preciso te Ouvir – Teatro para crianças” – pontuação: 70 
pts.;
MARISA YUKIKO UEDA OKURO – “Peças Artesanais – Decoração” – pontuação: 75 pts.;
ALAN HENRIQUE DE MORAES ALVES – “Peças Artesanais – Moda e Sustentabilidade” – 
pontuação: 58 pts.;
VIVIANE APARECIDA COVOLAN SILVA – “Peças Artesanais – Utilitário e Decoração” – 
pontuação: 73 pts.;
VALTER LUIZ PAMFILIO VALVERDE – “Teatro de Sombras” – pontuação: 109 pts.;
SERGIO LUIZ FRONZA – “Peças Artesanais – Datas Comemorativas” – pontuação: 67 
pts.;
YGOR PATRICK GUALIUME MARQUES – “Madeira de Cordas” – pontuação: 50 pts.;
E INABILITA OS SEGUINTES PROPONENTES POR NÃO ATENDER AOS ITENS DO 
EDITAL:
DÁRIO WELTON DE SOUZA (OFICINAS)- c) MEI – Microempreendedor Individual – 
Declaração de Firma individual ou Declaração de Microempreendedor Individual, 
juntamente com as alterações ocorridas, se for o caso;
FUNDAÇÃO ROMI
h) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. A certidão a que se refere esta alínea 
pode ser  obtida no endereço eletrônico abaixo: 
(https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNeg
ativa.aspx)
CAROLINA DOS SANTOS FREITAS RIBAS, por não atender aos itens:
g) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional que poderá será efetuada 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente 
a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados;
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal);
i) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do interessado, ou 
outra equivalente na forma da lei, no que se refere ao objeto da presente licitação;
(http://crv.santabarbara.sp.gov.br/scripts/pmint.exe/PMint/cdncd100)
l) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, para as Pessoas Jurídicas, sendo que na hipótese 
em que  essa Certidão conste como positiva para a recuperação judicial/extrajudicial, 
deverá ser apresentado comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente 
do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
(https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) 
Santa Bárbara d’Oeste, 29 de novembro de 2021
Comissão de Licitação - Clarice Citelli de Souza Presidente da C. M. P. de Licitações

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para remoção de pacientes em Ambulância de 
Suporte Avançado – Tipo D, dotadas de pessoal, materiais e equipamentos, em conformidade com a 
Portaria 2.048, de 05 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde; conforme descrição contida no 
Anexo I – Termo de Referência.  
Encerramento: 10 de Dezembro às 09:30 hs, na sala de Reuniões do Ciensp, situado a Rua Floriano 
Peixoto, 1291, Centro, Andradina/SP. Retirada do Edital: O edital com os respectivos anexos poderá 
ser adquirido no horário de expediente do CIENSP, através do email licitacao@ciensp.sp.gov.br ou no 
site www.ciensp.sp.gov.br. Informações: pelo telefone 018 3702 3150/3158 – Horário de atendimento 
08:00 hs às 12:00 hs.
Andradina/SP, 24 de Novembro de 2021. OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE

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

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2021. Edital de 28/10/2021 Tipo: Menor Preço Global. OBJETO: Aquisição e instalação 
de complexo de containers marítimos 5 x 40 HC modificado para vestiários e guaritas nas unidades descentralizadas da 
DAE S/A Água e Esgoto. COMUNICADO: Informamos que a abertura agendada para o dia 30/11/2021 às 08:30 horas 
fica suspensa temporariamente. Posteriormente, informações quanto ao prosseguimento da presente licitação serão 
objeto de nova publicação.

Claudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa.

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021, objetivando a contratação de empresa para re-
capeamento asfáltico; Tipo: menor preço global; Edital nº. 039/2021; Processo nº. 1896/2021. Fica 
determinado o dia 17 de dezembro de 2021, às 13h30min, para recebimento dos envelopes docu-
mentação e proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá ser retirado junto ao site www.
novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro Pereira Dias, nº 1.773 – Centro 
– Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@gmail.com. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. Nova Luzitânia (SP), 29 de novembro de 2021. 
MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/21 – Objeto: Registro de preços para 
aquisição de material complementar de apoio pedagógico, destinado 
aos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, conforme descritivo 
constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR TOTAL DO 
LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 
09:00 horas do dia 30/11/21 até às 09:00 horas do dia 10/12/21. Abertura 
de Propostas Iniciais: 10/12/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra en-
contra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.
com.br ou www.campolimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclare-
cimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou 
diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário 
das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, 
Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pon-
tos facultativos.

Vinícius Passarin Neves
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITARIRI – COMTUR

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
 DE TURISMO REUNIÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos dezenove dias de novembro de dois mil e vinte e um, às quinze ho-
ras, nas dependências da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa 
Senhora de Monte Serrat n 133, reuniu-se os membros do Conselho Mu-
nicipal de Turismo de Itariri conforme convocação feita para esta data, 
com a presença dos que rubricaram a Lista de Presença da respectiva 
reunião e, sob comando do presidente em exercício para discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte pauta:

-1  Análise, discussão e deliberação sobre o novo descontingenciamento da 
SETUR – Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo;
- 2  Apresentação dos roteiros turísticos do Vale do Ribeira; 
- 3   Informes Gerais;

Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, 
deliberaram o que se segue:

1. Foram apresentadas para apreciação, discussão e deliberação os projetos 
abaixo discriminados: 1.1 Revitalização da iluminação pública em vias de in-
teresse turístico:  serviços de fornecimento de material e mão de obra, a ser 
instalada nos principais acessos do município incluindo os bairros de Raposo 
Tavares e Distrito de Ana Dias sendo o valor orçado de R$ 209.121,38 (duzen-
tos e nove mil, cento e vinte e um reais e trinta e oito centavos); 1.2 Serviços 
de fornecimento de material e mão de obra, objetivando a construção em alve-
naria de infraestrutura no entorno do rio do Azeite, com dois banheiros e uma 
ante sala para recepcionar melhorar o atendimento ao turista, o departamento 
de obras está fazendo o levantamento dos possíveis locais, considerando a 
necessidade de se desapropriar e a princípio o valor orçado seria de até R$ 
253.965,52 (duzentos e cinqüenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco 
reais e cinqüenta e dois centavos); 1.3 Colocação de banheiros químicos em 
dois pontos do rio do Azeite, a princípio na ponte pênsil e na cabeceira próxima 
a cachoeira da italiana, com previsão orçamentária de até R$ 107.200,00 (cen-
to e sete mil e duzentos reais). Feita a apresentação e discussões colocou-se 
em votação e foi aprovado por unanimidade  a apresentação do projeto “Revi-
talização da iluminação pública em vias de interesse turístico”. Foi elaborado 
a justificativa de atendimento aos 06 critérios aprovados pela 206ª reunião do 
COC, sendo eles: 1. Capacidade para manter, incrementar ou requalificar o 
fluxo turístico:  Um dos impactos dentro do  trade turístico é a segurança ofe-
recida aos turistas em relação a iluminação dos acessos e pontos turísticos, 
sendo fundamental garantir que possam circular desde o centro até os bairros 
afastados que também oferecem atrativos turísticos de qualidade.  No caso do 
município de Itariri, é uma das formas de se  incrementar o fluxo turístico  e 
contribuir para a consolidação da identidade do município, onde o turismo vem 
se tornando uma atividade econômica de suma importância.
2. Associação com atrativo turístico do município: 
A Revitalização da iluminação pública em vias de interesse turístico permite 
seu uso para promoção de campanhas apresentando Itariri como Município 
de Interesse Turístico onde estão identificados todos os pontos turísticos de 
visitação e facilidade de acesso, abrange toda área territorial urbana e rural, 
considerando que os atrativos naturais se encontram afastados do centro. 
Maior visibilidade em qualquer horário e permitindo que o setor público possa 
oferecer serviços diferenciados tanto diurno como noturno nos diversos atra-
tivos do município.
3. Importância na estratégia de desenvolvimento econômico e social para o 
município: 
Inicialmente vai fortalecer o registro da marca /logo do município, consideran-
do termos uma rodovia estadual que corta o município sendo considerada uma 
rota do Mercosul, o que vai contribuir com uma divulgação maior dos locais 
visitados.
4. Consistência entre os objetivos do projeto e as possibilidades de estrutura-
ção do destino:
Há uma maior concentração de atrativos turísticos situados em locais de fácil 
acesso, a iluminação é um dos itens  que vai permitir a circulação de turistas 
sem preocupação com o entardecer, o que facilita um maior aproveitamento 
de toda a rota turística oferecida. 
5. Aderência às práticas preconizadas nos objetivos do desenvolvimento sus-
tentável (ODS): 
Um dos pilares do Plano Diretor de Turismo do município é desenvolver o tra-
de turístico alinhado a uma economia criativa e inclusiva para a preservação e 
uso adequado dos atrativos naturais que se encontram em áreas preservadas 
da Mata Atlântica.  
6. Contribuição para o processo de desenvolvimento regional: 
Através do desenvolvimento regional o Vale do Ribeira - Vale do Futuro terá 
condições estruturais e econômicas de desenvolver, divulgar, disseminar con-
ceitos de um turismo sustentável visando fomentar a economia local e regional. 
Já visualizamos resultados considerando fazermos parte de diversos núcleos 
regionais que vem se capacitando para criar um Plano Regional de Desenvol-
vimento Turístico para o Vale do Ribeira contando com o apoio institucional do 
Sebrae e Senac e apoio integral por parte da Secretaria de Turismo do Estado 
de São Paulo.  
2. A Presidente do COMTUR Sra. Isabel Cristina Miñana Fraga apresenta os 
três roteiros turísticos do Vale do Ribeira: Lagamar, Cavernas da Mata Atlân-
tica e Caminhos da Mata Atlântica que foram formatados em parceria com o 
Sebrae e empreendedores dos municípios. Informa ainda sobre a visita de 
profissionais da área de turismo do exterior que participaram do Adventure 
Week realizado do Vale do Ribeira; 3. A Srta Nyara Santos sugere a criação 
de um grupo para elaboração de projetos incluindo capacitações para moni-
tores ambientais, se disponibilizando a dar capacitação técnica para melhorar 
o atendimento aos turistas, todos se dispuseram a participar, será agendada 
uma reunião específica para este tema. A Srta. Nancy Ap. Domingues Ezidio 
coloca sua preocupação em relação ao acesso à aldeia indígena do Capoeirão 
no Distrito de Ana Dias, questão que precisa ser discutida porque já participa 
de um grupo que trabalha com rotas culturais dos povos indígenas, que podem 
contribuir imensamente no desenvolvimento turístico do município. Nada mais 
havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se 
a presente Ata a que se refere esta Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
de Turismo que, após lida e aprovada, foi assinada pela Sra. Presidente.

Isabel Cristina Miñana Fraga
Presidente do COMTUR do Município de Itariri 

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                    ATO JUSTIFICATIVO

Processo Administrativo nº 127.632/2021

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, por meio de sua Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, em respeito ao disposto 
no art. 5º, da Lei Federal nº 8.987/95, torna público o ATO JUSTIFICATIVO de 
seu interesse na outorga de concessão onerosa para a exploração dos serviços 
de transporte coletivo urbano e rural de passageiros por ônibus de Piracicaba e do 
Transporte Especial ELEVAR.
A Lei Municipal nº 6.627/09 autoriza a concessão do sistema de transporte co-
letivo à iniciativa privada, sendo não somente conveniente, mas obrigatória nos 
moldes das contratações administrativas, visando a melhoria da qualidade dos 
serviços. A Administração optou pela delegação à iniciativa privada por não dispor 
de recursos financeiros necessários para a execução do objeto (veículos, com-
bustíveis, recursos humanos e manutenção de toda infraestrutura envolvida).
Os serviços outorgados serão realizados em regime de exclusividade, para me-
lhor controle de sua operacionalização, padronização e fiscalização, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, 
observado o interesse do Concedente e desde que a Concessionária tenha cum-
prido satisfatoriamente as obrigações assumidas, sendo o valor total estimado do 
contrato de R$ 486.984.513,29, calculado com base na receita prevista para o 
período da concessão.
O Edital, minuta de contrato e todos os anexos técnicos serão disponibilizados no 
site www.piracicaba.sp.gov.br ou na Divisão de Compras, no prédio do Centro Cí-
vico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, sito à Rua Antônio Corrêa 
Barbosa, nº 2.233, 1º andar, na cidade de Piracicaba/SP.

JANE FRANCO OLIVEIRA
Secretária Municipal de Mobilidade Urbana,

Trânsito e Transportes

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 104/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2021.
PROCESSO Nº 14151/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
104/2021 - PROCESSO Nº 14151/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO 
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITA-
TIVOS, ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVAS RELACIONADOS NO EDITAL, 
PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FERRAZ 
DE VASCONCELOS.
MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 13 de dezembro 
de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ 
SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila 
Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL: 078/2021. Os interessados poderão 
retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de 
Ferraz de Vasconcelos  –www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departa-
mento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 8hs às 17 
horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM 
do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 
4674-7877.

Em, 29 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREGÃO ELETRÔNICO 127/2021
Processo 5093/2021

Encontra-se aberto o presente Pregão que tem por objetivo a 
aquisição de equipamento de informática e suprimentos. O edital 
está disponível no portal da transparência no site: www.portofeliz.
sp.gov.br e https://bllcompras.com  – aba acesso BLL COMPRAS.

A data de abertura será dia 13 de dezembro de 2021 às 09h00min. 
Outras informações poderão ser solicitadas através dos e-mails: 
licitacao02@portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.sp.gov.br. 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão Eletrônico PE DGA 902/2021, 
processo 01-P-31193/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00319, do tipo menor preço total, 
destinado à Prestação de serviços de coleta seletiva e manejo de resíduos sólidos urbanos com fornecimento de mão 
de obra, veículos e ferramentas. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 15/12/2021, às 09h30, 
sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SUPRIMENTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 428/2021

Processo Administrativo nº 153353/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de kits de informática, incluindo computadores, 
teclados, mouses e monitores, e monitores avulsos, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 8.640.205,20 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e cinco 
reais e vinte centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 13 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 13 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 13 de dezembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 099/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada em cenografia e ornamentação temática, para 
realização de evento e enfeites ornamentais objetivando encantamento, lazer e diversão a todos os 
munícipes e turistas no mês do natal, no dia 10 de dezembro de 2021, 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, 29 de 
novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021
EDITAL Nº 137/2021 - PROCESSO Nº 152/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de massa asfáltica, CBUQ graduação 
“DER”. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será rea-
lizado de forma ELETRÔNICA, através da BBM 
– Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 
14 de dezembro de 2021, às 09h00. Maiores 
informações, na Gerência de Compras, Licita-
ções e Contratos do SAAE, através do telefone: 
(19) 3834-9430. Indaiatuba, 29 de novembro de 
2021. Engº Pedro Claudio Salla - Superinten-
dente 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021
EDITAL Nº 143/2021 - PROCESSO Nº 159/2021
OBJETO: Aquisição de estantes e arquivos de 
aço, através entrega única. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 16 de dezembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. In-
daiatuba, 29 de novembro de 2021. Engº Pedro 
Claudio Salla - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – Processo Licitatório 169/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTI-
CO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, 
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, JUSTIFICATIVA DE PREÇOS E PROJETO, LOCA-
LIZADO EM DIVERSAS RUASDO MUNICÍPIO DE ITAJOBI -SP.,conforme especificações constantes no anexo I deste 
edital. Comunicamos a V. Sa. que resultante da Tomada de Preços em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da 
empresa: HP ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 03.565.065/0001-72, com sede na Avenida Prefeito Francisco Martins Alva-
rez, 530, Jardim Progresso, em Bebedouro/SP, no valor de R$ 342.071,14 e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação 
para a assinatura do contrato nos termos do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93. Data: 29/11/2021.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – Processo Licitatório 170/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, ME-
MORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, JUSTIFICATIVA DE PREÇOS E PROJETO, LOCALIZA-
DA NA ESTRADA MUNICIPAL IJO - 347, CONTINUAÇÃO DA RUA ERILI OLIANI, CONTINUAÇÃO DA RUA 13 DEMAIO, 
NO MUNICÍPIO DE ITAJOBI -SP.,conforme especificações constantes no anexo I deste edital.. Comunicamos a V. Sa. 
que resultante da Tomada de Preços em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: SIEL ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 51.843.688/0001-02, com sede na Rua Expedicionários, 206, Sala 01, Centro, em 
Itajobi/SP, no valor de R$ 469.984,54 e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza 
seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos 
termos do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93. Data: 29/11/2021.

Itajobi, 29 de novembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 106/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2021.
PROCESSO Nº 14.046/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em serviços de Gerenciamento e implantação de soluções tecnoló-
gicas integradas e centralizadas para gestão, fiscalização, tomada de decisão e monitora-
mento de ruas e avenidas do município de Ferraz de Vasconcelos, com disponibilização de 
equipamentos, sistemas, materiais e serviços.
MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 10 de dezembro de 2021, às 
14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha 
aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRE-
SENCIAL: 79/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no 
sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.
br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 
horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 29 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083-2/2021 - PROCESSO Nº 201.575/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de polímeros catiônicos (LOTE 01).
O SEMAE, através do Sr. Diretor Geral, comunica aos interessados que está republi-
cando o edital do Pregão 083/2021 para nova tentativa de compra do LOTE 01. O texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para do-
wnload no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas 
serão recebidas até às 08h00min do dia 13 de dezembro de 2021, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 29 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 452/2021

Processo Administrativo nº 158180/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de máscaras - traqueias para uso em aparelho CPAP, 
para atendimento de processos judiciais, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 77.093,97 (setenta e sete mil noventa e três reais e noventa e sete centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 13 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 13 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 13 de dezembro de 2021 a partir das 9 horas.

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

Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO - retificação

Pregão Presencial Nº. 69/2021 – Processo Nº. 137/2021
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes 

escolares destinados a distribuição no Sistema Municipal de Ensino (creche, pré-
escola e ensino infantil, fundamental I e fundamental II), em conformidade com o 
estabelecido neste Termo de Referência
Onde lê-se: Sessão Pública do Pregão Presencial nº 69/2021:  10/12/2021 às 9h, 
na Rua São João, n° 228- Centro - Araçariguama – SP
Leia-se: Sessão Pública do Pregão Presencial nº 69/2021:  13/12/2021 às 14h, na 
Rua São João, n° 228- Centro - Araçariguama – SP
O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir do dia 29/11/2021, das 09h 
às 16h30 no endereço acima mencionado e também no site da Prefeitura www.
aracariguama.sp.gov.br

COMISSÃO DE HABILITAÇÃO  E JULGAMENTO CHAMADA PÚBLICA 05/2021
OBJETO: SELEÇÃO DE 42 (quarenta e dois) projetos de TRABALHADORES DA 
CULTURA BARBARENSES COMO INSTRUTORES, com ou sem formação acadêmica, 
com ou sem registro no órgão de classe da categoria artística (DRT – Documento de 
Registro Técnico, OMB – Ordem dos Músicos do Brasil, etc), sendo professores, 
oficineiros, monitores culturais e palestrantes, promovendo OFICINAS e WORKSHOPS, 
que contemplem ações culturais a realizarem-se no Município de Santa Bárbara d’Oeste, 
visando ao fomento e ao fortalecimento da Ação Cultural realizada, apoio aos fazedores de 
cultura e democratização do acesso à arte, atendendo o disposto no Art 2º, inciso III, da Lei 
Federal nº 14.017/2020.
Divulgado o edital e expedida às cópias, apresentaram documentação os seguintes 
proponentes:
DANIELA CRISTINA SMANIOTO 38252169856
ANDRE FROTA CONTRERAS FARACO 35944702885
CAROLINA DOS SANTOS FREITAS RIBAS 44506028899
DÁRIO WELTON DE SOUZA
DENIS GUILHERME FERREIRA ESPANHOL 41264678827
JULIANA PIERIM DANIEL 17154575875
MARCELA MENILLO ISLER
MARISA YUKIKO UEDA OKURO 08962245892
SÉRGIO LUIZ FRONZA
VIVIANE APARECIDA COVOLAN SILVA 16799465874
VALTER LUIZ PAMFILIO VALVERDE 42913578853
ALAN HENRIQUE DE MORAES ALVES 4579867821
YGOR PATRICK GUALIUME MARQUES 41776215877
FUNDAÇÃO ROMI
A Comissão Municipal Permanente de Licitações, reunida e após analisar todo o processo 
referente a documentação de habilitação da Chamada Pública 05/2021 e conforme 
Parecer Técnico da Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de 
Projetos, do Conselho Municipal de Política Cultural, é unânime em emitir parecer que 
HABILITA E CLASSIFICA os seguintes proponentes:
DANIELA CRISTINA SMANIOTO 38252169856
ANDRE FROTA CONTRERAS FARACO 35944702885
DÁRIO WELTON DE SOUZA (Dança a Dois).
DENIS GUILHERME FERREIRA ESPANHOL 41264678827
JULIANA PIERIM DANIEL 17154575875
MARCELA MENILLO ISLER
MARISA YUKIKO UEDA OKURO 08962245892
SÉRGIO LUIZ FRONZA
VIVIANE APARECIDA COVOLAN SILVA 16799465874
VALTER LUIZ PAMFILIO VALVERDE 42913578853
YGOR PATRICK GUALIUME MARQUES 41776215877
CATEGORIA WORKSHOP: 
DANIELA CRISTINA SMANIOTO – “Musicalização Experimental – A Música no Cotidiano” 
– pontuação: 73 pts.;
ANDRÉ FROTA CONTRERAS FARACO – “ O que é Patrimônio Cultural?” – pontuação: 89 
pts.;
DARIO WELTON DE SOUZA – “Dança a  Dois”  - pontuação: 40 pts;
DENIS GUILHERME FERREIRA ESPANHOL – “Narrativas do Corpo que Habito” – 
pontuação: 85 pts.;
CATEGORIA OFICINA: 
DANIELA CRISTINA SMANIOTO – “Violão Brasileiro” – pontuação: 73 pts.;
JULIANA PIERIM DANIEL –  “Oficinas de Dança – Ballet Clássico e Dança do Ventre” – 
pontuação: 126 pts.;
MARCELA MENILLO ISLER – “Preciso te Ouvir – Teatro para crianças” – pontuação: 70 
pts.;
MARISA YUKIKO UEDA OKURO – “Peças Artesanais – Decoração” – pontuação: 75 pts.;
ALAN HENRIQUE DE MORAES ALVES – “Peças Artesanais – Moda e Sustentabilidade” – 
pontuação: 58 pts.;
VIVIANE APARECIDA COVOLAN SILVA – “Peças Artesanais – Utilitário e Decoração” – 
pontuação: 73 pts.;
VALTER LUIZ PAMFILIO VALVERDE – “Teatro de Sombras” – pontuação: 109 pts.;
SERGIO LUIZ FRONZA – “Peças Artesanais – Datas Comemorativas” – pontuação: 67 
pts.;
YGOR PATRICK GUALIUME MARQUES – “Madeira de Cordas” – pontuação: 50 pts.;
E INABILITA OS SEGUINTES PROPONENTES POR NÃO ATENDER AOS ITENS DO 
EDITAL:
DÁRIO WELTON DE SOUZA (OFICINAS)- c) MEI – Microempreendedor Individual – 
Declaração de Firma individual ou Declaração de Microempreendedor Individual, 
juntamente com as alterações ocorridas, se for o caso;
FUNDAÇÃO ROMI
h) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. A certidão a que se refere esta alínea 
pode ser  obtida no endereço eletrônico abaixo: 
(https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNeg
ativa.aspx)
CAROLINA DOS SANTOS FREITAS RIBAS, por não atender aos itens:
g) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional que poderá será efetuada 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente 
a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados;
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal);
i) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do interessado, ou 
outra equivalente na forma da lei, no que se refere ao objeto da presente licitação;
(http://crv.santabarbara.sp.gov.br/scripts/pmint.exe/PMint/cdncd100)
l) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, para as Pessoas Jurídicas, sendo que na hipótese 
em que  essa Certidão conste como positiva para a recuperação judicial/extrajudicial, 
deverá ser apresentado comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente 
do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
(https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) 
Santa Bárbara d’Oeste, 29 de novembro de 2021
Comissão de Licitação - Clarice Citelli de Souza Presidente da C. M. P. de Licitações

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para remoção de pacientes em Ambulância de 
Suporte Avançado – Tipo D, dotadas de pessoal, materiais e equipamentos, em conformidade com a 
Portaria 2.048, de 05 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde; conforme descrição contida no 
Anexo I – Termo de Referência.  
Encerramento: 10 de Dezembro às 09:30 hs, na sala de Reuniões do Ciensp, situado a Rua Floriano 
Peixoto, 1291, Centro, Andradina/SP. Retirada do Edital: O edital com os respectivos anexos poderá 
ser adquirido no horário de expediente do CIENSP, através do email licitacao@ciensp.sp.gov.br ou no 
site www.ciensp.sp.gov.br. Informações: pelo telefone 018 3702 3150/3158 – Horário de atendimento 
08:00 hs às 12:00 hs.
Andradina/SP, 24 de Novembro de 2021. OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE

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

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2021. Edital de 28/10/2021 Tipo: Menor Preço Global. OBJETO: Aquisição e instalação 
de complexo de containers marítimos 5 x 40 HC modificado para vestiários e guaritas nas unidades descentralizadas da 
DAE S/A Água e Esgoto. COMUNICADO: Informamos que a abertura agendada para o dia 30/11/2021 às 08:30 horas 
fica suspensa temporariamente. Posteriormente, informações quanto ao prosseguimento da presente licitação serão 
objeto de nova publicação.

Claudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa.

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021, objetivando a contratação de empresa para re-
capeamento asfáltico; Tipo: menor preço global; Edital nº. 039/2021; Processo nº. 1896/2021. Fica 
determinado o dia 17 de dezembro de 2021, às 13h30min, para recebimento dos envelopes docu-
mentação e proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá ser retirado junto ao site www.
novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro Pereira Dias, nº 1.773 – Centro 
– Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@gmail.com. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. Nova Luzitânia (SP), 29 de novembro de 2021. 
MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/21 – Objeto: Registro de preços para 
aquisição de material complementar de apoio pedagógico, destinado 
aos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, conforme descritivo 
constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR TOTAL DO 
LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 
09:00 horas do dia 30/11/21 até às 09:00 horas do dia 10/12/21. Abertura 
de Propostas Iniciais: 10/12/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra en-
contra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.
com.br ou www.campolimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclare-
cimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou 
diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário 
das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, 
Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pon-
tos facultativos.

Vinícius Passarin Neves
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITARIRI – COMTUR

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
 DE TURISMO REUNIÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos dezenove dias de novembro de dois mil e vinte e um, às quinze ho-
ras, nas dependências da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa 
Senhora de Monte Serrat n 133, reuniu-se os membros do Conselho Mu-
nicipal de Turismo de Itariri conforme convocação feita para esta data, 
com a presença dos que rubricaram a Lista de Presença da respectiva 
reunião e, sob comando do presidente em exercício para discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte pauta:

-1  Análise, discussão e deliberação sobre o novo descontingenciamento da 
SETUR – Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo;
- 2  Apresentação dos roteiros turísticos do Vale do Ribeira; 
- 3   Informes Gerais;

Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, 
deliberaram o que se segue:

1. Foram apresentadas para apreciação, discussão e deliberação os projetos 
abaixo discriminados: 1.1 Revitalização da iluminação pública em vias de in-
teresse turístico:  serviços de fornecimento de material e mão de obra, a ser 
instalada nos principais acessos do município incluindo os bairros de Raposo 
Tavares e Distrito de Ana Dias sendo o valor orçado de R$ 209.121,38 (duzen-
tos e nove mil, cento e vinte e um reais e trinta e oito centavos); 1.2 Serviços 
de fornecimento de material e mão de obra, objetivando a construção em alve-
naria de infraestrutura no entorno do rio do Azeite, com dois banheiros e uma 
ante sala para recepcionar melhorar o atendimento ao turista, o departamento 
de obras está fazendo o levantamento dos possíveis locais, considerando a 
necessidade de se desapropriar e a princípio o valor orçado seria de até R$ 
253.965,52 (duzentos e cinqüenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco 
reais e cinqüenta e dois centavos); 1.3 Colocação de banheiros químicos em 
dois pontos do rio do Azeite, a princípio na ponte pênsil e na cabeceira próxima 
a cachoeira da italiana, com previsão orçamentária de até R$ 107.200,00 (cen-
to e sete mil e duzentos reais). Feita a apresentação e discussões colocou-se 
em votação e foi aprovado por unanimidade  a apresentação do projeto “Revi-
talização da iluminação pública em vias de interesse turístico”. Foi elaborado 
a justificativa de atendimento aos 06 critérios aprovados pela 206ª reunião do 
COC, sendo eles: 1. Capacidade para manter, incrementar ou requalificar o 
fluxo turístico:  Um dos impactos dentro do  trade turístico é a segurança ofe-
recida aos turistas em relação a iluminação dos acessos e pontos turísticos, 
sendo fundamental garantir que possam circular desde o centro até os bairros 
afastados que também oferecem atrativos turísticos de qualidade.  No caso do 
município de Itariri, é uma das formas de se  incrementar o fluxo turístico  e 
contribuir para a consolidação da identidade do município, onde o turismo vem 
se tornando uma atividade econômica de suma importância.
2. Associação com atrativo turístico do município: 
A Revitalização da iluminação pública em vias de interesse turístico permite 
seu uso para promoção de campanhas apresentando Itariri como Município 
de Interesse Turístico onde estão identificados todos os pontos turísticos de 
visitação e facilidade de acesso, abrange toda área territorial urbana e rural, 
considerando que os atrativos naturais se encontram afastados do centro. 
Maior visibilidade em qualquer horário e permitindo que o setor público possa 
oferecer serviços diferenciados tanto diurno como noturno nos diversos atra-
tivos do município.
3. Importância na estratégia de desenvolvimento econômico e social para o 
município: 
Inicialmente vai fortalecer o registro da marca /logo do município, consideran-
do termos uma rodovia estadual que corta o município sendo considerada uma 
rota do Mercosul, o que vai contribuir com uma divulgação maior dos locais 
visitados.
4. Consistência entre os objetivos do projeto e as possibilidades de estrutura-
ção do destino:
Há uma maior concentração de atrativos turísticos situados em locais de fácil 
acesso, a iluminação é um dos itens  que vai permitir a circulação de turistas 
sem preocupação com o entardecer, o que facilita um maior aproveitamento 
de toda a rota turística oferecida. 
5. Aderência às práticas preconizadas nos objetivos do desenvolvimento sus-
tentável (ODS): 
Um dos pilares do Plano Diretor de Turismo do município é desenvolver o tra-
de turístico alinhado a uma economia criativa e inclusiva para a preservação e 
uso adequado dos atrativos naturais que se encontram em áreas preservadas 
da Mata Atlântica.  
6. Contribuição para o processo de desenvolvimento regional: 
Através do desenvolvimento regional o Vale do Ribeira - Vale do Futuro terá 
condições estruturais e econômicas de desenvolver, divulgar, disseminar con-
ceitos de um turismo sustentável visando fomentar a economia local e regional. 
Já visualizamos resultados considerando fazermos parte de diversos núcleos 
regionais que vem se capacitando para criar um Plano Regional de Desenvol-
vimento Turístico para o Vale do Ribeira contando com o apoio institucional do 
Sebrae e Senac e apoio integral por parte da Secretaria de Turismo do Estado 
de São Paulo.  
2. A Presidente do COMTUR Sra. Isabel Cristina Miñana Fraga apresenta os 
três roteiros turísticos do Vale do Ribeira: Lagamar, Cavernas da Mata Atlân-
tica e Caminhos da Mata Atlântica que foram formatados em parceria com o 
Sebrae e empreendedores dos municípios. Informa ainda sobre a visita de 
profissionais da área de turismo do exterior que participaram do Adventure 
Week realizado do Vale do Ribeira; 3. A Srta Nyara Santos sugere a criação 
de um grupo para elaboração de projetos incluindo capacitações para moni-
tores ambientais, se disponibilizando a dar capacitação técnica para melhorar 
o atendimento aos turistas, todos se dispuseram a participar, será agendada 
uma reunião específica para este tema. A Srta. Nancy Ap. Domingues Ezidio 
coloca sua preocupação em relação ao acesso à aldeia indígena do Capoeirão 
no Distrito de Ana Dias, questão que precisa ser discutida porque já participa 
de um grupo que trabalha com rotas culturais dos povos indígenas, que podem 
contribuir imensamente no desenvolvimento turístico do município. Nada mais 
havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se 
a presente Ata a que se refere esta Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
de Turismo que, após lida e aprovada, foi assinada pela Sra. Presidente.

Isabel Cristina Miñana Fraga
Presidente do COMTUR do Município de Itariri 

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                    ATO JUSTIFICATIVO

Processo Administrativo nº 127.632/2021

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, por meio de sua Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, em respeito ao disposto 
no art. 5º, da Lei Federal nº 8.987/95, torna público o ATO JUSTIFICATIVO de 
seu interesse na outorga de concessão onerosa para a exploração dos serviços 
de transporte coletivo urbano e rural de passageiros por ônibus de Piracicaba e do 
Transporte Especial ELEVAR.
A Lei Municipal nº 6.627/09 autoriza a concessão do sistema de transporte co-
letivo à iniciativa privada, sendo não somente conveniente, mas obrigatória nos 
moldes das contratações administrativas, visando a melhoria da qualidade dos 
serviços. A Administração optou pela delegação à iniciativa privada por não dispor 
de recursos financeiros necessários para a execução do objeto (veículos, com-
bustíveis, recursos humanos e manutenção de toda infraestrutura envolvida).
Os serviços outorgados serão realizados em regime de exclusividade, para me-
lhor controle de sua operacionalização, padronização e fiscalização, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, 
observado o interesse do Concedente e desde que a Concessionária tenha cum-
prido satisfatoriamente as obrigações assumidas, sendo o valor total estimado do 
contrato de R$ 486.984.513,29, calculado com base na receita prevista para o 
período da concessão.
O Edital, minuta de contrato e todos os anexos técnicos serão disponibilizados no 
site www.piracicaba.sp.gov.br ou na Divisão de Compras, no prédio do Centro Cí-
vico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, sito à Rua Antônio Corrêa 
Barbosa, nº 2.233, 1º andar, na cidade de Piracicaba/SP.

JANE FRANCO OLIVEIRA
Secretária Municipal de Mobilidade Urbana,

Trânsito e Transportes

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 104/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2021.
PROCESSO Nº 14151/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
104/2021 - PROCESSO Nº 14151/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO 
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITA-
TIVOS, ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVAS RELACIONADOS NO EDITAL, 
PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FERRAZ 
DE VASCONCELOS.
MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 13 de dezembro 
de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ 
SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila 
Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL: 078/2021. Os interessados poderão 
retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de 
Ferraz de Vasconcelos  –www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departa-
mento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 8hs às 17 
horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM 
do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 
4674-7877.

Em, 29 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREGÃO ELETRÔNICO 127/2021
Processo 5093/2021

Encontra-se aberto o presente Pregão que tem por objetivo a 
aquisição de equipamento de informática e suprimentos. O edital 
está disponível no portal da transparência no site: www.portofeliz.
sp.gov.br e https://bllcompras.com  – aba acesso BLL COMPRAS.

A data de abertura será dia 13 de dezembro de 2021 às 09h00min. 
Outras informações poderão ser solicitadas através dos e-mails: 
licitacao02@portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.sp.gov.br. 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão Eletrônico PE DGA 902/2021, 
processo 01-P-31193/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00319, do tipo menor preço total, 
destinado à Prestação de serviços de coleta seletiva e manejo de resíduos sólidos urbanos com fornecimento de mão 
de obra, veículos e ferramentas. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 15/12/2021, às 09h30, 
sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SUPRIMENTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 428/2021

Processo Administrativo nº 153353/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de kits de informática, incluindo computadores, 
teclados, mouses e monitores, e monitores avulsos, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 8.640.205,20 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e cinco 
reais e vinte centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 13 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 13 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 13 de dezembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 099/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada em cenografia e ornamentação temática, para 
realização de evento e enfeites ornamentais objetivando encantamento, lazer e diversão a todos os 
munícipes e turistas no mês do natal, no dia 10 de dezembro de 2021, 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, 29 de 
novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021
EDITAL Nº 137/2021 - PROCESSO Nº 152/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de massa asfáltica, CBUQ graduação 
“DER”. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será rea-
lizado de forma ELETRÔNICA, através da BBM 
– Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 
14 de dezembro de 2021, às 09h00. Maiores 
informações, na Gerência de Compras, Licita-
ções e Contratos do SAAE, através do telefone: 
(19) 3834-9430. Indaiatuba, 29 de novembro de 
2021. Engº Pedro Claudio Salla - Superinten-
dente 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021
EDITAL Nº 143/2021 - PROCESSO Nº 159/2021
OBJETO: Aquisição de estantes e arquivos de 
aço, através entrega única. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 16 de dezembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. In-
daiatuba, 29 de novembro de 2021. Engº Pedro 
Claudio Salla - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – Processo Licitatório 169/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTI-
CO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, 
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, JUSTIFICATIVA DE PREÇOS E PROJETO, LOCA-
LIZADO EM DIVERSAS RUASDO MUNICÍPIO DE ITAJOBI -SP.,conforme especificações constantes no anexo I deste 
edital. Comunicamos a V. Sa. que resultante da Tomada de Preços em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da 
empresa: HP ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 03.565.065/0001-72, com sede na Avenida Prefeito Francisco Martins Alva-
rez, 530, Jardim Progresso, em Bebedouro/SP, no valor de R$ 342.071,14 e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação 
para a assinatura do contrato nos termos do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93. Data: 29/11/2021.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – Processo Licitatório 170/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, ME-
MORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, JUSTIFICATIVA DE PREÇOS E PROJETO, LOCALIZA-
DA NA ESTRADA MUNICIPAL IJO - 347, CONTINUAÇÃO DA RUA ERILI OLIANI, CONTINUAÇÃO DA RUA 13 DEMAIO, 
NO MUNICÍPIO DE ITAJOBI -SP.,conforme especificações constantes no anexo I deste edital.. Comunicamos a V. Sa. 
que resultante da Tomada de Preços em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: SIEL ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 51.843.688/0001-02, com sede na Rua Expedicionários, 206, Sala 01, Centro, em 
Itajobi/SP, no valor de R$ 469.984,54 e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza 
seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos 
termos do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93. Data: 29/11/2021.

Itajobi, 29 de novembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 106/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2021.
PROCESSO Nº 14.046/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em serviços de Gerenciamento e implantação de soluções tecnoló-
gicas integradas e centralizadas para gestão, fiscalização, tomada de decisão e monitora-
mento de ruas e avenidas do município de Ferraz de Vasconcelos, com disponibilização de 
equipamentos, sistemas, materiais e serviços.
MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 10 de dezembro de 2021, às 
14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha 
aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRE-
SENCIAL: 79/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no 
sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.
br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 
horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 29 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083-2/2021 - PROCESSO Nº 201.575/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de polímeros catiônicos (LOTE 01).
O SEMAE, através do Sr. Diretor Geral, comunica aos interessados que está republi-
cando o edital do Pregão 083/2021 para nova tentativa de compra do LOTE 01. O texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para do-
wnload no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas 
serão recebidas até às 08h00min do dia 13 de dezembro de 2021, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 29 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

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

A5gazetasp.com.br
Terça-feira, 30 De novembro De 2021 Brasil + Mundo

 A Um levantamento feito 
pela Semesp, entidade que 
representa mantenedoras 
de ensino superior do Bra-
sil, mostrou que para 82,2% 
dos egressos das universida-
des houve melhora para en-
contrar uma colocação após 
a conclusão do ensino supe-
rior, enquanto 17,8% disse-
ram que nada mudou. Entre 
os que disseram ter havido 
melhora, 75,6% eram de cur-
sos presenciais e 24,4% do 
Ensino a Distância (EAD).

O levantamento foi feito 
em parceria com a Sympli-
city entre os dias 02 de agos-
to a 12 de outubro de 2021, 
com a participação faculta-
tiva de 3.086 egressos do en-
sino superior, que respon-
deram o questionário por 
e-mail, mídias sociais e dis-
ponibilização na plataforma 
Symplic.

A pesquisa mostra que 
entre os que já estavam 
formados há até três anos, 
27,7% conseguiram o pri-
meiro emprego ou um novo 

Até 82% dos formandos relataram melhora para encontrar uma 
colocação no mercado

AGÊNCIA BRASIL

Formados já veem melhora 
no mercado de trabalho

PESQUISA. Levantamento mostra que situação melhora para quem possui ensino superior no Brasil

emprego. Entre aqueles for-
mados há mais de três anos 
esse percentual foi de 38,9%. 
A pesquisa mostra ainda que 
para 17% dos formados em 
até três anos o salário me-
lhorou e 15,7% ingressaram 
em um curso de pós-gra-
duação. Entre os formados 
há mais de três anos esses 
percentuais são de 29,2% 
e 27,3% respectivamente. 
Segundo os dados, 49,6% 
daqueles que se formaram 
na rede privada trabalham 
na sua área de formação e 
da rede pública são 50,1%. Já 
13,9% dos alunos da rede pri-
vada trabalham fora de sua 
área por falta de oportuni-
dade e outros 12,4% por op-
ção. No caso da rede públi-
ca esses percentuais são de 
12,4% e 14,1%. Entre os alu-
nos da rede privada, 39,1% 
disseram estar desempre-
gados há mais de um ano e 
30,9% há até um ano. Os da 
rede pública são 32,2% há 
mais de um ano e 28,9% há 
até um ano.

Entre os cursos com 
maior percentual de pes-
soas que trabalham na área 
de atuação estão medicina 
(100%), engenharia de com-
putação (92,6%), ciência da 
computação (90,5%), far-
mácia (79,3%), odontologia 
(78,9%) fisioterapia (64,4%), 
arquitetura e urbanismo 
(63,5%), psicologia (61,1%), 
publicidade e propagan-
da (60,5%) e contabilidade 
(60,5%).

Já os cursos com maior 
percentual de responden-
tes que trabalham em área 
diferente da de formação 
por falta de oportunidade 
são o de relações interna-
cionais (34,6%), engenha-
ria ambiental (27,8%), enge-
nharia de produção (27,6%), 
engenharia química e ges-
tão financeira (ambos com 
26,5%), matemática e en-
genharia mecânica (ambos 
com 26,1%), gestão de pes-
soas (25,4%), serviço social 
(23,1%) e economia (22,2%).
(AB)

Neymar 
fica oito 
semanas 
fora 

 A O Paris Saint-Germain in-
formou nesta segunda-feira 
(29) que Neymar ficará de seis 
a oito semanas em recupera-
ção após sofrer uma  falta duro 
no jogo do último domingo 
(28), válido pelo campeonato 
francês.

Segundo o clube, exames 
detectaram uma entorse no 
tornozelo esquerdo do cami-
sa 10, com lesão também em 
ligamentos do local.

O período inclui a parti-
da contra o Club Brugge, pela 
Champions League, marcada 
para o próximo dia 7, além 
de partidas pelo Campeona-
to Francês. 

O brasileiro se machucou 
na última partida da equipe 
francesa pelo campeonato 
nacional, contra o St. Etien-
ne, após receber uma entra-
da violenta de Yvann Maçon. 
O brasileiro deixou o campo 
carregado em uma maca, cho-
rando.

Nas imagens da partida, 
o craque brasileiro virou to-
talmente o pé esquerdo no 
gramado e saiu em seguida.  
(FP)

MUNDO DA BOLA

 A O participante que apre-
sentou sintomas de alguma 
das doenças infectocontagio-
sas como Covid-19 e não com-
pareceu às provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) já pode pedir a rea-
plicação por meio da Página 
do Participante. O prazo co-
meça nesta segunda-feira (29) 
e vai até 3 de dezembro.

O pedido vale tanto para 
quem perdeu o primeiro, o se-
gundo ou os dois dias de pro-
va. A reaplicação será confir-
mada por meio da página do 
participante.

Conforme o edital do exa-
me, são consideradas doen-

Enem: estudante doente 
pode pedir reaplicação

Prazo para solicitar reaplicação do exame vai até o próximo dia 3

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Em casos de sintomas de doenças infectocontagiosas, estudante 
tem o prazo para solicitar reaplicação do exame vai até dia 3

ças infectocontagiosas para 
pedir a reaplicação: coquelu-
che, difteria, doença invasi-
va por Haemophilus influen-
za, doença meningocócica 
e outras meningites, varío-
la, Influenza humana A e B, 
poliomielite por poliovírus 
selvagem, sarampo, rubéola, 
varicela e Covid-19.

DOCUMENTOS. 
Para solicitar a reaplicação o 
estudante deve inserir docu-
mento legível que comprove 
a doença com o nome com-
pleto do participante, o diag-
nóstico com a descrição da 
condição de saúde e o código 
correspondente à Classifica-
ção Internacional de Doença 
(CID 10), além da assinatura e 
da identificação do profissio-
nal competente, com o res-
pectivo registro do Conselho 
Regional de Medicina (CRM), 
do Ministério da Saúde (RMS) 
ou de órgão competente, as-
sim como a data do atendi-
mento. (AB e GSP)

Era para ser uma noite de 
alegria. A festa “Agromera-
dos” marcaria a formatura de 
cursos como Agronomia, Ve-
terinária e outros, da Univer-
sidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), no Rio Grande do Sul. 
Mas o que aconteceu foi uma 
tragédia, uma das maiores da 
história recente do país.

No dia 27 de janeiro de 
2013, a Boate Kiss, na cidade 
de Santa Maria, recebeu cen-
tenas de jovens para a come-
moração. No palco, dois sho-
ws ao vivo. O primeiro, de 
uma banda de rock. Depois, 
foi a vez dos rapazes da ban-
da Gurizada Fandangueira, 
de sertanejo universitário. A 
casa estava lotada: entre 800 
e mil pessoas. A boate tinha 
capacidade para 690 pessoas. 

Naquele dia, as faíscas 

Boate Kiss: réus são 
julgados nesta semana

atingiram o teto revestido 
de espuma. Em instantes o 
fogo se espalhou pela pista 
de dança e logo tomou todo 
o interior da boate. De acordo 
com os bombeiros, a fumaça 
altamente tóxica e de cheiro 
forte provocou pânico. Aí co-
meçou a tragédia.

Em março daquele ano, 
foram presos quatro inves-
tigados, todos sócios da 
boate: Elissandro Callegaro 
Spohr e Mauro Londero Hof-
fmann; o vocalista da ban-
da Gurizada Fandangueira, 
que se apresentou naquela 
noite, Marcelo de Jesus dos 
Santos; e o produtor musi-
cal Luciano Bonilha Leão. 
Eles vão a júri popular nes-
te 1º de dezembro, no Foro 
Central de Porto Alegre.  
(AB e GSP)

 A A Pfizer/BioNTech infor-
mou, na segunda-feira (29), 
que começou a trabalhar em 
uma vacina para combater 
a Ômicron, a nova variante 
do coronavírus detectada na 
África do Sul. Além da empre-
sa, outras como a Moderna, 
J&J também começam a bus-
car uma nova vacina. 

Na BioNTech, o desen-
volvimento de uma vacina 
adaptada faz parte do proce-
dimento padrão da empresa 
que produz imunizantes jun-
to com a Pfizer. 

Já a J&J depende de uma 
tecnologia diferente chama-
da vetor viral. No momen-
to a empresa está realizan-
do testes em componentes 
sanguíneos em participan-
tes de um estudo de dose 
de reforço.

No caso da Moderna, o 
diretor médico executivo da 

BioNTech, J&J e Moderna 
trabalham em nova vacina

A BioNTech informou ontem que começou a trabalhar em uma 
vacina para combater a Ômicron, a nova variante do coronavírus 

 DIY13@ YA.RU

Moderna, Paul Burton dis-
se  que deve ficar claro den-
tro de semanas se precisarão 
ajustar sua vacina.   

A variante ômicron car-
rega um risco global muito 

alto de surtos, alertou hoje 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), conforme 
mais países relataram casos, 
o que levou ao fechamento 
de fronteiras. (AB) 

 A O príncipe Charles cha-
mou as acusações de que 
tenha feito perguntas so-
bre qual seria a cor de Ar-
chie, filho do príncipe Harry 
e Meghan Markle, de “ficção”.

O livro “Brothers and Wi-
ves: Inside The Private Lives 
of William, Kate, Harry and 
Meghan” (em tradução livre: 
Irmãos e esposas: por den-
tro das vidas privadas de Wil-
liam, Kate, Harry e Meghan), 
de Christopher Anderson, co-
loca Charles como dono do 
questionamento racista.

“Isso é ficção e não vale a 
pena comentar”, disse o por-
ta-voz de Charles, segundo a 
agência Reuters.

Meghan disse em entrevis-
ta a Oprah Winfrey em março 
que um integrante da família 
real questionou o quão es-
curo Archie poderia ser. Ela 
não revelou o nome da figura. 
“Houve várias preocupações 

Acusação: príncipe 
Charles nega racismo

e conversas sobre o quão es-
cura seria a pele dele quando 
nascesse”, contou Meghan. “A 
família teve essas conversas 
com Harry, que foram então 
relatadas a mim”, explicou 
na época. Após a entrevista, 
a rainha Elizabeth emitiu um 
comunicado expressando  
preocupação. (FP)

O príncipe 
Charles chamou 
as acusações de 
que tenha feito 
perguntas sobre 
qual seria a cor de 
Archie, filho do 
príncipe Harry e 
Meghan Markle, 
de “ficção” 

Salvador 
cancela 
Réveillon

 A O prefeito de Salvador, 
Bruno Reis, anunciou nesta 
segunda-feira (29) o cancela-
mento da festa de Réveillon 
na capital baiana. Ele infor-
mou ter feito uma avaliação 
criteriosa a partir do surgi-
mento da nova variante Ômi-
cron e do aumento de casos 
de Covid-19 em países da Eu-
ropa. “Sei da importância do 
evento para a economia da 
nossa cidade, mas seguimos 
colocando a vida das pessoas 
em primeiro lugar”, disse em 
uma rede social.

Com relação aos feste-
jos de Carnaval, considera-
dos dos mais tradicionais 
do País, o prefeito declarou 
que irá tomar a decisão em 
conjunto com o governo es-
tadual, “considerando toda 
segurança e cautela necessá-
ria para o momento”, disse.  
(AB)
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EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021, objetivando a contratação de empresa para re-
capeamento asfáltico; Tipo: menor preço global; Edital nº. 040/2021; Processo nº. 1897/2021. Fica 
determinado o dia 17 de dezembro de 2021, às 15h30min, para recebimento dos envelopes docu-
mentação e proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá ser retirado junto ao site www.
novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro Pereira Dias, nº 1.773 – Centro 
– Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@gmail.com. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. Nova Luzitânia (SP), 29 de novembro de 2021. 
MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 091/2021
Licitação nº 116/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
contínua, preventiva e corretiva de elevador para a EM André De Nadai.
Tipo: Menor valor global.
Regime de Execução: Execução parcelada (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 10/12/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação 
ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

      AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  

AVISO DE LICITAÇÃO

ORIGEM: Processo Administrativo nº 37/2021
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 02/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
Unitário OBJETO: Aquisição de notebook e
computador servidor  RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES E INÍCIO: 14/12/2021 – 10h00
LOCAL: Câmara Municipal de Cabreúva,
com endereço à Avenida Major Antônio da
Silveira Camargo, 395, Centro, Cabreúva/SP
EDITAL: Poderá ser adquirido através do site:
https://camaracabreuva.sp.gov.br/

AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM: Processo Administrativo nº 41/2021
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 01/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
Global  OBJETO: Contratação de empresa
especializada no ramo de informática, para
locação de sistemas de computador – softwares,
pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado na forma da lei. RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES E INÍCIO: 13/12/2021 – 10h00
LOCAL: Câmara Municipal de Cabreúva, com
endereço à Avenida Major Antônio da Silveira
Camargo, 395, Centro, Cabreúva/SP
EDITAL: Poderá ser adquirido através do site:
https://camaracabreuva.sp.gov.br/

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE - HC no 880/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00672, Processo 15-P-2423/2021, do tipo 
menor preço por item destinado a Registro de Preço de Fio Guia; Prótese Biliar; Prótese para Esôfago; Prótese de 
Cólon; Prótese de Duodeno; Escova para Coleta; Cateter CPRE; Balão Dilatador; Sistema de Introdução de Prótese 
Biliar; Papilotomo; Dreno Naso Biliar; Balão de Retirada de Cálculos, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de 
entrega das propostas eletrônicas será até o dia 16/12/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo 
dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível 
na página virtual da BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas

AVISO DE  ABERTURA
Encontra- se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas o  Pregão Eletrônico 
HC nº 885/2021, Processo 15P-6740/2021 OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 102202100592021OC00574 
do tipo menor preço  unitário, Registro de Preços de Copo/Pote, Banjeda, Colher, Garfo,faca descartáveis. 
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 14/12/2021, às 09:30 horas, sendo que a 
sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http;//www.bec.sp.gov.br) O Edital 
na íntegra encontra-se disponível  na página virtual da BEC?SP no site e no 
www.e-negociospublicos.com.br.  

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

COMUNICADO DE ABERTURA
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a aber-
tura da seguinte(s) licitação(ões):

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/AMS–IS/2021. Processo Administrativo 
nº. I – 18.2499/2021. Tipo: Menor preço por item. Aquisição de veiculo es-
pecial (ambulância tipo A), A abertura da Sessão Pública será às 09h30 do 
dia 14/12/2021.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTER-
NET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em 
todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) 
do Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br.  O 
caderno de licitação composto de edital e anexos poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra, www.itapecerica.
sp.gov.br ou no Portal de Compras Públicas.

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 142/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/42085- destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO: SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA E GASOSA . A realização da sessão será no dia 
10/12/2021 às 09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

TORNA SEM EFEITO ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 148/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/48686- destinado à AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL PERMANENTE – ESTAÇÃO DE PIPETAGEM DE LÍQUIDOS. A realização da sessão será no 
dia 09/12/2021 às 09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 149/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/49853- destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR. A realização da sessão será no dia 10/12/2021 às 11:00 
horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 152/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/49851- destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO: PLATAFORMA ROBÓTICA. A realização da sessão será no dia 10/12/2021 às 10:00 horas, 
através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO Nº 045/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ.

CONTRATADA: KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA. 
CNPJ nº: 23.790.401/0001-98
PROCESSO Nº. : 108/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº. : 013/2021.
OBJETO: “RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PÚBLI-
CAS URBANAS (JARDIM MORUMBI) TERMO DE CONVENIO 
101077/2021 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL”.  
VALOR: R$ 794.678,43 (setecentos e noventa e quatro mil, seis-
centos e setenta e oito reais e quarenta e tres centavos).
VIGENCIA: 24/11/2021 À 24/11/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ, sita à Avenida José Bonifácio, nº 517, Centro, telefone- 
fax nº (0XX18) 3371-9500, através da Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela Portaria Mu-
nicipal nº 382/2021 de 13 de setembro de 2021, atendendo a requisição de Contratação de empresa 
para execução de serviços de obras e engenharia, emitida pela Secretaria Municipal de Planejamen-
to, Gestão e Tecnologia, torna público aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal 
nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, bem como pelas condições estabele-
cidas neste Edital, objetivando a Contratação de empresa para a “CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO 
MULTIUSO (CONVENIO 101208/2021 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL)” no 
Município de Maracaí, conforme FICHAS ORÇAMENTÁRIAS; TERMO DE CONVENIO; MEMORIAL 
DESCRITIVO; MEMORIA DE CALCULO; QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO; 
PLANILHA ORÇAMENTARIA; COMPOSIÇÕES; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; CRONO-
GRAMA DE CONVENIO; BDI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO; ART; MAPA DE LOCALIZAÇÃO; PRO-
JETOS que fi cam fazendo parte integrante deste Edital. O recebimento dos envelopes contendo nº 
I – Habilitação (Documentação) e nº II – Proposta Comercial, dar-se-á até o dia 15 de dezembro de 
2021, tendo a sua abertura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, ou de 2ª a 6ª feira, 
das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida José Bonifácio, nº 517, neste 
município, gratuitamente para vista e para retirada será cobrado o preço público no valor de R$ 10,00 
(dez reais).

Maracaí/SP, 29 de dezembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 072/2021
Licitação nº 092/2021
Objeto: Aquisição de ração Super Prêmio, para o Canil da Guarda Civil Municipal de Su-
maré.
Licitação Tipo: Menor preço por item.
Regime de Execução: Execução parcelada (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 13/12/2021 às 14:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação 
ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH 

      AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 073/2021
Licitação nº 093/2021
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para suplementação nutricional de idosos e pes-
soas com deficiência em acolhimento institucional
Licitação Tipo: Menor preço por item.
Regime de Execução: Entrega Total (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 13/12/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação 
ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

      AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  

Concorrência nº 13/21

P.A. nº 3563/21

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços técnicos de publicidade e propaganda institu-
cional. Recebimento e abertura dos envelopes dia 18/01/22 
às 09:30 horas. Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/retirada 
com mídia de CD gravável. Informações: (11) 4164-5500 
ramal 5442.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 105/2021

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021
PROCESSO Nº 16.011/2021. 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA 
LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N°26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESO-
LUÇÃO FNDE Nº04/2015. DATA DE ABERTURA: 05 de janeiro de 2022, às 10:00 horas. 
A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta 
Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o CHAMAMENTO PUBLICO: 
004/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou 
no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 ho-
ras, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, 
virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 29 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº341/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00073623-34 -Interessado: Secretaria Municipal de Educação -Objeto: 
Aquisição de notebooks tipo Chromebook- Recebimento das Propostas dos itens 
01 a 04: das 08h do dia 14/12/21 às 13h do dia 14/12/21 -Abertura das Propostas 
dos itens 01 a 04: a partir das 13h do dia 14/12/21 -Início da Disputa de Preços: a 
partir das 14h do dia 14/12/21 -Disponibilidade do Edital: a partir de 30/11/21, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Raquel Amaral pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 29 de novembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO ONLINE Nº 02/2021

A Prefeitura Municipal de Queiroz/SP torna público que se encontra aberto no Setor de Lici-
tações o LEILÃO ONLINE Nº 02/2021, para alienação de bens móveis inservíveis. A Sessão será 
realizada por meio de endereço eletrônico: www.leiloesmager.com.br, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Fica designada a data da sessão eletrônica: 
16/12/2021, a partir das 9h. O edital em inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª 
feira, das 8h às 17h no Setor de Licitações da Prefeitura, telefone (14) 3458-1137 ou no site: www.
queiroz.sp.gov.br.

Queiroz/SP, 29 de novembro de 2021. WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 276/2021 - Pregão Presencial nº 043/2021 
Início: 29/11/2021 – Encerramento: 13/12/2021 – Horário 08h00min.. Abertura dos 
Envelopes: 13/12/2021 – Horário: 08h00min.. Tipo: Menor Valor GLOBAL. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
DE PLANTÕES, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ATENDIMENTOS À SAÚDE DOS MUNÍCIPES. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A 
LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) 
Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça Major 
Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para 
gravação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à 
sexta-feira ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes 
ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 29 de novembro de 2021.
DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 194/2021, na modalidade de Pregão 57/2021, na forma presen-
cial, para a aquisição de brinquedos, que serão destinados à realização do 
Natal Acolhedor, em atendimento a solicitação da Secretaria da Assistência 
Social e Cidadania. Data: 10 de dezembro de 2021, às 09 horas. O edital 
completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da 
Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital 
será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações 
complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 
interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através 
do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar 
com os termos do presente edital, ou na Secretaria da Assistência Social 
e Cidadania, através do telefone (18) 3741 1228, quando a dúvida se rela-
cionar com o objeto licitado. Castilho – SP, 29 de novembro de 2021. Paulo 
Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
DESPACHO - Diante dos elementos constantes no PMH 
5495/2021, Pregão Eletrônico RP 199/2021, objeto “fornecimento 
de materiais escolares com serviços de montagem em embalagens 

em forma de kit com distribuição ponto a ponto na rede de ensino”, com 
base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do STF, REVOGO os 
atos praticados no referido procedimento licitatório desde a publicação do 
instrumento convocatório realizada em 16/11/2021. Os autos encontram-
se franqueados para vistas e extração de cópias junto ao Departamento  
de Suprimentos, sediado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, de segunda à sexta-feira, das 08:00 
às 17:00h. Hortolândia, 29 de novembro de 2021. Fernando Gomes de 
Moraes/Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, tor-
na público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Pe-
requê, Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº188/2021-Proc.
Adm. nº9131/2021 – Pregão Eletrônico nº079/2021 – objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de insumos hospitalares e 
correlatos – parte 03. Data da entrega das propostas dia 10/12/2021 às 
10:00horas. Edital nº 161/2021- Proc. Adm. 8114/2021 - Pregão Eletrô-
nico nº068/2021 – objeto: Aquisição de equipamentos e materiais para 
fisioterapias respiratórias e motoras para as Unidades Básicas de Saúde 
e para o Hospital Municipal Governador Mário Covas Jr. – Nova Data de 
entrega das propostas 10/12/2021 às 10h00. Edital nº189/2021 – Proc. 
Adm. 11409/2021 - Pregão Eletrônico nº080/2021- objeto: Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de materiais para demarcação 
viária. Data da entrega das propostas 10/12/2021 às 10h00. Os Editais 
completos deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.
ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações pode-
rão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo 
telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedên-
cia à data da abertura. Ilhabela, 29 de novembro de 2021 – Patrícia Apª 
dos Santos de Oliveira - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 395,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação e Homologação

Pregão nº 35/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de óleo diesel S10. 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 35/2021(pregão 
eletrônico) homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para 
aquisição de óleo diesel S10.

Cajuru/SP 29 de novembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação e Homologação

Tomada de Preços 04/2021
Objeto: Contratação de empresa de infraestrutura urbana para recapeamento de 
diversas ruas do Munícipio de Cajuru/SP, conforme planilhas, cronograma, memorial 
descritivo, projetos anexo ao edital em regime de empreitada por preço global. À vista 
dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão 
do Presidente e Equipe de Apoio da Comissão Municipal de Licitações encarregada 
de julgar e processar a Tomada de Preços nº 04/2021 ,homologo e adjudico a licitação, 
promovida para Contratação de empresa de infraestrutura urbana para recapeamento 
de diversas ruas do Munícipio de Cajuru/SP, conforme planilhas, cronograma, memorial 
descritivo, projetos anexo ao edital em regime de empreitada por preço global.

Cajuru/SP 29 de novembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO 57/2021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
CONTRATADA: ROBUSTA COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO COM 3 PONTOS, 
TRAÇÃO 4X4, MOTOR TURBO DIESEL COM NO MÍNIMO 80 CV, 220 RPM, 
COM NO MÍNIMO 3 CILINDROS E 8 MARCHAS À FRENTE E 2 À RÉ, REDUÇÃO 
PRESENTE, TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, 
RODAGEM MÍNIMA DIANTEIRA 12,4 - 24, RODAGEM TRASEIRA 18,4 - 30, 
CHAPA FAROL SERVIÇOS, SETAS DsIRECIONAIS, LUZ DE FREIO, ALERTA, 
LUZ DE RÉ, CONTROLE REMOTO 2 VÁLVULAS DE CAPOTAGEM, LEVANTE 
HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 2.000KGS. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 
(SESSENTA) DIAS. VALOR: R$ 199.500,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E 
QUINHENTOS REAIS). FORO: CAJURU. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00 
20.608.6001.1014 4490.52.52-01 E 09.01.00 20.608.6001.1014 4490.52.52-95. 
FONTE DO RECURSO: 01 - RECURSOS PRÓRIOS E 95 – TRANSFERÊNCIAS E 
CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS. ASSINATURA 23/11/2021. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

“COMUNICADO”
ENCONTRA-SE ABERTO NO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – “PROF.ALEXANDRE VRANJAC” - CVE, 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 16/2021, OFERTA DE COMPRAS BEC Nº 090194000012021OC00067 – DESTINADO 
AQUISIÇÃO DE SERIN GAS PARA AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, DO TIPO MENOR PREÇO. 
A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SERÁ NO DIA 10/12/2021 ÀS 09:00 HORAS, ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
WWW.BEC.SP.GOV.BR.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NOS SÍTIOS: WWW.BEC.SP.GOV.BR E/OU WWW.IMESP.COM.BR - OPÇÃO: E-NE-
GOCIOSPUBLICOS.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

COMARCA DE COTIA -  2ª VARA CÍVEL - R. Topázio, 585 - Jardim Nomura - CEP
06717-235 - Fone: (11) 4506-1251 - E-mail: cotia2cv@tjsp.jus .br  -  EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0004074-97.2021.8.26.0152 . O MM.
Juiz de Direi to da 2ª Vara Cível ,  do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr.
DIOGENES LUIZ E ALMEIDA FONTOURA RODRIGUES,  na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ROSEMARY CINEZE SANTINI, brasileira, professora, RG 6939983, CPF
013.104.768-02, com endereço à Avenida Barretos, 480, Residencial Tambore, CEP
06458-190, Barueri/SP, atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente,
expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ANTONIO BATIS-
TA VIEIRA e SILVIA REGINA CARDILLO VIEIRA em face de BENEDITO MARCOS
JOSÉ SANTINI (no qual figuram como coexecutados FASHION WEEK CONFECÇÕES
DE MODAS LTDA, e ROSEMARY CINEZE SANTINI), alegandoem síntese que : " fica
INTIMADA para, no prazo de 15 dias, a f luir após os 20 dias  supra, PAGAR o
DÉBITO de R$ 256.441,91 (agosto/2021), ) ,  a ser atual izado e acrescido das
cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRI-
OS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso
pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação.
Fica ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO,
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). 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 quinze (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 Cotia, aos 04 de novembro de 2021.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021427-31.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Felicio Scaff, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) THIRO TRANSPORTES LTDA - EPP, CNPJ 04.974.015/0001-01, e ETIENO PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, 
Solteiro, Diretor de Empresas, RG 200.000.206.652-6, CPF 013.018.554-05, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por BANCO BRADESCO S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 516.416,34, devidamente atuali-
zada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciasse o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 01 de outubro de 
2021. 

  USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de JOSÉ FERREIRA, CATHARINA QUES-
TRA FERREIRA, na qualidade de titulares de domínio do imóvel usucapiendo objetivado na matricula 
nº 11.710, com origem nas transcrições nº 132.100 e 132.105, todos do 9º RI; MARCOS MITSUO 
WAZIMA, TÂNIA MARIE WAZIMA, VALTER HIDEO WAZIMA, MARIA VILAS BOAS WAZIMA, na 
qualidade de confinantes da lateral esquerda; ROMEU TOVO, CÉSAR GIORGI, IRENE DE ALMEIDA 
GIORGI, BENEDITA RAMOS TOVO, MARIA DE LOURDES CRISTÓVÃO, REINALDO LEOCARDIO 
DA SILVA, EIDISANTE LEOCADIO DA SILVA, NEUSA LEOCADIO DA SILVA, ANTONIO LEOCA-
DIO DA SILVA TIAGO, GETÚLIO LEOCADIO DA SILVA, ELZA MENDES DA SILVA, JULIA DE 
JESUS DA SILVA, MASA QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HERONILTON 
RODRIGUES, todos na qualidade de confinantes da lateral direita, de que se processa nesta Serven-
tia Imobiliária o pedido de reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL do imóvel consistente 
em GALPÃO E CASAS com área construída de 469,00m² e respectivo terreno, localizado na Rua 
Jussari (antiga Servidão de Passagem – 3º trecho) nº 83/85, Vila Carrão, 27º SUBDISTRITO-ITAQUE-
RA, com a seguinte descrição: inicia no ponto 1, localizado no cruzamento do alinhamento predial da 
Rua Jussari, com a divisa lateral do imóvel nº 93 da mesma rua, distante 28,12m até o final da Rua 
Iberis. Do ponto 1, frente do imóvel para Rua Jussari, segue a distância de 19,02m, até o ponto 2; 
Daí deflete a esquerda, formando um ângulo interno de 102º50’37”, segue a distância de 29,83m, 
confrontando com os seguintes imóveis da Rua Cururipe: - imóvel nº 179, de titularidade dominial de 
César Giorgi e outros; - imóvel nº 193, de titularidade dominial de Maria de Lourdes Cristovão; com 
os seguintes imóveis da Rua Otávio do Nascimento nº 195/197, de titularidade dominial de Reinaldo 
Leocadio da Silva e outros; - imóvel nº 400, de titularidade dominial de Masa Quatro Empreendimen-
tos Ltda; Daí deflete a esquerda, formando ângulo interno de 77º20’57”, segue uma distância de 
12,46m, confrontando com parte do antigo Álveo do Córrego Água Rasa e parte do imóvel nº 280 da 
Rua Felisbina Ferreira, de titularidade dominial Condomínio Residencial Florença, até o ponto 4; Daí 
deflete a direita, formando um ângulo interno de 181º56’59” e segue uma distância de 11,77m, con-
frontando com parte do imóvel nº 280 da Rua Felisbina Ferreira, de titularidade dominial Condomínio 
Residencial Florença, até o ponto 5; Daí deflete esquerda, formando um ângulo interno de 90º37’42”, 
segue uma distância de 29,60m, confrontando com o imóvel nº 93 da Rua Jussari, até atingir o ponto 
1, formando ângulo interno de 87º13’45”, inicio desta descrição, encerrando a área de 632,57m², cujo 
pedido foi iniciado através do requerimento de 17 de dezembro de 2020, prenotado sob nº 659.851, 
em 21 de dezembro de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 27 de outubro de 2020, 
no Livro 2988, fls.147/164, pelo 2º Tabelião de Notas desta Capital, e demais documentos exigidos 
pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual: - NELSON 
SABIO JUNIOR, brasileiro, aposentado, RG nº 3.988.685-2-SSP/SP, CPF/MF nº 107.552.428-49, 
casado com MARIA APARECIDA COTILLO SABIO, brasileira, aposentada, RG nº 7.474.061-1-SSP/
SP, CPF/MF nº 701.464.978-72, residentes e domiciliados na Rua Doutor José Diogo Bastos, 260, 
Jardim Aricanduva; - LUIZ ROBERTO LUCCHESI, brasileiro, engenheiro civil, RG nº 5.454.366-6-
SSP/SP, CPF/MF nº 667.526.638-15, casado com IVANI SABIO LUCCHESI, brasileira, aposentada, 
RG nº 6.685.417-9-SSP/SP, CPF/MF nº 256.486.998-08, residentes e domiciliados na Rua Icaraí, 
222, apto 51-A, Tatuapé; - ROBERTO SABIO JUNIOR, brasileiro, divorciado, analista de sistema, 
RG nº 25.741.219-0-SSP/SP, CPF/MF nº 174.462.718-50, residente e domiciliado Na Avenida T, nº 
800, apto 303, Setor Bueno, Goiânia/GO; - VINICIUS SABIO, brasileiro, analista de sistema, RG nº 
44.294.573-5-SSP/SP, CPF/MF nº 299.405.928-25, casado com LARISSA ALBINATI ROMAGNOLI 
SABIO, brasileira, analista de sistema, RG nº 37.749.709-5-SSP/SP, CPF/MF nº 442.243.848-41, 
residentes e domiciliados na Travessa de Dalt, nº 118, piso 7, porta 1, 08024, Gracia, Barcelona – 
Espanha; - JULIANA BASTOS SABIO, brasileira, divorciada, nutricionista, RG nº 30.108.302-SSP/
SP, CPF/MF nº 286.151.208-38, residente e domiciliada na Rua Sapucaia, 1132, apto 74, bloco 2; 
solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.242, todo do 
Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dono, 
por prazo superior a 10 (dez) anos, somando a posse de seus antecessores, 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 segun-
da 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 usuca-
pião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS
“A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO”, por intermédio da Coordenadoria de
Serviços de Saúde, através do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros ,  torna público o
presente Edital de Chamamento Público 001/2021, para seleção de entidade privada, sem fins
lucrativos, interessada para celebração de Convênio visando o Gerenciamento Técnico /
Administrativo de 06 (seis) leitos na Unidade de Terapia Intensiva  Especializada Materna do
Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros  , conforme dispõe a Constituição Federal, em
especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218
e seguintes; as leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores,
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e nos termos e condições
estabelecidos no presente instrumento, oportuno mencionar que a sessão pública de abertura dos
envelopes dar-se-á  no dia 13/12/2021, na sala de reuniões , 4º andar, do prédio da
Coordenadoria de Serviços de Saúde  , localizado Rua. Dr. Arnaldo, 351/São Paulo/SP – às
10:00 horas. O Edital estará disponível para download no sítio: http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/
cidadao/homepa-ge/outros-destaques/editais-de-chamamento-publico. Visita Técnica: Agendamento
prévio através do telefone (11) 2847-7249, período para  a realização de 01/12/2021 á 12/12/2021.

DocuSign Envelope ID: 6B4F3AAC-0154-4B00-80F8-E6F948638CAF



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
Terça-feira, 30 De novembro De 2021 

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021, objetivando a contratação de empresa para re-
capeamento asfáltico; Tipo: menor preço global; Edital nº. 040/2021; Processo nº. 1897/2021. Fica 
determinado o dia 17 de dezembro de 2021, às 15h30min, para recebimento dos envelopes docu-
mentação e proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá ser retirado junto ao site www.
novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro Pereira Dias, nº 1.773 – Centro 
– Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@gmail.com. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. Nova Luzitânia (SP), 29 de novembro de 2021. 
MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 091/2021
Licitação nº 116/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
contínua, preventiva e corretiva de elevador para a EM André De Nadai.
Tipo: Menor valor global.
Regime de Execução: Execução parcelada (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 10/12/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação 
ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

      AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  

AVISO DE LICITAÇÃO

ORIGEM: Processo Administrativo nº 37/2021
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 02/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
Unitário OBJETO: Aquisição de notebook e
computador servidor  RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES E INÍCIO: 14/12/2021 – 10h00
LOCAL: Câmara Municipal de Cabreúva,
com endereço à Avenida Major Antônio da
Silveira Camargo, 395, Centro, Cabreúva/SP
EDITAL: Poderá ser adquirido através do site:
https://camaracabreuva.sp.gov.br/

AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM: Processo Administrativo nº 41/2021
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 01/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
Global  OBJETO: Contratação de empresa
especializada no ramo de informática, para
locação de sistemas de computador – softwares,
pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado na forma da lei. RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES E INÍCIO: 13/12/2021 – 10h00
LOCAL: Câmara Municipal de Cabreúva, com
endereço à Avenida Major Antônio da Silveira
Camargo, 395, Centro, Cabreúva/SP
EDITAL: Poderá ser adquirido através do site:
https://camaracabreuva.sp.gov.br/

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE - HC no 880/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00672, Processo 15-P-2423/2021, do tipo 
menor preço por item destinado a Registro de Preço de Fio Guia; Prótese Biliar; Prótese para Esôfago; Prótese de 
Cólon; Prótese de Duodeno; Escova para Coleta; Cateter CPRE; Balão Dilatador; Sistema de Introdução de Prótese 
Biliar; Papilotomo; Dreno Naso Biliar; Balão de Retirada de Cálculos, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de 
entrega das propostas eletrônicas será até o dia 16/12/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo 
dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível 
na página virtual da BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas

AVISO DE  ABERTURA
Encontra- se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas o  Pregão Eletrônico 
HC nº 885/2021, Processo 15P-6740/2021 OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 102202100592021OC00574 
do tipo menor preço  unitário, Registro de Preços de Copo/Pote, Banjeda, Colher, Garfo,faca descartáveis. 
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 14/12/2021, às 09:30 horas, sendo que a 
sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http;//www.bec.sp.gov.br) O Edital 
na íntegra encontra-se disponível  na página virtual da BEC?SP no site e no 
www.e-negociospublicos.com.br.  

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

COMUNICADO DE ABERTURA
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a aber-
tura da seguinte(s) licitação(ões):

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/AMS–IS/2021. Processo Administrativo 
nº. I – 18.2499/2021. Tipo: Menor preço por item. Aquisição de veiculo es-
pecial (ambulância tipo A), A abertura da Sessão Pública será às 09h30 do 
dia 14/12/2021.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTER-
NET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em 
todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) 
do Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br.  O 
caderno de licitação composto de edital e anexos poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra, www.itapecerica.
sp.gov.br ou no Portal de Compras Públicas.

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 142/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/42085- destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO: SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA E GASOSA . A realização da sessão será no dia 
10/12/2021 às 09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

TORNA SEM EFEITO ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 148/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/48686- destinado à AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL PERMANENTE – ESTAÇÃO DE PIPETAGEM DE LÍQUIDOS. A realização da sessão será no 
dia 09/12/2021 às 09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 149/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/49853- destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR. A realização da sessão será no dia 10/12/2021 às 11:00 
horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 152/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/49851- destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO: PLATAFORMA ROBÓTICA. A realização da sessão será no dia 10/12/2021 às 10:00 horas, 
através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO Nº 045/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ.

CONTRATADA: KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA. 
CNPJ nº: 23.790.401/0001-98
PROCESSO Nº. : 108/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº. : 013/2021.
OBJETO: “RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PÚBLI-
CAS URBANAS (JARDIM MORUMBI) TERMO DE CONVENIO 
101077/2021 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL”.  
VALOR: R$ 794.678,43 (setecentos e noventa e quatro mil, seis-
centos e setenta e oito reais e quarenta e tres centavos).
VIGENCIA: 24/11/2021 À 24/11/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ, sita à Avenida José Bonifácio, nº 517, Centro, telefone- 
fax nº (0XX18) 3371-9500, através da Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela Portaria Mu-
nicipal nº 382/2021 de 13 de setembro de 2021, atendendo a requisição de Contratação de empresa 
para execução de serviços de obras e engenharia, emitida pela Secretaria Municipal de Planejamen-
to, Gestão e Tecnologia, torna público aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal 
nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, bem como pelas condições estabele-
cidas neste Edital, objetivando a Contratação de empresa para a “CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO 
MULTIUSO (CONVENIO 101208/2021 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL)” no 
Município de Maracaí, conforme FICHAS ORÇAMENTÁRIAS; TERMO DE CONVENIO; MEMORIAL 
DESCRITIVO; MEMORIA DE CALCULO; QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO; 
PLANILHA ORÇAMENTARIA; COMPOSIÇÕES; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; CRONO-
GRAMA DE CONVENIO; BDI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO; ART; MAPA DE LOCALIZAÇÃO; PRO-
JETOS que fi cam fazendo parte integrante deste Edital. O recebimento dos envelopes contendo nº 
I – Habilitação (Documentação) e nº II – Proposta Comercial, dar-se-á até o dia 15 de dezembro de 
2021, tendo a sua abertura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, ou de 2ª a 6ª feira, 
das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida José Bonifácio, nº 517, neste 
município, gratuitamente para vista e para retirada será cobrado o preço público no valor de R$ 10,00 
(dez reais).

Maracaí/SP, 29 de dezembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 072/2021
Licitação nº 092/2021
Objeto: Aquisição de ração Super Prêmio, para o Canil da Guarda Civil Municipal de Su-
maré.
Licitação Tipo: Menor preço por item.
Regime de Execução: Execução parcelada (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 13/12/2021 às 14:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação 
ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH 

      AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 073/2021
Licitação nº 093/2021
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para suplementação nutricional de idosos e pes-
soas com deficiência em acolhimento institucional
Licitação Tipo: Menor preço por item.
Regime de Execução: Entrega Total (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 13/12/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação 
ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

      AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  

Concorrência nº 13/21

P.A. nº 3563/21

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços técnicos de publicidade e propaganda institu-
cional. Recebimento e abertura dos envelopes dia 18/01/22 
às 09:30 horas. Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/retirada 
com mídia de CD gravável. Informações: (11) 4164-5500 
ramal 5442.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 105/2021

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021
PROCESSO Nº 16.011/2021. 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA 
LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N°26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESO-
LUÇÃO FNDE Nº04/2015. DATA DE ABERTURA: 05 de janeiro de 2022, às 10:00 horas. 
A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta 
Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o CHAMAMENTO PUBLICO: 
004/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou 
no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 ho-
ras, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, 
virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 29 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº341/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00073623-34 -Interessado: Secretaria Municipal de Educação -Objeto: 
Aquisição de notebooks tipo Chromebook- Recebimento das Propostas dos itens 
01 a 04: das 08h do dia 14/12/21 às 13h do dia 14/12/21 -Abertura das Propostas 
dos itens 01 a 04: a partir das 13h do dia 14/12/21 -Início da Disputa de Preços: a 
partir das 14h do dia 14/12/21 -Disponibilidade do Edital: a partir de 30/11/21, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Raquel Amaral pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 29 de novembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO ONLINE Nº 02/2021

A Prefeitura Municipal de Queiroz/SP torna público que se encontra aberto no Setor de Lici-
tações o LEILÃO ONLINE Nº 02/2021, para alienação de bens móveis inservíveis. A Sessão será 
realizada por meio de endereço eletrônico: www.leiloesmager.com.br, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Fica designada a data da sessão eletrônica: 
16/12/2021, a partir das 9h. O edital em inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª 
feira, das 8h às 17h no Setor de Licitações da Prefeitura, telefone (14) 3458-1137 ou no site: www.
queiroz.sp.gov.br.

Queiroz/SP, 29 de novembro de 2021. WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 276/2021 - Pregão Presencial nº 043/2021 
Início: 29/11/2021 – Encerramento: 13/12/2021 – Horário 08h00min.. Abertura dos 
Envelopes: 13/12/2021 – Horário: 08h00min.. Tipo: Menor Valor GLOBAL. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
DE PLANTÕES, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ATENDIMENTOS À SAÚDE DOS MUNÍCIPES. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A 
LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) 
Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça Major 
Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para 
gravação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à 
sexta-feira ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes 
ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 29 de novembro de 2021.
DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 194/2021, na modalidade de Pregão 57/2021, na forma presen-
cial, para a aquisição de brinquedos, que serão destinados à realização do 
Natal Acolhedor, em atendimento a solicitação da Secretaria da Assistência 
Social e Cidadania. Data: 10 de dezembro de 2021, às 09 horas. O edital 
completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da 
Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital 
será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações 
complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 
interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através 
do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar 
com os termos do presente edital, ou na Secretaria da Assistência Social 
e Cidadania, através do telefone (18) 3741 1228, quando a dúvida se rela-
cionar com o objeto licitado. Castilho – SP, 29 de novembro de 2021. Paulo 
Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
DESPACHO - Diante dos elementos constantes no PMH 
5495/2021, Pregão Eletrônico RP 199/2021, objeto “fornecimento 
de materiais escolares com serviços de montagem em embalagens 

em forma de kit com distribuição ponto a ponto na rede de ensino”, com 
base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do STF, REVOGO os 
atos praticados no referido procedimento licitatório desde a publicação do 
instrumento convocatório realizada em 16/11/2021. Os autos encontram-
se franqueados para vistas e extração de cópias junto ao Departamento  
de Suprimentos, sediado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, de segunda à sexta-feira, das 08:00 
às 17:00h. Hortolândia, 29 de novembro de 2021. Fernando Gomes de 
Moraes/Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, tor-
na público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Pe-
requê, Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº188/2021-Proc.
Adm. nº9131/2021 – Pregão Eletrônico nº079/2021 – objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de insumos hospitalares e 
correlatos – parte 03. Data da entrega das propostas dia 10/12/2021 às 
10:00horas. Edital nº 161/2021- Proc. Adm. 8114/2021 - Pregão Eletrô-
nico nº068/2021 – objeto: Aquisição de equipamentos e materiais para 
fisioterapias respiratórias e motoras para as Unidades Básicas de Saúde 
e para o Hospital Municipal Governador Mário Covas Jr. – Nova Data de 
entrega das propostas 10/12/2021 às 10h00. Edital nº189/2021 – Proc. 
Adm. 11409/2021 - Pregão Eletrônico nº080/2021- objeto: Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de materiais para demarcação 
viária. Data da entrega das propostas 10/12/2021 às 10h00. Os Editais 
completos deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.
ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações pode-
rão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo 
telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedên-
cia à data da abertura. Ilhabela, 29 de novembro de 2021 – Patrícia Apª 
dos Santos de Oliveira - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 395,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação e Homologação

Pregão nº 35/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de óleo diesel S10. 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 35/2021(pregão 
eletrônico) homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para 
aquisição de óleo diesel S10.

Cajuru/SP 29 de novembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação e Homologação

Tomada de Preços 04/2021
Objeto: Contratação de empresa de infraestrutura urbana para recapeamento de 
diversas ruas do Munícipio de Cajuru/SP, conforme planilhas, cronograma, memorial 
descritivo, projetos anexo ao edital em regime de empreitada por preço global. À vista 
dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão 
do Presidente e Equipe de Apoio da Comissão Municipal de Licitações encarregada 
de julgar e processar a Tomada de Preços nº 04/2021 ,homologo e adjudico a licitação, 
promovida para Contratação de empresa de infraestrutura urbana para recapeamento 
de diversas ruas do Munícipio de Cajuru/SP, conforme planilhas, cronograma, memorial 
descritivo, projetos anexo ao edital em regime de empreitada por preço global.

Cajuru/SP 29 de novembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO 57/2021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
CONTRATADA: ROBUSTA COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO COM 3 PONTOS, 
TRAÇÃO 4X4, MOTOR TURBO DIESEL COM NO MÍNIMO 80 CV, 220 RPM, 
COM NO MÍNIMO 3 CILINDROS E 8 MARCHAS À FRENTE E 2 À RÉ, REDUÇÃO 
PRESENTE, TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, 
RODAGEM MÍNIMA DIANTEIRA 12,4 - 24, RODAGEM TRASEIRA 18,4 - 30, 
CHAPA FAROL SERVIÇOS, SETAS DsIRECIONAIS, LUZ DE FREIO, ALERTA, 
LUZ DE RÉ, CONTROLE REMOTO 2 VÁLVULAS DE CAPOTAGEM, LEVANTE 
HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 2.000KGS. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 
(SESSENTA) DIAS. VALOR: R$ 199.500,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E 
QUINHENTOS REAIS). FORO: CAJURU. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00 
20.608.6001.1014 4490.52.52-01 E 09.01.00 20.608.6001.1014 4490.52.52-95. 
FONTE DO RECURSO: 01 - RECURSOS PRÓRIOS E 95 – TRANSFERÊNCIAS E 
CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS. ASSINATURA 23/11/2021. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

“COMUNICADO”
ENCONTRA-SE ABERTO NO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – “PROF.ALEXANDRE VRANJAC” - CVE, 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 16/2021, OFERTA DE COMPRAS BEC Nº 090194000012021OC00067 – DESTINADO 
AQUISIÇÃO DE SERIN GAS PARA AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, DO TIPO MENOR PREÇO. 
A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SERÁ NO DIA 10/12/2021 ÀS 09:00 HORAS, ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
WWW.BEC.SP.GOV.BR.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NOS SÍTIOS: WWW.BEC.SP.GOV.BR E/OU WWW.IMESP.COM.BR - OPÇÃO: E-NE-
GOCIOSPUBLICOS.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

COMARCA DE COTIA -  2ª VARA CÍVEL - R. Topázio, 585 - Jardim Nomura - CEP
06717-235 - Fone: (11) 4506-1251 - E-mail: cotia2cv@tjsp.jus .br  -  EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0004074-97.2021.8.26.0152 . O MM.
Juiz de Direi to da 2ª Vara Cível ,  do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr.
DIOGENES LUIZ E ALMEIDA FONTOURA RODRIGUES,  na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ROSEMARY CINEZE SANTINI, brasileira, professora, RG 6939983, CPF
013.104.768-02, com endereço à Avenida Barretos, 480, Residencial Tambore, CEP
06458-190, Barueri/SP, atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente,
expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ANTONIO BATIS-
TA VIEIRA e SILVIA REGINA CARDILLO VIEIRA em face de BENEDITO MARCOS
JOSÉ SANTINI (no qual figuram como coexecutados FASHION WEEK CONFECÇÕES
DE MODAS LTDA, e ROSEMARY CINEZE SANTINI), alegandoem síntese que : " fica
INTIMADA para, no prazo de 15 dias, a f luir após os 20 dias  supra, PAGAR o
DÉBITO de R$ 256.441,91 (agosto/2021), ) ,  a ser atual izado e acrescido das
cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRI-
OS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso
pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação.
Fica ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO,
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). 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 quinze (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 Cotia, aos 04 de novembro de 2021.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021427-31.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Felicio Scaff, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) THIRO TRANSPORTES LTDA - EPP, CNPJ 04.974.015/0001-01, e ETIENO PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, 
Solteiro, Diretor de Empresas, RG 200.000.206.652-6, CPF 013.018.554-05, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por BANCO BRADESCO S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 516.416,34, devidamente atuali-
zada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciasse o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 01 de outubro de 
2021. 

  USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de JOSÉ FERREIRA, CATHARINA QUES-
TRA FERREIRA, na qualidade de titulares de domínio do imóvel usucapiendo objetivado na matricula 
nº 11.710, com origem nas transcrições nº 132.100 e 132.105, todos do 9º RI; MARCOS MITSUO 
WAZIMA, TÂNIA MARIE WAZIMA, VALTER HIDEO WAZIMA, MARIA VILAS BOAS WAZIMA, na 
qualidade de confinantes da lateral esquerda; ROMEU TOVO, CÉSAR GIORGI, IRENE DE ALMEIDA 
GIORGI, BENEDITA RAMOS TOVO, MARIA DE LOURDES CRISTÓVÃO, REINALDO LEOCARDIO 
DA SILVA, EIDISANTE LEOCADIO DA SILVA, NEUSA LEOCADIO DA SILVA, ANTONIO LEOCA-
DIO DA SILVA TIAGO, GETÚLIO LEOCADIO DA SILVA, ELZA MENDES DA SILVA, JULIA DE 
JESUS DA SILVA, MASA QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HERONILTON 
RODRIGUES, todos na qualidade de confinantes da lateral direita, de que se processa nesta Serven-
tia Imobiliária o pedido de reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL do imóvel consistente 
em GALPÃO E CASAS com área construída de 469,00m² e respectivo terreno, localizado na Rua 
Jussari (antiga Servidão de Passagem – 3º trecho) nº 83/85, Vila Carrão, 27º SUBDISTRITO-ITAQUE-
RA, com a seguinte descrição: inicia no ponto 1, localizado no cruzamento do alinhamento predial da 
Rua Jussari, com a divisa lateral do imóvel nº 93 da mesma rua, distante 28,12m até o final da Rua 
Iberis. Do ponto 1, frente do imóvel para Rua Jussari, segue a distância de 19,02m, até o ponto 2; 
Daí deflete a esquerda, formando um ângulo interno de 102º50’37”, segue a distância de 29,83m, 
confrontando com os seguintes imóveis da Rua Cururipe: - imóvel nº 179, de titularidade dominial de 
César Giorgi e outros; - imóvel nº 193, de titularidade dominial de Maria de Lourdes Cristovão; com 
os seguintes imóveis da Rua Otávio do Nascimento nº 195/197, de titularidade dominial de Reinaldo 
Leocadio da Silva e outros; - imóvel nº 400, de titularidade dominial de Masa Quatro Empreendimen-
tos Ltda; Daí deflete a esquerda, formando ângulo interno de 77º20’57”, segue uma distância de 
12,46m, confrontando com parte do antigo Álveo do Córrego Água Rasa e parte do imóvel nº 280 da 
Rua Felisbina Ferreira, de titularidade dominial Condomínio Residencial Florença, até o ponto 4; Daí 
deflete a direita, formando um ângulo interno de 181º56’59” e segue uma distância de 11,77m, con-
frontando com parte do imóvel nº 280 da Rua Felisbina Ferreira, de titularidade dominial Condomínio 
Residencial Florença, até o ponto 5; Daí deflete esquerda, formando um ângulo interno de 90º37’42”, 
segue uma distância de 29,60m, confrontando com o imóvel nº 93 da Rua Jussari, até atingir o ponto 
1, formando ângulo interno de 87º13’45”, inicio desta descrição, encerrando a área de 632,57m², cujo 
pedido foi iniciado através do requerimento de 17 de dezembro de 2020, prenotado sob nº 659.851, 
em 21 de dezembro de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 27 de outubro de 2020, 
no Livro 2988, fls.147/164, pelo 2º Tabelião de Notas desta Capital, e demais documentos exigidos 
pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual: - NELSON 
SABIO JUNIOR, brasileiro, aposentado, RG nº 3.988.685-2-SSP/SP, CPF/MF nº 107.552.428-49, 
casado com MARIA APARECIDA COTILLO SABIO, brasileira, aposentada, RG nº 7.474.061-1-SSP/
SP, CPF/MF nº 701.464.978-72, residentes e domiciliados na Rua Doutor José Diogo Bastos, 260, 
Jardim Aricanduva; - LUIZ ROBERTO LUCCHESI, brasileiro, engenheiro civil, RG nº 5.454.366-6-
SSP/SP, CPF/MF nº 667.526.638-15, casado com IVANI SABIO LUCCHESI, brasileira, aposentada, 
RG nº 6.685.417-9-SSP/SP, CPF/MF nº 256.486.998-08, residentes e domiciliados na Rua Icaraí, 
222, apto 51-A, Tatuapé; - ROBERTO SABIO JUNIOR, brasileiro, divorciado, analista de sistema, 
RG nº 25.741.219-0-SSP/SP, CPF/MF nº 174.462.718-50, residente e domiciliado Na Avenida T, nº 
800, apto 303, Setor Bueno, Goiânia/GO; - VINICIUS SABIO, brasileiro, analista de sistema, RG nº 
44.294.573-5-SSP/SP, CPF/MF nº 299.405.928-25, casado com LARISSA ALBINATI ROMAGNOLI 
SABIO, brasileira, analista de sistema, RG nº 37.749.709-5-SSP/SP, CPF/MF nº 442.243.848-41, 
residentes e domiciliados na Travessa de Dalt, nº 118, piso 7, porta 1, 08024, Gracia, Barcelona – 
Espanha; - JULIANA BASTOS SABIO, brasileira, divorciada, nutricionista, RG nº 30.108.302-SSP/
SP, CPF/MF nº 286.151.208-38, residente e domiciliada na Rua Sapucaia, 1132, apto 74, bloco 2; 
solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.242, todo do 
Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dono, 
por prazo superior a 10 (dez) anos, somando a posse de seus antecessores, 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 segun-
da 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 usuca-
pião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS
“A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO”, por intermédio da Coordenadoria de
Serviços de Saúde, através do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros ,  torna público o
presente Edital de Chamamento Público 001/2021, para seleção de entidade privada, sem fins
lucrativos, interessada para celebração de Convênio visando o Gerenciamento Técnico /
Administrativo de 06 (seis) leitos na Unidade de Terapia Intensiva  Especializada Materna do
Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros  , conforme dispõe a Constituição Federal, em
especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218
e seguintes; as leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores,
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e nos termos e condições
estabelecidos no presente instrumento, oportuno mencionar que a sessão pública de abertura dos
envelopes dar-se-á  no dia 13/12/2021, na sala de reuniões , 4º andar, do prédio da
Coordenadoria de Serviços de Saúde  , localizado Rua. Dr. Arnaldo, 351/São Paulo/SP – às
10:00 horas. O Edital estará disponível para download no sítio: http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/
cidadao/homepa-ge/outros-destaques/editais-de-chamamento-publico. Visita Técnica: Agendamento
prévio através do telefone (11) 2847-7249, período para  a realização de 01/12/2021 á 12/12/2021.

A7gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

LOGIC PHARMA LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS LTDA | CNPJ/MF 21.372.384/0002-24 | NIRE nº 35.905.822.365 | ATO Nº 01 DE 05 DE 
OUTUBRO DE 2021: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o Memorial Descritivo de Armazém Geral, Regu-
lamento Interno, Tarifa Remuneratória em ANEXO. MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GERAL: 
Declarações do Artigo 1º Decreto Lei 1.102/1903: Rua Guaporé, nº 286, Galpão 2, Bairro Vila Izinha, Guarulhos – SP, CEP 07044-230. 
CAPITAL SOCIAL: R$ R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). CAPACIDADE: A área para estocagem e movimentação de produtos 
acabados é de 19.686,48 m² em área descoberta e descoberta, a capacidade de armazenagem é de 176.277,60 m³, a área de carga e 
descarga e movimentação é de 5.838,39m². COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere 
à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato, segundo o laudo técnico aprovado pelo profissional competente. 
SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com 
os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico de vistoria. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO 
DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou já nacionalizadas, inclu-
sive medicamentos e mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de precaução especial, ficando a sociedade responsável 
pela obtenção das licenças necessárias, excluem-se as mercadorias de natureza agropecuária. EQUIPAMENTOS: Os equipamentos do 
armazém são: 4 empilhadeiras elétricas/retráteis Mod: FMX17 marca STILL com capacidade para 1 tonelada, 1 empilhadeira elétrica 
patolada Mod: EGV marca STILL - com capacidade para 1 tonelada, 1 empilhadeira contrabalançada MOD: RX2020P marca STILL - com 
capacidade para 1 tonelada, 2 transpaleteiras elétricas Mod: ERX27marca STILL - com capacidade para 1 tonelada, 1 empilhadeira a 
combustão contrabalançada marca Toyota com capacidade para 1 tonelada e 35 paleteiras manuais - com capacidade para 1 tonelada. 
SERVIÇOS: Armazenagem, movimentação de entrada e saída de mercadorias, paletização de mercadorias, embalagem e reembalagem 
de mercadorias, lonamento e deslonamento de veículos, conferência de mercadorias, emissão de conhecimento de depósito e warrants. 
JUCESC: 20217860630 – em 08/10/2021. REGULAMENTO INTERNO: 1. DAS MERCADORIAS: 1.1. O Armazém Geral se destina à guarda 
de mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou já nacionalizadas, inclusive medicamentos e mercadorias perigosas, inflamáveis ou que 
necessitem de precaução especial, ficando a sociedade responsável pela obtenção das licenças necessárias, excluem-se as mercado-
rias de natureza agropecuária. 1.2. Os depósitos poderão ser recusados se a mercadoria não for tolerada pelo regulamento interno, se 
não houver espaço para a sua acomodação e/ou se, em virtude das condições em que ela se achar, puder danificar as já depositadas. 
2. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: 2.1. Procedimento: 2.1.1. No recebimento a empresa fará contar e pesar a mercadoria, registrando em 
documento específico a sua quantidade e peso, bem como os serviços a serem efetuados para seu perfeito armazenamento. 2.1.2. A 
empresa emitirá recibo de depósito, especificando os dados do depositante e da mercadoria depositada, bem como a quantidade e peso. 
2.1.3. As saídas ou devoluções de mercadorias somente serão efetuadas quando for reconhecido o pedido de liberação pelo armazém. 
2.1.4. Quando solicitado pelo depositante a empresa emitirá dois títulos unidos, mas separáveis à vontade, denominamos conheci-
mento de depósito e warrant, em que constarão as designações, para sua validade, e identificações nos termos da legislação vigente, 
devendo, ambos, serem assinados por um fiel depositário do armazém e por sócio da empresa depositária, podendo este último ser 
representado por procurador. 2.2. Prazo: 2.2.1. O prazo de depósito será de 6 (seis) meses a contar da data da entrada da mercadoria 
no armazém, podendo ser prorrogado livremente por acordo entre as partes. 2.2.2. Vencido o prazo de depósito, a mercadoria reputar-
-se-á abandonada e o armazém geral dará aviso ao depositante, marcando o prazo de 8 (oito) dias improrrogáveis para a retirada da 
mercadoria contra a entrega do recibo ou dos títulos emitidos. 2.2.3. Findo este prazo, que correrá do dia em que o aviso for registrado 
no correio, o armazém geral mandará vender a mercadoria por corretor ou leiloeiro, em leilão público, anunciado com antecedência de 
três dias pelo menos, observando-se as disposições do art. 28, §§ 3º, 4º, 6º e 7º do decreto lei 1.102 de 1.903. 2.3. Seguro: 2.3.1. O 
Armazém fará em seu nome seguro das mercadorias depositadas, e em caso de sinistro será indenizado pelo valor declarado na apólice, 
tendo que ressarcir o depositante conforme preço de mercado na data de sinistro. 2.4. Restrições Legais: 2.4.1. O Armazém não pode 
estabelecer preferência entre os depositantes a respeito de qualquer serviço. 2.4.2. O Armazém não pode emprestar ou fazer, por conta 
própria ou alheia, qualquer negociação sobre os títulos que emitir. 2.5. Horário de funcionamento: 2.5.1. As mercadorias deverão ser 
manuseadas em dias úteis no horário comercial das 8h00m às 17h00m. 2.6. Responsabilidade: 2.6.1. O Armazém é responsável pela 
mercadoria depositada, obrigando-se ao ressarcimento indenizatório caso ocorram danos inerentes à má conservação, manipulação e 
sinistro ocorrido durante a vigência do contrato de armazenagem. 2.6.2. O direito de indenização prescreve em 3 (três) meses, contados 
do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue. 2.7. Inadimplência: 2.7.1. O Armazém tem o direito de retenção para garantia 
do pagamento das armazenagens e despesas com a conservação e com as operações, benefícios e serviços prestados às mercadorias, 
a pedido do dono; dos adiantamentos feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, quando as mercadorias lhes tenham sido 
remetidas em consignação. 2.7.2. O Inadimplemento do pagamento da armazenagem ou serviços acarretará o vencimento antecipado 
do prazo de depósito e se adotarão os procedimentos previstos nos itens 2.2.2. e 2.2.3. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 3.1. Os seguros e 
emissões, circulação e extinção dos títulos emitidos pela empresa, bem como os casos omissos neste regulamento, serão regidos pelas 
disposições do Decreto Federal 1.102 de 21/11/1903. JUCESC: 20217860397 – em 21/10/2021. TARIFA REMUNERATÓRIA

Serviço Descrição Base de cálculo Tarifa R$

Armazenagem Armazenagem por período de 30 dias ou fração. 
Tonelada 54,60

M² 49,14
Seguro Seguro contra danos às mercadorias (período de 15 dias) “Ad valorem” 0,20%

Movimentação 
Mercadoria paletizada Tonelada 35,15

Mercadoria não paletizada
M³ 75,92

Tonelada 70,13

Paletização Paletização de mercadorias
M³ 13,50

Tonelada 30,00

Outros serviços 
Embalagem ou reebalagem Por milheiro 780,00
Lonamento e deslonamento de veículos Por milheiro 115,00

Valores extraordinários a serem cobrados para operações realizadas fora do 
expediente de funcionamento (08h00m às 17h00m de segunda a sexta feira)

Conferência Conferência de mercadorias Hora 23,20
Movimentação Operação de empilhadeira Hora 25,40

JUCESC: 20217860575 – em 21/10/2021. JUCESP: 550.799/21-7 – Secretária Geral Gisela Simiema Ceschin, em  19/11/2021

CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO
EDITAL DE 1 º E 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE FRAÇÕES IDEAIS E DIREITOS SOBRE UNIDADES CONDOMINIAIS 

PERTINENTES QUE COMPÕEM O “CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO”
DATA DO LEILÃO 1.a Hasta: 09 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os 
lances serem ofertados no site a partir do dia 06 de dezembro de 2021. DATA DO 
LEILÃO 2.a Hasta: 13 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os lances 
serem ofertados no site a partir do dia 09 de dezembro de 2021. O leilão se dará 
exclusivamente na modalidade on line, em razão da pandemia que assola o país e 
que impede eventos públicos presenciais; junto ao site: www.raicherleiloes.com.br. A 
Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – Em Construção”, 
regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das Assembleias Gerais 
pertinentes regularmente registradas em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, de acordo com os §§ 1º ao 5º, do artigo 63, da Lei 4.591/64, por seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, por meio da 
Raicher Leiloes, responsável técnico, Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher 
regularmente matriculado junto à JUCESP, sob o nº 930, estabelecido na Rua Tupi, 
267 – Cj 101 – 10º andar – Santa Cecília – São Paulo/SP, as frações ideais e os 
direitos e ações correspondentes sobre as unidades abaixo descritas e 
especificadas, pelo valor pleno da avaliação pericial efetuada devidamente 
atualizada na primeira hasta; e pelo maior valor oferecido na segunda hasta, com 
transferência da fração ideal de terreno e dos direitos e obrigações a ela 
correspondentes, do empreendimento denominado “Condomínio Panamby”, situado 
e com entradas na Rua Clipperton, nº 14, e Rua Dr. José Gustavo Busch, sem 
número, município de São Paulo, Estado de São Paulo, bairro do Panamby. Valores: 
Sendo o valor de arrematação da 1ª Hasta correspondente ao valor de mercado das 
unidades avaliado no estado e estágio de construção em que se encontram, conforme 
valores apurados e constantes do laudo avaliatório elaborado por profissional 
habilitado; e em 2ª Hasta pela maior oferta, excetuando-se em qualquer caso o preço 
vil (aqui definido na forma do § único do artigo 891 do Código de Processo Civil, como 
sendo aquele inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação abaixo 
descriminada) para cada uma das unidades, sendo certo que o lance deverá 
corresponder no mínimo ao valor da dívida vencida para com o condomínio com os 
acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64, o 
que for maior, a saber: 1º.) Fração ideal de 0,5930%, que corresponderá à Unidade nº 
302 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá 
área privativa de 64,390m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª 
Hasta: R$ 475.520,33. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor 
da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o 
valor de R$ 272.456,31. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e 
quitado pelo arrematante no valor de R$ 31.871,39, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Penhora da unidade conforme AV - 113 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 2º.) Fração 
ideal de 0,5750%, que corresponderá à Unidade nº 1302 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 61,250m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 451.977,91. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 264.186,40. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 30.903,97, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Constam Penhoras da unidade 
conforme AV – 128 e AV - 143 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 3º.) Fração ideal de 
0,5990%, que corresponderá à Unidade nº 1502 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 65,115m2, com direito 
de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 480.853,61. Em 2ª Hasta pela 
maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 275.213,06. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
32.193,87, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Penhora da unidade conforme AV - 109 
da matrícula 119.886 – 15º CRI; 4º.) Fração ideal de 0,5856%, que corresponderá à 
Unidade nº 1507 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 
67), que terá área privativa de 62,590m2, com direito de uso de uma vaga de garagem 
– Valor 1ª Hasta: R$ 461.906,71. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% 
do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da 
unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que 
somam o valor de R$ 269.056,49. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 31.437,68, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Penhora da unidade conforme AV - 110 da matrícula 119.886 – 15º 
CRI; 5º.) Fração ideal de 0,3608%, que corresponderá à Unidade nº 1508 do Edifício 
Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 
34,210m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
253.107.32. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 165.770,95. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 19.391,56, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Penhora da unidade conforme AV - 111 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 6º.) Fração 
ideal de 0,6045%, que corresponderá à Unidade nº 1602 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 65,805m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 485.940,00. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 277.740,31. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 32.489,47, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Penhora da unidade 
conforme AV - 112 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 7º.) Fração ideal de 0,3765%, que 
corresponderá à Unidade nº 1605 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 37.060m2, com direito de uso de uma 
vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 261.881,85. Em 2ª Hasta pela maior oferta, 
exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à 
dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 172.984,91. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 20.235,39, a ser 
pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última 
em janeiro de 2022. Consta Penhora da unidade conforme AV - 143 da matrícula 
119.886 – 15º CRI; 8º.) Fração ideal de 0,3616%, que corresponderá à Unidade nº 
304 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá 
área privativa de 35,110m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª 
Hasta: R$ 258.954,42. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor 
da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o 
valor de R$ 166.138,61. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e 
quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.434,56, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 

9º.) Fração ideal de 0,3775%, que corresponderá à Unidade nº 408 do Edifício 
Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 
37,255m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
262.238,41. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 173.444,52. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 20.289,14, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 10º.) Fração 
ideal de 0,3611%, que corresponderá à Unidade nº 504 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 35,040m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 258.865,65. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 165.908,84. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 19.407,70, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade 
conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 11º.) Fração ideal de 0,3632%, 
que corresponderá à Unidade nº 505 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 35,380m2, com direito de uso de uma 
vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 259.327,21. Em 2ª Hasta pela maior oferta, 
exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à 
dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 166.873,60. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.520,56, a 
ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a 
última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 
119.886 – 15º CRI; 12º.) Fração ideal de 0,3747%, que corresponderá à Unidade nº 
601 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá 
área privativa de 36,670m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª 
Hasta: R$ 261.160,62. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor 
da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o 
valor de R$ 172.157,62. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e 
quitado pelo arrematante no valor de R$ 20.138,64, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 13º.) Fração 
ideal de 0,3771%, que corresponderá à Unidade nº 608 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 37,205m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 262.151,20. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 173.260,27. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 20.267,64, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade 
conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 14º.) Fração ideal de 0,3708%, 
que corresponderá à Unidade nº 701 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 36,180m2, com direito de uso de uma 
vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 260.200,38. Em 2ª Hasta pela maior oferta, 
exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à 
dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 170.365,34. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.929,02, a 
ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a 
última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 
119.886 – 15º CRI; 15º.) Fração ideal de 0,3794%, que corresponderá à Unidade nº 
708 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá 
área privativa de 37,505m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª 
Hasta: R$ 263.677,38. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor 
da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o 
valor de R$ 174.316,87. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e 
quitado pelo arrematante no valor de R$ 20.391,25, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 16º.) Fração 
ideal de 0,3375%, que corresponderá à Unidade nº 804 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 31,260m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 227.925,77. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 155.066,34. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 18.139,28, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade 
conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 17º.) Fração ideal de 0,3506%, 
que corresponderá à Unidade nº 1101 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 
15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 32,920m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 240.272,73. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 161.084,72. Existe valor de 
rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
18.843,35, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 
da matrícula 119.886 – 15º CRI; 18º.) Fração ideal de 0,3632%, que corresponderá à 
Unidadenº 1405 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 
67), que terá área privativa de 35,380m2, com direito de uso de uma vaga de garagem 
– Valor 1ª Hasta: R$ 259.327,21. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil 
(50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto 
da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que 
somam o valor de R$ 166.873,60. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.520,56, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º 
CRI; 19º.) Fração ideal de 0,3775%, que corresponderá à Unidade nº 1408 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área 
privativa de 37,255m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: 
R$ 262.238,41. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da 
primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 173.444,52. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 20.289,14, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 20º.) Fração 
ideal de 0,3503%, que corresponderá à Unidade nº 1608 do Edifício Magnólia 

(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 32,880m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 240.145,53. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 160.946,86. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 18.827,24, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade 
conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 21º.) Fração ideal de 0,3741%, 
que corresponderá à Unidade nº 1705 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 36,750m2, com direito de uso de uma 
vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 260.479,08. Em 2ª Hasta pela maior oferta, 
exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à 
dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 171.881,82. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 20.106,39, a ser 
pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última 
em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 
119.886 – 15º CRI; 22º.) Fração ideal de 0,3463%, que corresponderá à Unidade nº 
1804 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá 
área privativa de 32,380m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª 
Hasta: R$ 238.570,70. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor 
da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o 
valor de R$ 159.109,24. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e 
quitado pelo arrematante no valor de R$ 18.612,26, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 23º.) Fração 
ideal de 0,3735%, que corresponderá à Unidade nº 1805 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 36,680m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 261.245,67. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 171.606,41. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 20.074,14, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade 
conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 24º.) Fração ideal de 0,3578%, 
que corresponderá à Unidade nº 1808 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 33,830m2, com direito de uso de uma 
vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 245.938,73. Em 2ª Hasta pela maior oferta, 
exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à 
dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 164.392,58. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.230,33, a ser 
pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última 
em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 
119.886 – 15º CRI. Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta os imóveis acima 
citados serão vendidos pelo valor de avaliação especificado, acrescido da Comissão 
de 5% do Leiloeiro. Em 2.ª Hasta os imóveis serão vendidos pela maior oferta, 
excetuando-se em qualquer caso o preço vil, aqui definido na forma do § único do 
artigo 891 do Código de Processo Civil como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da avaliação específica atualizada, obtida via laudo pericial de avaliação 
elaborado por profissional habilitado e acima discriminada para cada uma das 
unidades; OU o mínimo equivalente ao valor da dívida vencida para com o 
Condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 63 
da Lei 4.591/64, também acima especificada, o que for maior; sendo certo que em 
qualquer dos casos, ao valor da arrematação será acrescida a Comissão de 5% (cinco 
por cento) do Leiloeiro; 02 – Em 1.ª Hasta não serão considerados os lances inferiores 
às avaliações supra indicadas; 03 – Em qualquer das hastas, fica desde logo 
esclarecido e definido que o arrematante assumirá o pagamento dos valores 
vincendos aprovados em Assembleia e destinados à conclusão das obras 
conforme indicado, calculados de acordo com o percentual equivalente à fração 
ideal da unidade arrematada. 04 – As unidades estão em construção, sendo que a 
imissão na posse se dará após a expedição do HABITE-SE e desde que o 
arrematante esteja totalmente em dia com suas obrigações financeiras perante o 
condomínio. 05 – Havendo arrematação, o arrematante passa automaticamente à 
condição de condômino do “Condomínio Panamby – em Construção”, com todos os 
deveres, obrigações e direitos daí decorrentes. 06 - Condições de Pagamento: 20% 
(vinte por cento) do valor do lance vencedor no ato da arrematação e os 80% (oitenta 
por cento) restantes dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas da realização da 
Hasta, pagando, ainda, no ato da praça, o percentual de 5% (cinco por cento) a título 
de comissão do Leiloeiro diretamente a este. Os pagamentos do lance serão 
realizados mediante boletos bancários a serem emitidos no mesmo dia pela 
administradora do Condomínio; 07 – O arrematante fica ciente de que assumirá e 
serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, todas as despesas relativas à 
regularização perante o Registro de Imóveis, tais como o ITBI, despesas de escritura 
e cartório e outras taxas e/ou despesas decorrentes da arrematação; 08 – As 
escrituras da fração ideal dos imóveis arrematados serão realizadas em até 60 
(sessenta) dias úteis a contar do pagamento integral do lance e da comissão do 
Leiloeiro; 09 – O arrematante e demais interessados ficam expressamente 
cientificados desde logo que a participação no leilão implica automaticamente 
na aceitação plena das normas, disposições e procedimentos contidos no 
presente Edital, para todos os fins de Direito. Maiores informações poderão ser 
prestadas pela assessoria jurídica do Condomínio, pelo tel. (11) 5572-7784. Edital 
completo disponível também no site do leiloeiro – www.raicherleiloes.com.br. Ficam 
também desde já notificados os condôminos inadimplentes pessoas jurídicas e 
também pessoas físicas e seus respectivos cônjuges, da realização dos leilões nas 
datas, horários, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos 
legais. Os interessados em participar do leilão 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 no mínimo 01 (uma) hora 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, com especificação clara e individualizada da 
unidade a qual se destina o lance (Exemplo: “Lance relativo à unidade XX do Edifício 
XXXXX; valor ofertado: R$ XXXXXXX”). No caso de não pagamento dos valores 
devidos, no prazo estabelecido,  estará o proponente sujeito a sanções e a 
responsabilização por perdas e danos. 10 – Em caso do devedor fazer a remissão ou 
acordo, deverá a mesma ser efetuada no escritório do Leiloeiro oficial e pagar o valor 
correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do acordo ou remissão ao Leiloeiro 
e mediante a aprovação prévia dos representantes e/ou advogados do Condomínio, 
no prazo máximo de 24 horas antes das praças desginadas. 11 - A total 
responsabilidade deste leilão bem como das regras do edital de leilão, bem como 
ainda valores, datas e produto é da Comissão de Representantes, 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.

Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – em Construção”
RAICHER LEILÔES – Sami Raicher - Jucesp-930

contato@raicherleiloes.com.br

CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO
EDITAL DE 1 º E 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE FRAÇÕES IDEAIS E DIREITOS SOBRE UNIDADES CONDOMINIAIS 

PERTINENTES QUE COMPÕEM O “CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO”
DATA DO LEILÃO 1.a Hasta: 09 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os 
lances serem ofertados no site a partir do dia 06 de dezembro de 2021. DATA DO 
LEILÃO 2.a Hasta: 13 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os lances 
serem ofertados no site a partir do dia 09 de dezembro de 2021. O leilão se dará 
exclusivamente na modalidade on line, em razão da pandemia que assola o país e 
que impede eventos públicos presenciais; junto ao site: www.raicherleiloes.com.br. A 
Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – Em Construção”, 
regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das Assembleias Gerais 
pertinentes regularmente registradas em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, de acordo com os §§ 1º ao 5º, do artigo 63, da Lei 4.591/64, por seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, por meio da 
Raicher Leilões, responsável técnico, Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher 
regularmente matriculado junto à JUCESP, sob o nº 930, estabelecido na Rua Tupi, 
267 – Cj 101 – 10º andar – Santa Cecília – São Paulo/SP, as frações ideais e os 
direitos e ações correspondentes sobre as unidades abaixo descritas e especificadas, 
pelo valor pleno da avaliação pericial efetuada devidamente atualizada na primeira 
hasta; e pelo maior valor oferecido na segunda hasta, com transferência da fração 
ideal de terreno e dos direitos e obrigações a ela correspondentes, do 
empreendimento denominado “Condomínio Panamby”, situado e com entradas na 
Rua Clipperton, nº 14, e Rua Dr. José Gustavo Busch, sem número, município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, bairro do Panamby. Valores: Sendo o valor de 
arrematação da 1ª Hasta correspondente ao valor de mercado das unidades avaliado 
no estado e estágio de construção em que se encontram, conforme valores apurados 
e constantes do laudo avaliatório elaborado por profissional habilitado; e em 2ª Hasta 
pela maior oferta, excetuando-se em qualquer caso o preço vil (aqui definido na forma 
do § único do artigo 891 do Código de Processo Civil, como sendo aquele inferior a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação abaixo descriminada) para cada uma 
das unidades, sendo certo que o lance deverá corresponder no mínimo ao valor da 
dívida vencida para com o condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos 
termos do § 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64, o que for maior, a saber: 1º.) Fração ideal 
de 0,3440%, que corresponderá à Unidade nº 105 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 32,080m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 235.423,78. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 154.813,18. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
18.488,64, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 
15º CRI; 2º.) Fração ideal de 0,6221%, que corresponderá à Unidade nº 202 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
67,200m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
495.870,22. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 279.968,81. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 33.435,41, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 3º.) Fração ideal de 0,6319%, que 
corresponderá à Unidade nº 404 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI 
– R. 76), que terá área privativa de 35,140m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 258.988,26. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em 
aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), 
que somam o valor de R$ 162.869,05. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.450,70, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 
139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 4º.) Fração ideal de 
0,5842%, que corresponderá à Unidade nº 1006 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 62,420m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 460.618,86. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 262.912,46. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
31.398,43, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 

15º CRI; 5º.) Fração ideal de 0,3506%, que corresponderá à Unidade nº 1108 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
32,920m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
240.272,73. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 157.783,59. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 18.843,35, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 6º.) Fração ideal de 0,5971%, que 
corresponderá à Unidade nº 1303 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 76), que terá área privativa de 64,840m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 478.810,58. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em 
aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), 
que somam o valor de R$ 268.717,92. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 32.091,76, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 
139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 7º.) Fração ideal de 
0,6027%, que corresponderá à Unidade nº 1402 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 65,575m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 484.242,57. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 271.238,31. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
32.392,74, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 
15º CRI; 8º.) Fração ideal de 0,5892%, que corresponderá à Unidade nº 1406 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
63,040m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
465.189,80. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 265.162,72. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 31.667,16, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 9º.) Fração ideal de 0,5777%, que 
corresponderá à Unidade nº 1407 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 76), que terá área privativa de 61,600m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 454.565,95. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em 
aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), 
que somam o valor de R$ 259.987,24. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 31.049,09, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 
139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 10º.) Fração ideal de 
0,3527%, que corresponderá à Unidade nº 1704 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 33,180m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 246.298,39. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 158.728.66. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
18.956,22, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 
15º CRI; 11º.) Fração ideal de 0,6231%, que corresponderá à Unidade nº 53 do 
Edifício Begônia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
66,310m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
488.877,82. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 280.419,00. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 33.489,16, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 

Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 12º.) Fração ideal de 0,6231%, que 
corresponderá à Unidade nº 54 do Edifício Begônia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 
76), que terá área privativa de 66,310m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – 
Valor 1ª Hasta: R$ 488.877,82. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do 
valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor 
de R$ 280.419,00. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 33.489,16, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI. Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta os 
imóveis acima citados serão vendidos pelo valor de avaliação especificado, acrescido 
da Comissão de 5% do Leiloeiro. Em 2.ª Hasta os imóveis serão vendidos pela maior 
oferta, excetuando-se em qualquer caso o preço vil, aqui definido na forma do § único 
do artigo 891 do Código de Processo Civil como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da avaliação específica atualizada, obtida via laudo pericial de avaliação 
elaborado por profissional habilitado e acima discriminada para cada uma das 
unidades; OU o mínimo equivalente ao valor da dívida vencida para com o Condomínio 
com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64, também acima especificada, o que for maior; sendo certo que em qualquer 
dos casos, ao valor da arrematação será acrescida a Comissão de 5% (cinco por cento) 
do Leiloeiro; 02 – Em 1.ª Hasta não serão considerados os lances inferiores às 
avaliações supra indicadas; 03 – Em qualquer das hastas, fica desde logo esclarecido e 
definido que o arrematante assumirá o pagamento dos valores vincendos 
aprovados em Assembleia e destinados à conclusão das obras conforme 
indicado, calculados de acordo com o percentual equivalente à fração ideal da unidade 
arrematada. 04 – As unidades estão em construção, sendo que a imissão na posse se 
dará após a expedição do HABITE-SE e desde que o arrematante esteja totalmente em 
dia com suas obrigações financeiras perante o condomínio. 05 – Havendo 
arrematação, o arrematante passa automaticamente à condição de condômino do 
“Condomínio Panamby – em Construção”, com todos os deveres, obrigações e direitos 
daí decorrentes. 06 - Condições de Pagamento: 20% (vinte por cento) do valor do lance 
vencedor no ato da arrematação e os 80% (oitenta por cento) restantes dentro do prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Hasta, pagando, ainda, no ato da praça, 
o percentual de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro diretamente a 
este. Os pagamentos do lance serão realizados mediante boletos bancários a serem 
emitidos no mesmo dia pela administradora do Condomínio; 07 – O arrematante fica 
ciente de que assumirá e serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, todas as 
despesas relativas à regularização perante o Registro de Imóveis, tais como o ITBI, 
despesas de escritura e cartório e outras taxas e/ou despesas decorrentes da 
arrematação; 08 – As escrituras da fração ideal dos imóveis arrematados serão 
realizadas em até 60 (sessenta) dias úteis a contar do pagamento integral do lance e da 
comissão do Leiloeiro;  09 – O arrematante  e demais interessados ficam 
expressamente cientificados desde logo que a participação no leilão implica 
automaticamente na aceitação plena das normas, disposições e procedimentos 
contidos no presente Edital, para todos os fins de Direito. Maiores informações 
poderão ser prestadas pela assessoria jurídica do Condomínio, pelo tel. (11) 5572-
7784 .  Ed i ta l  comp le to  d ispon íve l  também  no  s i te  do  le i l oe i ro  – 
www.raicherleiloes.com.br. Ficam também desde já notificados os condôminos 
inadimplentes pessoas jurídicas e também pessoas físicas e seus respectivos 
cônjuges, da realização dos leilões nas datas, horários, valores e critérios designados 
neste edital, para todos os efeitos legais. Os interessados em participar do leilão 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 no mínimo 
01 (uma) hora 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, com especificação clara e 
individualizada da unidade a qual se destina o lance (Exemplo: “Lance relativo à 
unidade XX do Edifício XXXXX; valor ofertado: R$ XXXXXXX”). No caso de não 
pagamento dos valores devidos, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a 
sanções e a responsabilização por perdas e danos. 10 – Em caso do devedor fazer a 
remissão ou acordo, deverá a mesma ser efetuada no escritório do Leiloeiro oficial e 
pagar o valor correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do acordo ou remissão 
ao Leiloeiro e mediante a aprovação prévia dos representantes e/ou advogados do 
Condomínio, no prazo máximo de 24 horas antes das praças desginadas. 11 - A 
total responsabilidade deste leilão bem como das regras do edital de leilão, bem como 
ainda valores, datas e produto é da Comissão de Representantes, 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.

Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – em Construção”
RAICHER LEILÔES – Sami Raicher - Jucesp-930

contato@raicherleiloes.com.br

 

 
Ficam o(s) executado(s) OMEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores tributário O ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/03/2021. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SOROCABA. Processo: 
nº 1025128-18.2018.8.26.0602. Executado(s): OMEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA - Um veículo da 
marca/modelo RENAULT/MASTER FUR L3H2, Placa FMI-3071, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo 2014, RENAVAM nº 00599302062. Rua Joaquim 
Ferreira Barbosa, nº728, Sorocaba/SP. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 68.562,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 34.281,00 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 28/01/2022 às 15h30min, e termina em 01/02/2022 às 15h30min; 
2º Leilão começa em 01/02/2022 às 15h31min, e termina em 22/02/2022 às 15h30min. 

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

 

 

 

 

Ficam os requeridos SHIGEO GASPAR HORIY, IDALINA SANT’ANA HORIY, KASUE HORIY, LÉA KEICO HORIY, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), bem como o credor tributário o ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 04/03/2020. 

. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE JACUPIRANGA. 
Processo: nº 1000510-60.2018.8.26.0294. Executados: requerido(s) SHIGEO GASPAR HORIY, IDALINA SANT’ANA HORIY, KASUE HORIY, LÉA KEICO 
HORIY – LOTE 001 - Um Chassi Marca Ford 22.000, ano 1986, nº LA7WER45121, apresentando Renavam nº 00396062121, exercício 2014. OBS: 
Conforme consulta realizada no site do Detran/SP, em 19/10/2021, este chassi corresponde a Um Caminhão, Carroceria Tanque, Marca/Modelo 
Ford/22000, Placa BTO9397, Espécie Carga, Ano/Modelo 1986, Cor Bege, Combustível Diesel Rua da Penha, nº168, Araçariguama/SP - Lance 
mínimo no 1º leilão: R$ 17.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 8.500,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Uma 
Caminhoneta Marca GM/CHEVROLET D 10 SL, Cabine Dupla, Placa CCK4668, Ano/Modelo 1978, Renavam nº 00396054676.  Rua da Penha, nº168, 
Araçariguama/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 25.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 12.500,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). LOTE 003 - Um Caminhão, Carroceria Tanque, marca FORD/F12000 160, Placa GSW 9452, Ano/Modelo 1999, Renavam nº 
00727011669.  Rua da Penha, nº168, Araçariguama/SP – Lance mínimo no 1º leilão: R$ 75.000,00 – Lance mínimo no 2º leilão: R$ 37.500,00 (50% 
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 24/01/2022 às 11h50min, e termina em 27/01/2022 
às 11h50min; 2º Leilão começa em 27/01/2022 às 11h51min, e termina em 16/02/2022 às 11h50min.  

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

 

 

ANGELINA COLOMBO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.881.121/0001-74 - NIRE nº 35.300.546.920
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Angelina Colombo Participações S.A. (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. 
a ser realizada no dia 8/12/2021, às 9:00 horas, na Fazenda Bela Vista, s/nº, Bairro Moreira, Ariranha/SP, para deliberar sobre as 
seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre: (i) a eleição dos membros efetivos e suplentes do 
Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 3 anos; (ii) a alteração dos artigos 13, 18 e §§ 1º e 2º do artigo 22, 
bem como a inclusão do § 3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da Companhia, 
com antecedência, conforme lhe for aplicável: (i) instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista por outro 
acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou seu represen-
tante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A Companhia 
solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada do instrumento 
de mandato ao endereço eletrônico escritório.familia@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor coordenação 
dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, tampouco 
constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e acelerar 
os trabalhos. Ariranha, 30/11/2021. Sérgio Augusto Colombo - Presidente do Conselho de Administração (30/11 e 1 e 2/12)

ANGELINA COLOMBO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.881.121/0001-74 - NIRE nº 35.300.546.920

Edital de Convocação de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Ficam os senhores acionistas da Angelina Colombo Participações S.A. (“Companhia”) convidados para se 
reunirem em reunião extraordinária do conselho de administração a ser realizada no dia 8/12/2021, às 9:20 
horas, na Fazenda Bela Vista, s/nº, Bairro Moreira, Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que 
compõem a ordem do dia: Em reunião extraordinária do conselho de administração para deliberar sobre: (i) Aceitar 
a renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, (ii) eleger os membros da Diretoria da 
Companhia para um mandato unifi cado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (iii) eleger o Presidente do Conselho 
de Administração para um mandato unifi cado de 3 anos. Ariranha, 30/11/2021. 

Sérgio Augusto Colombo - Presidente do Conselho de Administração (30/11 e 1 e 2/12)

C.G.C. ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ/ME nº 65.713.026/0001-22 - NIRE 35.226.656.488

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam os senhores acionistas da C.G.C. Administradora e Corretora de Seguros Ltda. (“Companhia”) convidados para 
se reunirem em A.G.E. a ser realizada no dia 8/12/2021, às 11:40 horas, na Fazenda Bela Vista, s/nº, Bairro Moreira, 
Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em assembleia de sócios deliberar 
sobre: (i) a renúncia de um dos administradores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022; (ii) a alteração da admi-
nistração da Sociedade e; (iii) ratifi cação das demais cláusulas do contrato social. Nos termos do artigo 1.074 da Lei nº 
10.406/02, para tomar parte na assembleia de sócios, o sócio deverá depositar na sede da Sociedade, com antecedência, 
conforme lhe for aplicável: (i) instrumento de mandato na hipótese de representação do sócio por outro sócio, administra-
dor ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O sócio ou seu representante legal deverá 
comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. Ariranha, 30/11/2021.

Anderson Roberto Travagini - Administrador (30/11 e 1 e 2/12)

COLOMBO AGROINDÚSTRIA S.A.
CNPJ/ME nº 44.330.975/0001-53 - NIRE 35.300.021.835

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Colombo Agroindústria S/A (“Companhia”) convidados para se reunirem em 
A.G.E. a ser realizada no dia 8/12/2021, às 9:40 horas, na Fazenda Bela Vista, s/nº, Bairro Moreira, Ariranha/
SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia:  Em A.G.E. deliberar sobre: (i) a 
renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e a eleição dos membros da Diretoria da 
Companhia para um mandato unifi cado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, 
dos §§ 1º e 2º do artigo 17, bem como a inclusão do § 3º no artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte 
na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável: 
(i) instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista por outro acionista, administrador ou 
advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou seu representante 
legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A 
Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão 
digitalizada do instrumento de mandato ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, 
de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via 
e-mail não exclui a necessidade de apresentação, tampouco constitui condição ou requisito de participação nas 
assembleias gerais, tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e acelerar os trabalhos. 

Ariranha, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro (30/11e 1 e 2/12)

COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 1
CNPJ/ME nº 37.606.297/0001-43 - NIRE 35.300.552.466

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Colombo Bioenergia S.A. UTE1 (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. a 
ser realizada no dia 8/12/2021, às 10:20 horas, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, Bairro Moreira, CEP 
15.960-000, Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre (i) 
a renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e eleger os membros da Diretoria da Companhia para 
um mandato unifi cado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, e §§ 1º e 2º do 17 do Estatuto 
Social da Companhia, bem como a inclusão do § 3º no artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da 
Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista 
por outro acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou 
seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. 
A Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada 
do instrumento de mandato ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor 
coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, 
tampouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e 
acelerar os trabalhos. Ariranha, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro (30/11 e 1 e 2/12)

COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 2
CNPJ/ME nº 36.686.315/0001-81 - NIRE 35.300.550.641

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Colombo Bioenergia S.A. UTE2 (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. a ser 
realizada no dia 8/12/2021, às 10:40 horas, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, CEP 15.960-000, no 
Município de Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre (i) 
a renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e eleger os membros da Diretoria da Companhia para 
um mandato unifi cado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, e §§ 1º e 2º do 17 do Estatuto 
Social da Companhia, bem como a inclusão do § 3º no artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da 
Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista 
por outro acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou 
seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. 
A Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada 
do instrumento de mandato ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor 
coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, 
tampouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e 
acelerar os trabalhos. Ariranha, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro (30/11 e 1 e 2/12)

COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 3
CNPJ/ME nº 36.521.204/0001-15 - NIRE 35.300.549.953

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Colombo Bioenergia S.A. UTE3 (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. a ser 
realizada no dia 8/12/2021, às 11:00 horas, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, CEP 15.960-000, no 
Município de Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre (i) 
a renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e eleger os membros da Diretoria da Companhia para 
um mandato unifi cado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, e §§ 1º e 2º do 17 do Estatuto 
Social da Companhia, bem como a inclusão do parágrafo terceiro no artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na 
sede da Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do 
acionista por outro acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista 
ou seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. 
A Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada 
do instrumento de mandato ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor 
coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, 
tampouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e 
acelerar os trabalhos. Palestina, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini  -Diretor Administrativo e Financeiro (30/11 e 1 e 2/12)

COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 4
CNPJ/ME nº 36.584.315/0001-70 - NIRE 35.300.550.269

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Colombo Bioenergia S.A. UTE4 (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. a ser 
realizada no dia 8/12/2021, às 11:20 horas, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, CEP 15.960-000, no 
Município de Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre (i) a 
renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e eleger os membros da Diretoria da Companhia para um 
mandato unifi cado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, e §§ 1º e 2º do 17 do Estatuto Social da 
Companhia, bem como a inclusão do § 3º no artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da Companhia, com 
antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista por outro acionista, 
administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou seu representante legal 
deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A Companhia solicita aos 
acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada do instrumento de mandato 
ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos 
durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, tampouco constitui condição 
ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e acelerar os trabalhos. Santa 
Albertina, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro                                  (30/11 e 1 e 2/12)

JOÃO COLOMBO AGRÍCOLA S.A.
CNPJ/ME nº 35.881.104/0001-37 - NIRE nº 35.300.546.938
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da João Colombo Agrícola S.A. (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. a ser 
realizada no dia 8/12/2021, às 10:00 horas, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, Bairro Moreira, CEP 
15.960-000, Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre: 
(i) a renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e eleger os membros da Diretoria da Companhia 
para um mandato unifi cado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, e § 1º e 2º do 17 do Estatuto 
Social da Companhia, bem como a inclusão do § 3º no artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da 
Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista 
por outro acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou 
seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A 
Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada do 
instrumento de mandato ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor coorde-
nação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, tam-
pouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e 
acelerar os trabalhos. Ariranha, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro (30/11 e 1 e 2/12)
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CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO
EDITAL DE 1 º E 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE FRAÇÕES IDEAIS E DIREITOS SOBRE UNIDADES CONDOMINIAIS 

PERTINENTES QUE COMPÕEM O “CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO”

DATA DO LEILÃO 1.ª Hasta: 09 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo 
os lances serem ofertados no site a partir do dia 06 de dezembro de 2021. DATA DO 
LEILÃO 2.ª Hasta: 13 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os lances 
serem ofertados no site a partir do dia 09 de dezembro de 2021. O leilão se dará 
exclusivamente na modalidade on line, em razão da pandemia que assola o país e 
que impede eventos públicos presenciais; junto ao site: www.raicherleiloes.com.br. 
A Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – Em Construção”, 
regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das Assembleias Gerais 
pertinentes regularmente registradas em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, de acordo com os §§ 1º ao 5º, do artigo 63, da Lei 4.591/64, por seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, por meio da 
Raicher Leilões, responsável técnico, Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher 
regularmente matriculado junto à JUCESP, sob o nº 930, estabelecido na Rua Tupi, 
267 – Cj 101 – 10º andar – Santa Cecília – São Paulo/SP, as frações ideais e os 
direitos e ações correspondentes sobre as unidades abaixo descritas e 
especificadas, pelo valor pleno da avaliação pericial efetuada devidamente 
atualizada na primeira hasta; e pelo maior valor oferecido na segunda hasta, com 
transferência da fração ideal de terreno e dos direitos e obrigações a ela 
correspondentes, do empreendimento denominado “Condomínio Panamby”, 
situado e com entradas na Rua Clipperton, nº 14, e Rua Dr. José Gustavo Busch, 
sem número, município de São Paulo, Estado de São Paulo, bairro do Panamby. 
Valores: Sendo o valor de arrematação da 1ª Hasta correspondente ao valor de 
mercado das unidades avaliado no estado e estágio de construção em que se 
encontram, conforme valores apurados e constantes do laudo avaliatório elaborado 
por profissional habilitado; e em 2ª Hasta pela maior oferta, excetuando-se em 
qualquer caso o preço vil (aqui definido na forma do § único do artigo 891 do Código 
de Processo Civil, como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor 
da avaliação abaixo descriminada) para cada uma das unidades, sendo certo que o 
lance deverá corresponder no mínimo ao valor da dívida vencida para com o 
condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 
63 da Lei 4.591/64, o que for maior, a saber: 1º.) Fração ideal de 0,3582%, que 
corresponderá à Unidade nº 1801 do Edifício Magnólia (Matrícula 1 19.886 – 15º 
CRI – R. 118), que terá área privativa de 33,880m2, com direito de uso de uma vaga 
de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 246.089,68. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida 
em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 138.529,79. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.251,83, a 
ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezde 2021 e a última 
em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade de bens do proprietário conforme AV - 
119 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 2º.) Fração ideal de 0,3652%, que 
corresponderá à Unidade nº 705 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 116), que terá área privativa de 35,630m2, com direito de uso de uma vaga 
de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 259.662,18. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à R$ 
129.831,09. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo 
arrematante no valor de R$ 19.628,04, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-
se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022; 3º.) Fração ideal 
de 0,3511%, que corresponderá à Unidade nº 1208 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 84), que terá área privativa de 32,980m2, com 
direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 243.367,12. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com 
valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 155.087,31. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo 

arrematante no valor de R$ 18.870,24, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-
se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Insdisponibilidade de bens do proprietário conforme Averbações 123; 127 e 129 na 
matrícula 119.886 – 15º CRI; 4º.) Fração ideal de 0,6250%, que corresponderá à 
Unidade nº 702 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 108), que 
terá área privativa de 68,420m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 
1ª Hasta: R$ 505.222,66. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do 
valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da 
unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que 
somam o valor de R$ 287.159,07. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 33.591,27, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Penhora da unidade conforme AV - 114 da matrícula 119.886 – 15º 
CRI; 5º.) Fração ideal de 0,3416%, que corresponderá à Unidade nº 805 do Edifício 
Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 108), que terá área privativa de 
31,780m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
234.037,79. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 156.949,42. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 18.359,64, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 6º.) Fração 
ideal de 0,6097%, que corresponderá à Unidade nº 203 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 80), que terá área privativa de 65,630m2, com 
direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 484.295,31. Em 2ª Hasta 
pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 274.388,53. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 32.768,95, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022; 7º.) Fração ideal de 0,3720%, 
que corresponderá à Unidade nº 801 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 86), que terá área privativa de 36,330m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 260.583,53. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida 
em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 170.916,80. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.993,52, a 
ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a 
última em janeiro de 2022; 8º.) Fração ideal de 0,3387%, que corresponderá à 
Unidade nº 1105 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 86), que 
terá área privativa de 31,420m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 
1ª Hasta: R$ 228.641,79. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do 
valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da 
unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que 
somam o valor de R$ 155.617,22. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 18.203,78, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta os imóveis acima citados serão 
vendidos pelo valor de avaliação especificado, acrescido da Comissão de 5% do 
Leiloeiro. Em 2.ª Hasta os imóveis serão vendidos pela maior oferta, excetuando-se 
em qualquer caso o preço vil, aqui definido na forma do § único do artigo 891 do 
Código de Processo Civil como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta por cento) da 
avaliação específica atualizada, obtida via laudo pericial de avaliação

 elaborado por profissional habilitado e acima discriminada para cada uma das 
unidades; OU o mínimo equivalente ao valor da dívida vencida para com o 
Condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 
63 da Lei 4.591/64, também acima especificada, o que for maior; sendo certo que em 
qualquer dos casos, ao valor da arrematação será acrescida a Comissão de 5% 
(cinco por cento) do Leiloeiro; 02 – Em 1.ª Hasta não serão considerados os lances 
inferiores às avaliações supra indicadas; 03 – Em qualquer das hastas, fica desde 
logo esclarecido e definido que o arrematante assumirá o pagamento dos valores 
vincendos aprovados em Assembleia e destinados à conclusão das obras 
conforme indicado, calculados de acordo com o percentual equivalente à fração 
ideal da unidade arrematada. 04 – As unidades estão em construção, sendo que a 
imissão na posse se dará após a expedição do HABITE-SE e desde que o 
arrematante esteja totalmente em dia com suas obrigações financeiras perante o 
condomínio. 05 – Havendo arrematação, o arrematante passa automaticamente à 
condição de condômino do “Condomínio Panamby – em Construção”, com todos os 
deveres, obrigações e direitos daí decorrentes. 06 - Condições de Pagamento: 20% 
(vinte por cento) do valor do lance vencedor no ato da arrematação e os 80% (oitenta 
por cento) restantes dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas da realização da 
Hasta, pagando, ainda, no ato da praça, o percentual de 5% (cinco por cento) a título 
de comissão do Leiloeiro diretamente a este. Os pagamentos do lance serão 
realizados mediante boletos bancários a serem emitidos no mesmo dia pela 
administradora do Condomínio; 07 – O arrematante fica ciente de que assumirá e 
serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, todas as despesas relativas à 
regularização perante o Registro de Imóveis, tais como o ITBI, despesas de escritura 
e cartório e outras taxas e/ou despesas decorrentes da arrematação; 08 – As 
escrituras da fração ideal dos imóveis arrematados serão realizadas em até 60 
(sessenta) dias úteis a contar do pagamento integral do lance e da comissão do 
Leiloeiro; 09 – O arrematante e demais interessados ficam expressamente 
cientificados desde logo que a participação no leilão implica automaticamente 
na aceitação plena das normas, disposições e procedimentos contidos no 
presente Edital, para todos os fins de Direito. Maiores informações poderão ser 
prestadas pela assessoria jurídica do Condomínio, pelo tel. (11) 5572-7784. Edital 
completo disponível também no site do leiloeiro – www.raicherleiloes.com.br. Ficam 
também desde já notificados os condôminos inadimplentes pessoas jurídicas e 
também pessoas físicas e seus respectivos cônjuges, da realização dos leilões nas 
datas, horários, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos 
legais. Os interessados em participar do leilão 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 no mínimo 01 (uma) hora 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, com especificação clara e individualizada da 
unidade a qual se destina o lance (Exemplo: “Lance relativo à unidade XX do Edifício 
XXXXX; valor ofertado: R$ XXXXXXX”). No caso de não pagamento dos valores 
devidos, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a 
responsabilização por perdas e danos. 10 – Em caso do devedor fazer a remissão ou 
acordo, deverá a mesma ser efetuada no escritório do Leiloeiro oficial e pagar o valor 
correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do acordo ou remissão ao Leiloeiro 
e mediante a aprovação prévia dos representantes e/ou advogados do Condomínio, 
no prazo máximo de 24 horas antes das praças desginadas. 11 - A total 
responsabilidade deste leilão bem como das regras do edital de leilão, bem como 
ainda valores, datas e produto é da Comissão de Representantes, 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. 

Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – em Construção”
RAICHER LEILÔES – Sami Raicher - Jucesp-930

contato@raicherleiloes.com.br

Multiner S.A.
CNPJ/ME 08.935.054/0001-50 – NIRE 35300504127

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 15/10/2021, às 10h00, na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, 
nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo-SP. 2. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face à presença de representantes de 100% do capital social com 
direito a voto (“Acionistas”). Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”) foi declarada regularmente instalada em primeira convocação. 3. Mesa: Sr. Edésio Alves Nunes 
Filho, Presidente e Sra. Larissa Alves de Araújo, Secretária. 4. Ordem do Dia: (i) Destituir o membro titular do Conselho 
Fiscal da Companhia, Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa, RG 03156365003 DETRAN/RJ, e CPF/ME nº 796.164.107-68. 5. 
Deliberações: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, 
pela dispensa da leitura da matéria constante na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata 
em forma de sumário. Após examinarem e discutirem a matéria constante da ordem do dia, conforme material preli-
minarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas: 5.1. Com relação ao 
item “i” da Ordem do Dia, em relação ao conselheiro fiscal indicado pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em 
Participações Multiestratégia na AGOE realizada em 03/05/2021, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, 
abstendo-se de votar as acionistas Brasilterm Energia S.A. e Bolognesi Energia S.A., a destituição do membro titular do 
Conselho Fiscal, Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa, acima qualificado. 5.2. Em virtude da deliberação tomada, o Conselho 
Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) a Sra. Cláudia Almeida Santos, RG 6.122.933 
SSP/MG, e CPF/ME nº 818.542.856-53, como membro titular; (ii) o Sr. Fábio Antônio Pereira, RG 13.525.806-6 SSP/
SP, e CPF/ME nº 105.056.268-29 como membro titular; (iii) o Sr. Eduardo Georges Chehab, RG 6231738-6 DEIC/
SP, e CPF/ME nº 013.810.648-76, como membro titular; e (iv) o Sr. João Verner Juenemann, RG 3010401283 (SSP/
PC RS), e CPF/ME nº 000.952.490-87, como membro titular, e respectivo membro suplente, o Sr. Paulo Euclides 
Bonzanini, RG 8.902.128-9 (SSP/SP), e CPF/ME nº 709.589.718-20; todos para o exercício do mandato de 01 ano, 
contado de 03.05/2021, ou até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022. 5.3. Por unanimidade 
de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, os Acionistas decidiram, por unanimidade, autorizar a administração 
da Companhia a praticar todos os atos, registros, publicações e demais medidas que se fizerem indispensáveis para 
implementar o quanto deliberado na presente AGE. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi lavrada esta ata, sendo 
assinada pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas. São Paulo, 15/10/2021. 
Mesa: Edésio Alves Nunes Filho, Presidente; Larissa Alves de Araújo, Secretária. Acionistas presentes: Bolognesi 
Energia S.A. Tobias Reis Monteiro, p.p. Edésio Alves Nunes Filho.; Brasilterm Energia S.A. Tobias Reis Monteiro, Emiliano 
Furlan Stipanicic Spyer; Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia p.p. Fernanda Akiyo 
Mitsuya. JUCESP – Registrado sob o nº 527.925/21-4 em 12/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

EDITAL DO LEILÃO DE BEM IMÓVEL - VENDEDOR: BANCO TRIÂNGULO S/A. LEILÃO SOMENTE ONLINE - O leilão será realizado pelo Leiloeiro
Oficial Fabio Zukerman, matriculado na JUCESP sob no 719, na Avenida Angélica, nono dia 17 de dezembro de 2.021, a par�r das 11:00 hrs,
1.996, 30 andar, Conjunto no 308, São Paulo/SP - CEP 01228-200. VENDEDOR - O VENDEDOR é o proprietário do imóvel, conforme indicado na
descrição destes, e passará a ser designados simplesmente por "VENDEDOR": BANCO TRIÂNGULO S/A, inscrito no CNPJ sob n o
17.351.180/0001-59, com sede na Av. Cesário Alvim, no 2209, bairro Aparecida, Uberlândia/MG, neste ato representada por seus
representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social. LEILOEIRO - O Leiloeiro é um agente público do comércio, responsável pela realização
do leilão, sendo reconhecida a fé pública das decisões por ele tomadas acerca das arrematações dos bens apregoados. O presente Edital do Leilão
obedece ao que dispõe o Decreto Federal n o 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 22.427, de 10 de
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, as quais deverão ser respeitadas por todos os par�cipantes deste leilão. 1.
DISPOSIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - 1.1.1. Os imóveis do VENDEDOR, listados no Anexo I, parte integrante deste
Edital, serão vendidos um a um, por meio de leilão on line, por valor igual ou superior ao valor inicial de venda es�pulado pelo VENDEDOR para
cada imóvel. Será considerado vencedor o interessado que oferecer o maior lance. O interessado passará, a par�r de então, a ser designado
COMPRADOR. 1.1.2. PREÇO INICIAL DE VENDA DO IMÓVEL - É o valor inicial es�pulado pelo VENDEDOR para a venda do imóvel. 1.1.3. O valor
atribuído para o lance inicial dos imóveis não necessariamente correspondem ao preço mínimo de venda. O VENDEDOR irá analisar a oferta
realizada em até 07 (sete) dias úteis após o término do Leilão. Na hipótese de não homologação da proposta pelo VENDEDOR, considerar-se-á o
lance sem efeito, não sendo devido qualquer valor ao proponente. O proponente declara ter ciência de que o lance ofertado não caracteriza
direito adquirido e/ou vincula�vo sem a homologação pelo VENDEDOR e que, portanto, desde já renuncia a qualquer valor que venha a ser
requerido a �tulo de indenização elou reembolso, independente da natureza, bem como qualquer direito ou ação, não podendo em qualquer
hipótese alegar desconhecimento dessa condição. 1.2. LANCES AUTOMÁTICOS - O interessado poderá programar lances automá�cos, de forma
que, se outro interessado cobrir seu lance, o sistema automa�camente gerará um novo lance para aquele interessado, acrescido de um
incremento fixo e pré-determinado, até um limite máximo definido pelo interessado, com o obje�vo de que o mesmo tenha certeza de que até o
valor es�pulado o seu lance será o vencedor. Os lances automá�cos ficarão registrados no sistema com a data em que forem programados. 1.3.
Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O interessado é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os
lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 1.4. O interessado poderá ofertar mais de um lance para um mesmo
imóvel, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 1.5. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direito de re�rar,
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 interessado direito a qualquer indenização ou compensação de qualquer natureza. 1.6. O horário estabelecido neste Edital, no site, em
catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação considera o horário oficial de Brasília-DF. 1.7. VISITAÇÃO - Cabe aos interessados
vistoriar os imóveis nas datas determinadas pelo VENDEDOR. Os interessados deverão entrar em contato com o escritório do leiloeiro, através do
telefone (11) 2184-0900, e, se o imóvel es�ver disponível para visitação, de acordo com a disponibilidade do VENDEDOR, desde que o
requerimento ocorra com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, o agendamento será realizado. O VENDEDOR não garante aos
interessados a realização de vistoria que poderá não ocorrer sem qualquer ônus ou responsabilidade para o VENDEDOR. Condições de
par�cipação, habilitação e leilão on line: 1.8. O VENDEDOR não responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha
de comunicação por referidos meios. 1.9. Para a par�cipação 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 par�cipação dispostas no referido PORTAL para
obtenção de "login" e "senha", que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste Edital. 1.10. O interessado que
efetuar o cadastramento no site deve possuir capacidade, legi�midade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades
e obrigações constantes deste Edital. 1.11.1. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou
assis�dos/representados por seu representante legal, assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.11.2. Em qualquer hipótese, a
representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original ou cópia auten�cada de procuração por instrumento público,
em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel, dar e receber quitação e preenchimento de ficha cadastral adicional.
1.12. O acesso iden�ficado é fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro e submete o interessado integralmente às Condições de
Venda e Pagamento dispostas neste Edital. 1.13. O leilão será realizado pela internet, através do site www.zukerman.com.br. 1.13.1. Os lances
feitos de forma eletrônica, no ato do pregão, serão apresentados no telão junto com os lances ob�dos no auditório. 1.14. Não será cabível
qualquer reclamação ao VENDEDOR, ou ao Leiloeiro em caso de 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. 1.15. A comissão devida ao
Leiloeiro não está inclusa no valor do lance. 1.16. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do encerramento do leilão o COMPRADOR deverá
apresentar o original e fornecer cópia auten�cada dos seguintes documentos ao Setor de Operações, do VENDEDOR: i) se pessoa � sica: (a)
RG/RNE e CPF/MF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou
gás); (c) cer�dão de casamento e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respec�vo recibo; (e)
comprovante de permanência legal e defini�va no país, se estrangeiro, e (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada. ii) se pessoa
jurídica: (a) CNPJ/MF; (b) ato cons�tu�vo da sociedade e sua úl�ma alteração; (c) prova de representação; (d) declaração completa do Imposto
de Renda, acompanhada do respec�vo recibo; (e) RG/RNE e CPF/MF do(s) seu(s) representante(s) legal(is), inclusive de seu cônjuge ou
companheiro, quando for o caso; (f) cer�dão de casamento e pacto, se houver; (g) comprovante de residência do representante legal (conta de
luz, água, telefone ou gás); e (h) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada. 1.17. 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 A�vidades Financeiras), com o obje�vo de prevenir e combater os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens,
direitos e valores, conforme estabelecido na Lei n o 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto no 2.799, de 08 de outubro de
1.998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa � sica ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar ficha cadastral, obrigando-se ainda a
informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.18. Outros documentos poderão ser
solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concre�zação da transação. 1.19. O VENDEDOR se reserva do direito de não
concre�zar a venda caso não aprove a documentação a ser apresentada após a arrematação, nos termos da cláusula 1.18 e 1.19. 1.20. Ao
concorrer para a aquisição dos imóveis por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo interessado das referidas minutas e de
todas as condições es�puladas neste Edital. Formalização da venda com pagamento à vista e parcelado 1.21. O COMPRADOR vencedor com
lance online pagará, por meio de TED (Transferência Eletrônica) ou DOC, para as seguintes contas bancárias, conforme indicado pelo VENDEDOR:
Banco 634 (Banco Triângulo S/A), Ag 001, CC 497-9, favorecido Banco Triângulo S/A, CNPJ 17.351.180/0001-59. no caso de pagamento à vista,
100% do preço do imóvel arrematado mais a comissão do leiloeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis subsequentes, a contar da data da
arrematação. (ii) no caso de pagamento parcelado, quando cabível, um sinal de 25%, 30% ou 35% do valor do imóvel, a critério do VENDEDOR,
mais a comissão do leiloeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis subsequentes a contar da data da liberação do lance condicional (item 1.2.1). O
restante dos 75%, 70% ou 65% do valor do imóvel será pago por meio de boleto bancário, conforme as condições disponíveis no item 1.26 abaixo.
A comissão do leiloeiro deverá ser paga na totalidade da arrematação no prazo de até 03 (três) dias úteis subsequentes a contar da data da
liberação do lance condicional. 1.24. Não é permi�da a u�lização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de
qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 1.25. O COMPRADOR não poderá desis�r da compra do imóvel, uma vez realizado o lance.
Caso o COMPRADOR não pague o preço do imóvel arrematado (ou o sinal, no caso de pagamento parcelado), a comissão do Leiloeiro e os
encargos de administração no prazo acima es�pulado, o COMPRADOR ficará sujeito ao pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) do lance ofertado, a �tulo de perdas e danos, sendo 20% (vinte por cento) ao VENDEDOR e 5% (cinco por cento) ao Leiloeiro, devendo
tal valor ser integralmente cobrado pelo Leiloeiro. 1.25.1. Poderá o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tal valor, encaminhando-o
a protesto por falta de pagamento, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto no 21.981/32. O Leiloeiro poderá, nesta hipótese,
solicitar a inclusão dos dados cadastrais do arrematante junto aos órgãos de proteção ao crédito. 1.26. Os pagamentos parcelados, quando
cabíveis, poderão ser realizados nas seguintes condições: a. O pagamento deverá ser feito por meio de um sinal equivalente a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total do Imóvel e o saldo em até 12 (doze) parcelas mensais e consecu�vas. As Parcelas serão acrescidas de juros de 1,0 0/o
(um por cento) a.m. b. O pagamento deverá ser feito por meio de um sinal equivalente a 30% (trinta por centos) do valor total do Imóvel e o saldo
em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecu�vas. As Parcelas serão acrescidas de juros de 1,0 0/0 (um por cento) a.m. c. O pagamento
deverá ser feito por meio de um sinal equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do Imóvel e o saldo em até 36 (trinta e seis)
parcelas mensais e consecu�vas. As Parcelas serão acrescidas de juros de 1,0% (um por cento) a.m. 1.26.1. Nos pagamentos parcelados, o
vencimento da primeira parcela ocorrerá 30 (trinta) dias após a data do pagamento do sinal. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de
boleto bancário emi�dos pelo VENDEDOR mediante assinatura de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel. 1.26.2. O pagamento parcelado,
independentemente do valor, estará sujeito à análise de crédito e comprome�mento de renda e estará condicionada, ainda, à aprovação do
VENDEDOR. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS - 2.1. As vendas são feitas em caráter "ad corpus", sendo que as áreas
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enuncia�vas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas
ilustra�vas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado do imóvel ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação. 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 aba�mento do preço do imóvel. 2.1.1. Eventual ocupação dos imóveis estará devidamente
indicada na Descrição Detalhada deles, constante do edital. A desocupação dos mesmos será de responsabilidade do COMPRADOR, correndo
por conta deste todas as despesas e eventuais riscos referentes à desocupação, sem responsabilidade, desconto no preço ou reembolso pelo
VENDEDOR. 2.2. 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. 2.3. Os imóveis serão vendidos no
estado em que se encontram, � sica e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas condições, eventuais
irregularidades, caracterís�cas, compar�mentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas
nos catálogos e na Descrição Completa constante do edital disponível no site do leiloeiro e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos
interessados. 2.3.1. As matrículas e demais informações sobre os imóveis poderão ser visualizadas nas Informações Complementares de cada
imóvel, constantes do edital no site do leiloeiro. Responsabilidades do COMPRADOR - 2.4. O COMPRADOR é responsável: pela verificação de
eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; pela verificação de direitos e deveres constantes
das especificações/convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos rela�vos ao INSS 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; 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; 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) pela quitação e cancelamento dos eventuais ônus
do imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, dívidas de condomínio e dívidas tributárias entre outros), inclusive acionando o juízo competente
para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá cer�ficar-se previamente de todas as providências e respec�vos custos para essa(s)
quitações e cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; pela aferição de eventuais ações ajuizadas contra o
condomínio ou por este, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (vii) por todas as providências e despesas rela�vas à desocupação
dos imóveis ocupados a qualquer �tulo, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 2.5. Cabe ao COMPRADOR obter as
informações a�nentes, bem como adotar às suas expensas, as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais
documentos nos competentes órgãos ou autoridades competentes, se necessário for. 2.6. O VENDEDOR não responde por eventual
contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se exis�rem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O
COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administra�va, civil ou penalmente em razão de passivos
ambientais do imóvel. 2.7. Com relação aos valores vencidos e não quitados de IPTU, condomínio, ITBI, tributos e/ou taxas nos âmbitos
municipais, estaduais e/ou federais, impostos água, esgoto, luz, multas administra�vas, laudêmios, foros, emolumentos cartorários, encargos,
correção e atualização monetária pelos índices inflacionários aplicáveis, multas pelo atraso, juros e demais tarifas, taxas, despesas ou qualquer
outro tributo incidente sobre o imóvel, inclusive, mas não se limitando, ao valor es�mado aproximado de débitos de IPTU vencidos indicados
pela Prefeitura correspondente e mencionados caso a caso no item ["Débitos Fiscais"] de cada imóvel, de acordo com levantamento fornecido e
de responsabilidade da Prefeitura correspondente, disponibilizado no site do leilão, e o valor es�mado aproximado de débitos de condomínio

indicados caso a caso no item ["Débitos de Condomínio"] de cada imóvel, que deverão ser confirmados pelo COMPRADOR junto ao respec�vo
condomínio, síndico e/ou administradora. 2.7.1. Na hipótese do imóvel ser foreiro ou ocupante de terreno de marinha, assume o COMPRADOR a
responsabilidade e ônus pela aquisição do mesmo nessa condição, responsabilizando-se pela apuração e pelo pagamento de eventuais taxas,
inclusive a taxa de aforamento, independente da data de sua cons�tuição, junto aos órgãos competentes, bem como pela obtenção de
autorização(ções) para transferência do domínio ú�l e recolhimento do(s) laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da escritura de venda e
compra do imóvel. 2.8. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos de
ação judicial referente 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, sempre que possível nesta ordem, pela (i)
subs�tuição processual; (ii) pela intervenção processual, na condição de assistente, na condução da ação pelo VENDEDOR até final julgamento;
ou (iii) 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, às suas expensas, as medidas
necessárias para desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na subs�tuição ou intervenção processual, bem como os rela�vos à
propositura de nova ação correrão por conta do COMPRADOR. 2.9. A par�r da data de assinatura do Compromisso Par�cular de Venda e Compra,
ou da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra (caso o compromisso seja dispensado pelo VENDEDOR), o COMPRADOR passa a
responder, integralmente, por todas as obrigações rela�vas ao imóvel, inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuições 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 respec�vas
aprovações/regularizações necessárias. O COMPRADOR deverá pagar tais obrigações em seus vencimentos, ainda que lançadas em nome do
VENDEDOR ou de seus antecessores. Transferência da posse - 2.10. A transmissão da posse (precária ou defini�va, conforme constar do
Compromisso de Compra e Venda) de�da pelo VENDEDOR ocorrerá: (i) na data da assinatura do Compromisso de Venda e Compra; ou (ii) na data
da assinatura da Escritura de Venda e Compra, o que primeiro ocorrer. Fica es�pulado que até a data da assinatura do referido instrumento, os
alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Como condição para que a escritura seja lavrada, qualquer regularização e atualização cadastral, junto aos
órgãos da administração pública competentes, concessionárias de prestação de serviços essenciais, tais como energia elétrica, água, esgoto,
condomínio, gás, entre outros, bem como eventuais órgãos ou terceiros competentes, deve ser protocolada para o nome do COMPRADOR e os
respec�vos comprovantes encaminhados. A �tulo exemplifica�vo, a �tularidade das contas de IPTU e serviços como água e luz necessitam ser
transferidas para o nome do arrematante, previamente à lavratura da escritura. Formalização da venda - 2.11. Será celebrado pelo VENDEDOR e
COMPRADOR Compromisso de Venda e Compra ou Escritura Pública de Venda e Compra. Fica a critério do VENDEDOR a escolha do
estado/cidade aonde o registro da escritura será realizado, ficando o COMPRADOR obrigado a comparecer presencialmente para a assinatura ou
outorgar uma procuração para tal. Caso haja pendências que obstem a outorga de Escritura e/ou seu registro, ficará facultado ao VENDEDOR
celebrar Compromisso Par�cular de Venda e Compra, 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. 2.12. O imóvel cuja descrição
expressamente indique a existência de "procedimento em andamento para a ra�ficação da consolidação da propriedade decorrente de
alienação fiduciária", nos moldes previstos na Lei n o 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 Defini�va somente será lavrada após a averbação, na matrícula do imóvel, de requerimento que no�cie a
realização de leilões nega�vos e permita a ra�ficação 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. 2.13. Todos os instrumentos públicos e par�culares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados
da realização do leilão, respeitados os prazos previstos anteriormente na cláusula 2.11. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos
instrumentos públicos ou par�culares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do VENDEDOR, o cancelamento da
arrematação e a resolução do contrato, nos termos da cláusula 2.18 abaixo, incidindo o COMPRADOR nas perdas e danos previstas neste edital.
2.14. Na hipótese de não comparecimento do COMPRADOR para a formalização dos documentos da venda, a venda será cancelada nos termos
previstos para as rescisões contratuais no Compromisso de Venda e Compra, ainda que aquele documento não tenha sido assinado (Anexo II).
2.15. O prazo referido na cláusula 2.13 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por exemplo, a ausência
provisória da Cer�dão Nega�va do INSS ou Cer�dão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação
disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respec�vo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a
obtenção de novos documentos. 2.16. 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,
cer�dões, 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. 2.17. Outorgada a Escritura Pública de Venda e
Compra, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no prazo de até 30 (trinta) 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. 2.18. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permi�da 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 �ver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o
exponha de maneira nega�va ou integre, sob qualquer aspecto, inves�gação em âmbito administra�vo, civil ou penal, e d) nos casos previstos em
lei. Em qualquer dessas hipóteses será res�tuída ao COMPRADOR a quan�a por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele
momento (incluindo-se a comissão do Leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IPCA-IBGE, renunciando expressamente o
COMPRADOR, desde já, a qualquer outra res�tuição ou indenização. Evicção de direito - 2.19. O VENDEDOR não responderá pela evicção.
Sobrevinda decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do �tulo aquisi�vo do VENDEDOR (tais como mas sem se limitar a,
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR somente responderá pela evicção de direito quando
não houver descrição prévia, constante do texto do lote no edital ou de material de divulgação, referente à restrição judicial ou outra
especificação. Para todas as outras hipóteses, a responsabilidade integral fica a cargo do COMPRADOR. A responsabilidade do VENDEDOR, na
hipótese de responder pela evicção, fica limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor rela�vo ao sinal e parcelas do preço pagas pelo
imóvel até a data da res�tuição; (ii) das despesas rela�vas à formalização da Escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos
pelo COMPRADOR rela�vos ao período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou Escritura; e (iv) somente quando o imóvel
es�ver ocupado, das despesas condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR rela�vos ao período em que este manteve, apenas, a posse
indireta do imóvel. 2.20. Os valores serão atualizados entre o dia do pagamento e o da res�tuição, mediante aplicação da variação do IPCA-IBGE.
2.21. 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 às quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 2.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VENDA DE IMÓVEIS RURAIS - 3.1. No ato da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra, o COMPRADOR
assinará o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC - Comunicação de Alienação), que será protocolado na Receita Federal
pelo VENDEDOR. O VENDEDOR, por sua vez, entregará ao COMPRADOR a documentação rela�va ao imóvel disponível e em seu poder nessa
oportunidade, como, por exemplo, a CND - Cer�dão Nega�va de Débitos de Imóvel Rural ou os comprovantes de recolhimento de ITR - Imposto
Territorial Rural dos úl�mos 05 (cinco) anos e o CCIR - Cer�ficado de Cadastro de Imóvel Rural. Por ocasião da outorga da Escritura, o
COMPRADOR apresentará, sob sua responsabilidade, se for o caso: (i) Ato Declaratório Ambiental - ADA, expedido pelo IBAMA, (ii) averbação da
reserva legal na matrícula do imóvel e os (iii) documentos de iden�ficação da área do imóvel, composto pelo memorial descri�vo da área,
cer�ficação expedida pelo INCRA e as declarações de reconhecimento de limite (georreferenciamento). 3.2. Em até 60 (sessenta) dias da
lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra, o COMPRADOR se obriga a comparecer a um posto da rede nacional do INCRA para realizar a
atualização do cadastro do imóvel em seu nome como "posse a justo �tulo", fornecendo cópia do protocolo ao VENDEDOR. Em até 60 (sessenta)
dias do registro da Escritura no Cartório Imobiliário competente, o COMPRADOR deverá retornar ao INCRA para mudança do cadastro do imóvel
de posse a justo �tulo" para "área registrada". 3.3. Compe�rá exclusivamente ao COMPRADOR, às suas expensas e sem direito a qualquer
indenização: (a) apurar eventual necessidade de promover a demarcação dos imóveis, adotando as medidas judiciais ou extrajudiciais que
venham a ser necessárias para tanto, incluindo a re�ficação das matrículas, se for exigido; (b) re�ficar, se necessário, as declarações de exercícios
anteriores e cadastros dos imóveis perante a Receita Federal, INCRA, IBAMA e demais órgãos, respondendo por eventuais diferenças de ITR ou
outros tributos e encargos que sejam apurados, independentemente da data de seus fatos geradores; (c) regularizar e averbar as eventuais
edificações perante os Registros de Imóveis e demais órgãos; (d) tomar ciência previamente das exigências e restrições de uso impostas pela
legislação e órgãos públicos municipal, estadual ou federal aplicáveis ao imóvel, no tocante a restrição de uso, reserva legal, preservação
ambiental e saneamento; (e) realizar o georreferenciamento do imóvel; (f) se inscrever no Programa de Regularização Ambiental, no prazo
máximo de 01 (um) ano, ou outro que venha a ser estabelecido em lei, contado de sua criação e, ainda, cumprir as ações e prazos que venham a
ser es�pulados pelo órgão ambiental competente para cumprimento de termo de compromisso que venha a ser celebrado com esse órgão; e (g)
averbar a reserva legal na matrícula do imóvel, elaborando, também Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o IBAMA. O VENDEDOR não
responde por demolições, reformas, eventuais danos ambientais e/ou desmatamentos não autorizados pelos órgãos reguladores ocorridos a
qualquer tempo, antes ou depois da arrematação, devendo o COMPRADOR ressarcir o VENDEDOR de eventuais multas, reposições,
reflorestamentos e outras medidas que dele sejam exigidas, caso haja a devolução do imóvel em estado diverso do existente no momento da
alienação. 3.4. O COMPRADOR tem ciência de que a Escritura Pública de Venda e Compra só será assinada quando da apresentação de: Memorial
descri�vo da área do imóvel, Cer�ficação expedida pelo INCRA, CCIR, ADA expedido pelo IBAMA, comprovação da averbação da reserva legal e as
declarações de reconhecimento de limite. O VENDEDOR responsabiliza-se somente pela assinatura dos documentos necessários às
regularizações es�puladas no item anterior ou no contrato respec�vo, se necessário, e desde que estejam em conformidade com as disposições
legais. Res�tuição do imóvel - 3.5. Ocorrendo o término da venda, por qualquer mo�vo, o COMPRADOR deverá, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da resolução, devolver o imóvel ao VENDEDOR. O imóvel deverá ser res�tuído em estado de conservação compa�vel com o recebido,
com os tributos, despesas e encargos assumidos pelo COMPRADOR, devidamente quitados e completamente desocupado de pessoas e
coisas, ressalvada a ocupação já existente na data de arrematação em relação a qual os esforços do COMPRADOR para
desocupação não tenham sur�do efeitos. 3.6. A não res�tuição 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 �tulo de
aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço de aquisição do imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação
do IGPM-FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 3. DISPOSIÇÕES FINAIS - 4.1. O não exercício, pelo VENDEDOR, de
quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital e ou o instrumento u�lizado para formalizar a venda, importará em mera
tolerância, não cons�tuindo novação contratual ou renúncia de direitos. 4.2. O COMPRADOR inadimplente não será admi�do a par�cipar de
qualquer outro leilão divulgado no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam iden�ficados
cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados. 4.3. Caso o COMPRADOR esteja com seu CPF/CNPJ
em situação "suspenso/irregular" junto a Receita Federal ou com seu endereço desatualizado junto a Receita Federal elou SINTEGRA, ficará
sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos. 4.4. O leiloeiro não se responsabiliza por prejuízos ou quaisquer �pos de danos advindos
das transações efetuadas entre o COMPRADOR e o VENDEDOR, atuando sempre e tão somente como provedor de espaço virtual para divulgação
online dos leilões oficiais, limitando-se a veicular os dados rela�vos ao imóvel (descrição, informações, apresentação e publicidade), fornecidos
pelo VENDEDOR, através do site www.zukerman.com.br . Cabe ao VENDEDOR, responder, perante o COMPRADOR, pela veracidade das
informações veiculadas e pela transação de venda e compra. 4.5. O leiloeiro, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que
não for possível auten�car a iden�dade do interessado, ou caso este venha a descumprir o presente Edital do Leilão. 4.6. O interessado
responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir no funcionamento do leilão. 4.7. O
leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, acrescentar, ex�nguir ou alterar alguns ou todos os serviços disponíveis no site/edital
do leilão. 4.8. O interessado declara estar ciente e de acordo com os termos constantes deste Edital do Leilão. 4.9. Fica eleito o Foro da Comarca
de Uberlândia - MG para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Edital. 4.10. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n o 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n o 22.427 de 1 0 de
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
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LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS - EM 17/12/2021 - Anexo I
LOTE 01 UBERLÂNDIA/MG - Um terreno situado em Uberlândia/MG, no loteamento
denominado “Parque das Seringueiras”, designado por lote nº 12 da quadra n° 34,
medindo dez (10,00) metros de frente e aos fundos, por vinte e cinco (25,00) metros de
extensão dos lados, com a área de 250,00m²; confrontando pelo lado direito com o lote
n°13, pelo lado esquerdo com o lote n°11, pelos fundos com o lote n°05, e pela frente
com a Rua Chapada do Araripe. Objeto da matrícula nº 71.022 do 1º Serviço Registral de
Imóveis de Uberlândia/MG. Obs.: (i) Sobre o terreno da matrícula nº 71.022, existe uma
Casa com construção es�mada de 166,73m², não averbada no Cartório de Registro de
Imóveis Regularização e encargos perante aos órgãos competentes da divergência da
área total e construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI, bem
como a atualização da numeração predial sob nº 876, correrão por conta do comprador;
(ii) Ocupado, desocupação por conta do arrematante. Lance Mínimo: R$ 245.000,00.
LOTE 02 UBERLÂNDIA/MG - Um terreno situado em Uberlândia/MG, no Bairro Parque
São Jorge V, designado por lote n°.03 da quadra “B”, medindo onze metros e noventa
(11,90) cen�metros pela frente; vinte metros e setenta e cinco (20,75) cen�metros pelo
lado direito; onze metros e noventa e seis (11,96) cen�metros pelos fundos; vinte e um
metros e noventa e quatro (21,94) cen�metros pelo lado esquerdo, com a área de
253,95 m², confrontando pela frente com a Rua “D”; pelo lado direito com o lote n°.02;
pelos fundos com o lote n°06; e pelo lado esquerdo com o lote n° 04. Objeto da
matrícula nº 94.182 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG.
Obs.: (i) Sobre o terreno da matrícula nº 94.182, existe uma Casa com construção
es�mada de 192,87m², não averbada no Cartório de Registro de Imóveis Regularização
e encargos perante aos órgãos competentes da divergência da área total e construída
lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI, bem como a atualização do
logradouro - Rua João Luiz Prado, nºs 120 e 126 , Bairro São Jorge V, correrão por conta
do comprador; e (ii) Ocupado, desocupação por conta do arrematante.
Lance Mínimo: R$ 280.000,00.
LOTE 03 UBERLÂNDIA/MG - Um terreno situado em Uberlândia/MG, Bairro Parque São
Jorge V, designado por lote n°1 da quadra “A”, medindo cinco metros e setenta (5,70)
cen�metros mais sete metros e dezesseis (7,16) cen�metros (em curva) pela frente;
treze metros e cinquenta e três (13,53) cen�metros pelos fundos; vinte metros e trinta e
oito (20,38) cen�metros pelo lado direito; e vinte e quatro metros e setenta e sete
(24,77) cen�metros pelo lado esquerdo, com a área de 283,55m², confrontando pela
frente com a Avenida Chapada dos Guimarães; pelos fundos com os lotes n°s. 02 e 04;
pelo lado direito com a Rua “A”; e pelo lado esquerdo com o lote n°.03. Objeto da
matrícula nº 98.240 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG. Obs.: (i)
Sobre o terreno da matrícula nº 98.240, existe uma construção Comercial es�mada de
283,55m², que se comunica com o imóvel vizinho, sendo de propriedade do comitente
apenas o imóvel da esquina. Área não averbada no Cartório de Registro de Imóveis,
devida regularização e encargos perante aos órgãos competentes da divergência da
área total e construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI, bem
como a divisão � sica dos imóveis e a atualização da numeração predial sob

nº 960, correrão por conta do comprador; e (ii) Ocupado, desocupação por conta do
arrematante. Lance Mínimo: R$ 380.000,00.
LOTE 04 MARACANAÚ/CE - Casa residencial nº 58B, geminada, do �po Duplex situada a
Rua 07, do loteamento Parque São José, bairro Furna da Onça, município
Maracanaú/CE, com uma área priva�va edificada de 81,25 m², sendo 43,23m no
pavimento térreo, e 38,02m no pavimento superior, com uma área não edificada
de 36,77 m e fração ideal de 50% do terreno cons�tuído pelo lote 05, quadra
n 11, medindo 8 m de frente e fundos, por 20 m de extensão das laterais, perfazendo
uma área total de 160m². Objeto da matrícula nº 16.357 do 2º RI Local. Obs.:
Desocupado. Lance Mínimo: R$ 80.000,00.
LOTE 05 NOVO GAMA/GO - Lote de terreno 01 da quadra 613, com a área de 462,50m²,
situado no loteamento denominado Parque Estrela D’Alva VI, em Novo Gama/GO, com
duas frentes: uma para a Rua 132, com 10,00m e mais 7,00m e a outra para a Rua 209,
com 10,00m e mais 7,00m; de um lado confronta com a Rua 116, com 23,00m e de outro
lado com o lote 02, com 32,00m. Imóvel objeto da matrícula nº 16.865 do Registro de
Imóveis de Novo Gama/GO. Obs.: (i) Sobre o terreno da referida matrícula, existe uma
construção es�mada de 365,79m² (IPTU), Prédio Comercial, não averbada no Cartório
de Registro de Imóveis. Regularização e encargos perante aos órgãos competentes da
divergência da área construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no
RI, correrão por conta do comprador; (ii) Consta averbação premonitória na av. 04; e
registro de Arresto na av. 05 da matrícula nº 16.865, em face do fiduciante, cuja baixas
serão providenciadas pelo credor, sem prazo determinado; e (iii) Imóvel ocupado.
Desocupação por conta do Arrematante. Lance Mínimo: R$ 400.000,00.
LOTE 06 GUANAMBI/BA - 1) Lote nº 08 da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m
nas laterais, confinando por ambos os lados com lotes pertencentes ao mesmo doador,
à rua sem denominação, em Guanambi/BA, no Bairro Alto Caiçara. Av. 02/15.211 – para
constar que o Lote nº 08 da quadra 38, mede 10m de frente e fundo, por 20m nas
laterais, formando um total de 200,00m², confinando por um lado com Isaura e do
outro lado com o comprador, a Rua Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em
Guanambi/BA. Imóvel objeto da matrícula nº 15.211 do 1º Registro de Imóveis de
Guanambi/BA; 2) Lote nº 07 da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m nas laterais,
confinando por ambos os lados com a mesma doadora, à rua sem denominação, em
Guanambi/BA, no Bairro Alto Caiçara. Av. 02/16.757 – para constar que o Lote nº 07 da
quadra 38, mede 10m de frente e fundo, por 20m nas laterais, formando um total de
200,00m², situado na Rua Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA;
limitando por ambos os lados com lotes pertencentes a Prefeitura de Municipal. Imóvel

objeto da matrícula nº 16.757 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 3) Lote nº 06
da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m nas laterais, confinando por ambos os
lados com a mesma doadora, à rua sem denominação, em Guanambi/BA, no Bairro Alto
Caiçara. Av. 02/17.203 – para constar que o Lote nº 06 da quadra 38, mede 10m de
frente e fundo, por 20m nas laterais, formando um total de 200,00m², situado na Rua
Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA; limitando por ambos os
lados com lotes pertencentes a Prefeitura de Municipal. Imóvel objeto da matrícula nº
17.203 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 4) Lote nº 24 da quadra 38, medindo
10m de frente por 20m nas laterais, confinando por ambos os lados com a mesma
doadora, à rua sem denominação, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA. Av.
03/17.851 – para constar que o Lote nº 24 da quadra 38, mede 10m de frente e fundo,
por 20m nas laterais, formando um total de 200,00m², situado na Rua Cândida Xavier
dos Santos, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA; limitando por ambos os lados
com lotes pertencentes a Prefeitura de Municipal. Imóvel objeto da matrícula nº 17.851
do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 5) Lote nº 22 da quadra 38, medindo
200,00m², confinando por ambos os lados pertencentes a mesma doadora, à rua sem
denominação, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA. Av. 03/18.303 – para constar
que o Lote nº 22 da quadra 38, medindo 10m de frente e fundo, por 20m nas laterais,
formando um total de 200,00m², situado na Rua Eunir Fagundes, an�ga Rua Seis, no
Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA; limitando-se ao lado direito a compradora, do
lado esquerdo com Valter Fernandes e ao fundo com José Fernandes Costa. Imóvel
objeto da matrícula nº 18.303 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 6) Lote nº 05
da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m nas laterais, formando um total de
200,00m², confinando por ambos os lados pertencentes a mesma doadora, à Rua
Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA. Imóvel objeto da matrícula
nº 19.957 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; e 7) Lote de terra nº 23 da quadra
38, medindo 10m de frente e fundo, por 20m nas laterais, formando um total de
200,00m², situado na Rua Seis, do Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA, confinando de
um lado com o lote 22 e do outro lado com o lote de nº 24. Imóvel objeto da matrícula nº
30.534 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA. Obs.: (i) Sobre os lotes das
matrículas acima descritas, existe uma construção es�mada de 1.370,00m²,
cons�tuído de um Prédio Comercial e Residencial, não averbada no Cartório de Registro
de Imóveis. Regularização e encargos perante aos órgãos competentes da divergência
da área total e construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI,
correrão por conta do comprador; e (ii) Imóveis ocupados. Desocupação por conta do
Arrematante. Lance Mínimo: R$ 750.000,00.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0033668-21.2021.8.26.0100. A  MM.  Juíza  
de  Direito  da  32ª  Vara  Cível,  do  Foro  Central  Cível, 
Estado de São Paulo, Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Rosenilson 
Ta v a r e s  d e  M a t o s  P o r t õ e s  L t d a ,  C N P J / M F 
20.232.230/0001-93, a qual encontra-se em local ignorado e 
pelo presente edital, expedido nos autos de cumprimento de 
sentença nº 0033668-21.2021.8.26.0100, movido por 
Condomín io  Ed i f í c i o  Med i t e r r anee ,  CNPJ /N F 
61.845.277/0001-00, fica intimada para, em 15 dias úteis, 
após o decurso do prazo de 20 dias a contar da publicação 
deste edital, pagar a quantia de R$ 12.613,98 (até 
15/09/2021), sob pena de multa de 10%, honorários 
advocatícios de 10% e imediata expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos do art. 523, §1º e 3º, do 
CPC, ficando advertida de que, transcorrido o prazo 
mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias 
para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 
523/CPC).  Será  o  presente  edital,  por  extrato,  afixado  e  
publicado  na  forma  da  lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 1001306-75.2014.8.26.0008 A Dra. Deborah Lopes, MM. 
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha 
de França, Comarca de São Paulo-SP., na forma da lei, etc., 
FAZ SABER a Fred Henrique Saturnino (CPF. nº 
318.666.648-16), que ZKG9 Soluções Empresariais S/C. 
Ltda. lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, para 
cobrança de R$.4.428,76 (jan./14), oriunda de cessão de 
créditos, recebida de Secid. - Sociedade Educacional Cidade 
de São Paulo S/C. Ltda.. Estando o réu em lugar ignorado, 
pelo presente, fica CITADO, para que, em 15 dias, fluindo 
após os 30 supra, conteste, sob pena de revelia (presumindo-
se verdadeiros os fatos alegados), caso em que será 
nomeado(a) curador(a) especial. Será este afixado e 
publicado. NADA MAIS. São Paulo, 16 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1004208-71.2019.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a GEORGINA DE LOURDES 
OLIVEIRA SANTOS, CPF 146.871.138-50, que INSTITUTO 
EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA SOLEDADE S/C 
LTDA lhe ajuizou Ação de Procedimento Comum, para 
cobrança de R$ 12.109,14 (Junho/2019), oriunda de 
prestação de serviços educacionais, relativa aos meses de 
março a dezembro de 2015. Estando a ré em lugar ignorado, 
pelo presente edital, fica citada para que em 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia 
(caso em que será nomeado curador especial),presumindo-se 
verdadeiros os fatos alegados. Será o presente edital, afixado 
e publicado na formada Lei. NADA MAIS. SP, 17/11/2021.

Ci tação .  Prazo  20  d ias .  P roc .  n º  1027280 -
49.2019.8.26.0361. A Dra. Ana Claudia de Moura Oliveira 
Querido, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi 
das Cruzes, FAZ SABER a Ercilia Costa de Oliveira, 
CPF/MF 091.132.928-54, que Associação dos Adquirentes 
de Lotes em Aruã lhe ajuizou ação de Procedimento 
Comum, para cobrança de R$ 5.038,13, a título de despesas 
de consumo de água e manutenção do lote 14, quadra 38 da 
Associação autora. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e a condenação 
nas cominações pedidas. Em caso de revelia será nomeado 
curador especial. Mogi das Cruzes, 18 de novembro de 2021. 
Eu, Ana Paula Takata, Escrevente, digitei. Eu, Maria Shirle 
Ferreira Lopes, Escrivão (ã) Judicial I, subscrevi. Ana Claudia 
de  Moura  Ol ive i ra  Quer ido  -  Juíza  de  Di re i to
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CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO
EDITAL DE 1 º E 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE FRAÇÕES IDEAIS E DIREITOS SOBRE UNIDADES CONDOMINIAIS 

PERTINENTES QUE COMPÕEM O “CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO”

DATA DO LEILÃO 1.ª Hasta: 09 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo 
os lances serem ofertados no site a partir do dia 06 de dezembro de 2021. DATA DO 
LEILÃO 2.ª Hasta: 13 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os lances 
serem ofertados no site a partir do dia 09 de dezembro de 2021. O leilão se dará 
exclusivamente na modalidade on line, em razão da pandemia que assola o país e 
que impede eventos públicos presenciais; junto ao site: www.raicherleiloes.com.br. 
A Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – Em Construção”, 
regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das Assembleias Gerais 
pertinentes regularmente registradas em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, de acordo com os §§ 1º ao 5º, do artigo 63, da Lei 4.591/64, por seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, por meio da 
Raicher Leilões, responsável técnico, Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher 
regularmente matriculado junto à JUCESP, sob o nº 930, estabelecido na Rua Tupi, 
267 – Cj 101 – 10º andar – Santa Cecília – São Paulo/SP, as frações ideais e os 
direitos e ações correspondentes sobre as unidades abaixo descritas e 
especificadas, pelo valor pleno da avaliação pericial efetuada devidamente 
atualizada na primeira hasta; e pelo maior valor oferecido na segunda hasta, com 
transferência da fração ideal de terreno e dos direitos e obrigações a ela 
correspondentes, do empreendimento denominado “Condomínio Panamby”, 
situado e com entradas na Rua Clipperton, nº 14, e Rua Dr. José Gustavo Busch, 
sem número, município de São Paulo, Estado de São Paulo, bairro do Panamby. 
Valores: Sendo o valor de arrematação da 1ª Hasta correspondente ao valor de 
mercado das unidades avaliado no estado e estágio de construção em que se 
encontram, conforme valores apurados e constantes do laudo avaliatório elaborado 
por profissional habilitado; e em 2ª Hasta pela maior oferta, excetuando-se em 
qualquer caso o preço vil (aqui definido na forma do § único do artigo 891 do Código 
de Processo Civil, como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor 
da avaliação abaixo descriminada) para cada uma das unidades, sendo certo que o 
lance deverá corresponder no mínimo ao valor da dívida vencida para com o 
condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 
63 da Lei 4.591/64, o que for maior, a saber: 1º.) Fração ideal de 0,3582%, que 
corresponderá à Unidade nº 1801 do Edifício Magnólia (Matrícula 1 19.886 – 15º 
CRI – R. 118), que terá área privativa de 33,880m2, com direito de uso de uma vaga 
de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 246.089,68. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida 
em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 138.529,79. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.251,83, a 
ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezde 2021 e a última 
em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade de bens do proprietário conforme AV - 
119 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 2º.) Fração ideal de 0,3652%, que 
corresponderá à Unidade nº 705 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 116), que terá área privativa de 35,630m2, com direito de uso de uma vaga 
de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 259.662,18. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à R$ 
129.831,09. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo 
arrematante no valor de R$ 19.628,04, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-
se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022; 3º.) Fração ideal 
de 0,3511%, que corresponderá à Unidade nº 1208 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 84), que terá área privativa de 32,980m2, com 
direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 243.367,12. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com 
valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 155.087,31. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo 

arrematante no valor de R$ 18.870,24, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-
se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Insdisponibilidade de bens do proprietário conforme Averbações 123; 127 e 129 na 
matrícula 119.886 – 15º CRI; 4º.) Fração ideal de 0,6250%, que corresponderá à 
Unidade nº 702 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 108), que 
terá área privativa de 68,420m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 
1ª Hasta: R$ 505.222,66. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do 
valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da 
unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que 
somam o valor de R$ 287.159,07. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 33.591,27, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Penhora da unidade conforme AV - 114 da matrícula 119.886 – 15º 
CRI; 5º.) Fração ideal de 0,3416%, que corresponderá à Unidade nº 805 do Edifício 
Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 108), que terá área privativa de 
31,780m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
234.037,79. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 156.949,42. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 18.359,64, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 6º.) Fração 
ideal de 0,6097%, que corresponderá à Unidade nº 203 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 80), que terá área privativa de 65,630m2, com 
direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 484.295,31. Em 2ª Hasta 
pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 274.388,53. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 32.768,95, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022; 7º.) Fração ideal de 0,3720%, 
que corresponderá à Unidade nº 801 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 86), que terá área privativa de 36,330m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 260.583,53. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida 
em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 170.916,80. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.993,52, a 
ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a 
última em janeiro de 2022; 8º.) Fração ideal de 0,3387%, que corresponderá à 
Unidade nº 1105 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 86), que 
terá área privativa de 31,420m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 
1ª Hasta: R$ 228.641,79. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do 
valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da 
unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que 
somam o valor de R$ 155.617,22. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 18.203,78, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta os imóveis acima citados serão 
vendidos pelo valor de avaliação especificado, acrescido da Comissão de 5% do 
Leiloeiro. Em 2.ª Hasta os imóveis serão vendidos pela maior oferta, excetuando-se 
em qualquer caso o preço vil, aqui definido na forma do § único do artigo 891 do 
Código de Processo Civil como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta por cento) da 
avaliação específica atualizada, obtida via laudo pericial de avaliação

 elaborado por profissional habilitado e acima discriminada para cada uma das 
unidades; OU o mínimo equivalente ao valor da dívida vencida para com o 
Condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 
63 da Lei 4.591/64, também acima especificada, o que for maior; sendo certo que em 
qualquer dos casos, ao valor da arrematação será acrescida a Comissão de 5% 
(cinco por cento) do Leiloeiro; 02 – Em 1.ª Hasta não serão considerados os lances 
inferiores às avaliações supra indicadas; 03 – Em qualquer das hastas, fica desde 
logo esclarecido e definido que o arrematante assumirá o pagamento dos valores 
vincendos aprovados em Assembleia e destinados à conclusão das obras 
conforme indicado, calculados de acordo com o percentual equivalente à fração 
ideal da unidade arrematada. 04 – As unidades estão em construção, sendo que a 
imissão na posse se dará após a expedição do HABITE-SE e desde que o 
arrematante esteja totalmente em dia com suas obrigações financeiras perante o 
condomínio. 05 – Havendo arrematação, o arrematante passa automaticamente à 
condição de condômino do “Condomínio Panamby – em Construção”, com todos os 
deveres, obrigações e direitos daí decorrentes. 06 - Condições de Pagamento: 20% 
(vinte por cento) do valor do lance vencedor no ato da arrematação e os 80% (oitenta 
por cento) restantes dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas da realização da 
Hasta, pagando, ainda, no ato da praça, o percentual de 5% (cinco por cento) a título 
de comissão do Leiloeiro diretamente a este. Os pagamentos do lance serão 
realizados mediante boletos bancários a serem emitidos no mesmo dia pela 
administradora do Condomínio; 07 – O arrematante fica ciente de que assumirá e 
serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, todas as despesas relativas à 
regularização perante o Registro de Imóveis, tais como o ITBI, despesas de escritura 
e cartório e outras taxas e/ou despesas decorrentes da arrematação; 08 – As 
escrituras da fração ideal dos imóveis arrematados serão realizadas em até 60 
(sessenta) dias úteis a contar do pagamento integral do lance e da comissão do 
Leiloeiro; 09 – O arrematante e demais interessados ficam expressamente 
cientificados desde logo que a participação no leilão implica automaticamente 
na aceitação plena das normas, disposições e procedimentos contidos no 
presente Edital, para todos os fins de Direito. Maiores informações poderão ser 
prestadas pela assessoria jurídica do Condomínio, pelo tel. (11) 5572-7784. Edital 
completo disponível também no site do leiloeiro – www.raicherleiloes.com.br. Ficam 
também desde já notificados os condôminos inadimplentes pessoas jurídicas e 
também pessoas físicas e seus respectivos cônjuges, da realização dos leilões nas 
datas, horários, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos 
legais. Os interessados em participar do leilão 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 no mínimo 01 (uma) hora 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, com especificação clara e individualizada da 
unidade a qual se destina o lance (Exemplo: “Lance relativo à unidade XX do Edifício 
XXXXX; valor ofertado: R$ XXXXXXX”). No caso de não pagamento dos valores 
devidos, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a 
responsabilização por perdas e danos. 10 – Em caso do devedor fazer a remissão ou 
acordo, deverá a mesma ser efetuada no escritório do Leiloeiro oficial e pagar o valor 
correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do acordo ou remissão ao Leiloeiro 
e mediante a aprovação prévia dos representantes e/ou advogados do Condomínio, 
no prazo máximo de 24 horas antes das praças desginadas. 11 - A total 
responsabilidade deste leilão bem como das regras do edital de leilão, bem como 
ainda valores, datas e produto é da Comissão de Representantes, 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. 

Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – em Construção”
RAICHER LEILÔES – Sami Raicher - Jucesp-930

contato@raicherleiloes.com.br

Multiner S.A.
CNPJ/ME 08.935.054/0001-50 – NIRE 35300504127

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 15/10/2021, às 10h00, na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, 
nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo-SP. 2. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face à presença de representantes de 100% do capital social com 
direito a voto (“Acionistas”). Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”) foi declarada regularmente instalada em primeira convocação. 3. Mesa: Sr. Edésio Alves Nunes 
Filho, Presidente e Sra. Larissa Alves de Araújo, Secretária. 4. Ordem do Dia: (i) Destituir o membro titular do Conselho 
Fiscal da Companhia, Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa, RG 03156365003 DETRAN/RJ, e CPF/ME nº 796.164.107-68. 5. 
Deliberações: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, 
pela dispensa da leitura da matéria constante na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata 
em forma de sumário. Após examinarem e discutirem a matéria constante da ordem do dia, conforme material preli-
minarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas: 5.1. Com relação ao 
item “i” da Ordem do Dia, em relação ao conselheiro fiscal indicado pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em 
Participações Multiestratégia na AGOE realizada em 03/05/2021, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, 
abstendo-se de votar as acionistas Brasilterm Energia S.A. e Bolognesi Energia S.A., a destituição do membro titular do 
Conselho Fiscal, Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa, acima qualificado. 5.2. Em virtude da deliberação tomada, o Conselho 
Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) a Sra. Cláudia Almeida Santos, RG 6.122.933 
SSP/MG, e CPF/ME nº 818.542.856-53, como membro titular; (ii) o Sr. Fábio Antônio Pereira, RG 13.525.806-6 SSP/
SP, e CPF/ME nº 105.056.268-29 como membro titular; (iii) o Sr. Eduardo Georges Chehab, RG 6231738-6 DEIC/
SP, e CPF/ME nº 013.810.648-76, como membro titular; e (iv) o Sr. João Verner Juenemann, RG 3010401283 (SSP/
PC RS), e CPF/ME nº 000.952.490-87, como membro titular, e respectivo membro suplente, o Sr. Paulo Euclides 
Bonzanini, RG 8.902.128-9 (SSP/SP), e CPF/ME nº 709.589.718-20; todos para o exercício do mandato de 01 ano, 
contado de 03.05/2021, ou até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022. 5.3. Por unanimidade 
de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, os Acionistas decidiram, por unanimidade, autorizar a administração 
da Companhia a praticar todos os atos, registros, publicações e demais medidas que se fizerem indispensáveis para 
implementar o quanto deliberado na presente AGE. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi lavrada esta ata, sendo 
assinada pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas. São Paulo, 15/10/2021. 
Mesa: Edésio Alves Nunes Filho, Presidente; Larissa Alves de Araújo, Secretária. Acionistas presentes: Bolognesi 
Energia S.A. Tobias Reis Monteiro, p.p. Edésio Alves Nunes Filho.; Brasilterm Energia S.A. Tobias Reis Monteiro, Emiliano 
Furlan Stipanicic Spyer; Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia p.p. Fernanda Akiyo 
Mitsuya. JUCESP – Registrado sob o nº 527.925/21-4 em 12/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

EDITAL DO LEILÃO DE BEM IMÓVEL - VENDEDOR: BANCO TRIÂNGULO S/A. LEILÃO SOMENTE ONLINE - O leilão será realizado pelo Leiloeiro
Oficial Fabio Zukerman, matriculado na JUCESP sob no 719, na Avenida Angélica, nono dia 17 de dezembro de 2.021, a par�r das 11:00 hrs,
1.996, 30 andar, Conjunto no 308, São Paulo/SP - CEP 01228-200. VENDEDOR - O VENDEDOR é o proprietário do imóvel, conforme indicado na
descrição destes, e passará a ser designados simplesmente por "VENDEDOR": BANCO TRIÂNGULO S/A, inscrito no CNPJ sob n o
17.351.180/0001-59, com sede na Av. Cesário Alvim, no 2209, bairro Aparecida, Uberlândia/MG, neste ato representada por seus
representantes legais, nos termos de seu Estatuto Social. LEILOEIRO - O Leiloeiro é um agente público do comércio, responsável pela realização
do leilão, sendo reconhecida a fé pública das decisões por ele tomadas acerca das arrematações dos bens apregoados. O presente Edital do Leilão
obedece ao que dispõe o Decreto Federal n o 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 22.427, de 10 de
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, as quais deverão ser respeitadas por todos os par�cipantes deste leilão. 1.
DISPOSIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - 1.1.1. Os imóveis do VENDEDOR, listados no Anexo I, parte integrante deste
Edital, serão vendidos um a um, por meio de leilão on line, por valor igual ou superior ao valor inicial de venda es�pulado pelo VENDEDOR para
cada imóvel. Será considerado vencedor o interessado que oferecer o maior lance. O interessado passará, a par�r de então, a ser designado
COMPRADOR. 1.1.2. PREÇO INICIAL DE VENDA DO IMÓVEL - É o valor inicial es�pulado pelo VENDEDOR para a venda do imóvel. 1.1.3. O valor
atribuído para o lance inicial dos imóveis não necessariamente correspondem ao preço mínimo de venda. O VENDEDOR irá analisar a oferta
realizada em até 07 (sete) dias úteis após o término do Leilão. Na hipótese de não homologação da proposta pelo VENDEDOR, considerar-se-á o
lance sem efeito, não sendo devido qualquer valor ao proponente. O proponente declara ter ciência de que o lance ofertado não caracteriza
direito adquirido e/ou vincula�vo sem a homologação pelo VENDEDOR e que, portanto, desde já renuncia a qualquer valor que venha a ser
requerido a �tulo de indenização elou reembolso, independente da natureza, bem como qualquer direito ou ação, não podendo em qualquer
hipótese alegar desconhecimento dessa condição. 1.2. LANCES AUTOMÁTICOS - O interessado poderá programar lances automá�cos, de forma
que, se outro interessado cobrir seu lance, o sistema automa�camente gerará um novo lance para aquele interessado, acrescido de um
incremento fixo e pré-determinado, até um limite máximo definido pelo interessado, com o obje�vo de que o mesmo tenha certeza de que até o
valor es�pulado o seu lance será o vencedor. Os lances automá�cos ficarão registrados no sistema com a data em que forem programados. 1.3.
Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O interessado é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os
lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 1.4. O interessado poderá ofertar mais de um lance para um mesmo
imóvel, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 1.5. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direito de re�rar,
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 interessado direito a qualquer indenização ou compensação de qualquer natureza. 1.6. O horário estabelecido neste Edital, no site, em
catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação considera o horário oficial de Brasília-DF. 1.7. VISITAÇÃO - Cabe aos interessados
vistoriar os imóveis nas datas determinadas pelo VENDEDOR. Os interessados deverão entrar em contato com o escritório do leiloeiro, através do
telefone (11) 2184-0900, e, se o imóvel es�ver disponível para visitação, de acordo com a disponibilidade do VENDEDOR, desde que o
requerimento ocorra com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, o agendamento será realizado. O VENDEDOR não garante aos
interessados a realização de vistoria que poderá não ocorrer sem qualquer ônus ou responsabilidade para o VENDEDOR. Condições de
par�cipação, habilitação e leilão on line: 1.8. O VENDEDOR não responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha
de comunicação por referidos meios. 1.9. Para a par�cipação 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 par�cipação dispostas no referido PORTAL para
obtenção de "login" e "senha", que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste Edital. 1.10. O interessado que
efetuar o cadastramento no site deve possuir capacidade, legi�midade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades
e obrigações constantes deste Edital. 1.11.1. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou
assis�dos/representados por seu representante legal, assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.11.2. Em qualquer hipótese, a
representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original ou cópia auten�cada de procuração por instrumento público,
em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel, dar e receber quitação e preenchimento de ficha cadastral adicional.
1.12. O acesso iden�ficado é fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro e submete o interessado integralmente às Condições de
Venda e Pagamento dispostas neste Edital. 1.13. O leilão será realizado pela internet, através do site www.zukerman.com.br. 1.13.1. Os lances
feitos de forma eletrônica, no ato do pregão, serão apresentados no telão junto com os lances ob�dos no auditório. 1.14. Não será cabível
qualquer reclamação ao VENDEDOR, ou ao Leiloeiro em caso de 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. 1.15. A comissão devida ao
Leiloeiro não está inclusa no valor do lance. 1.16. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do encerramento do leilão o COMPRADOR deverá
apresentar o original e fornecer cópia auten�cada dos seguintes documentos ao Setor de Operações, do VENDEDOR: i) se pessoa � sica: (a)
RG/RNE e CPF/MF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou
gás); (c) cer�dão de casamento e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respec�vo recibo; (e)
comprovante de permanência legal e defini�va no país, se estrangeiro, e (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada. ii) se pessoa
jurídica: (a) CNPJ/MF; (b) ato cons�tu�vo da sociedade e sua úl�ma alteração; (c) prova de representação; (d) declaração completa do Imposto
de Renda, acompanhada do respec�vo recibo; (e) RG/RNE e CPF/MF do(s) seu(s) representante(s) legal(is), inclusive de seu cônjuge ou
companheiro, quando for o caso; (f) cer�dão de casamento e pacto, se houver; (g) comprovante de residência do representante legal (conta de
luz, água, telefone ou gás); e (h) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada. 1.17. 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 A�vidades Financeiras), com o obje�vo de prevenir e combater os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens,
direitos e valores, conforme estabelecido na Lei n o 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto no 2.799, de 08 de outubro de
1.998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa � sica ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar ficha cadastral, obrigando-se ainda a
informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.18. Outros documentos poderão ser
solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concre�zação da transação. 1.19. O VENDEDOR se reserva do direito de não
concre�zar a venda caso não aprove a documentação a ser apresentada após a arrematação, nos termos da cláusula 1.18 e 1.19. 1.20. Ao
concorrer para a aquisição dos imóveis por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo interessado das referidas minutas e de
todas as condições es�puladas neste Edital. Formalização da venda com pagamento à vista e parcelado 1.21. O COMPRADOR vencedor com
lance online pagará, por meio de TED (Transferência Eletrônica) ou DOC, para as seguintes contas bancárias, conforme indicado pelo VENDEDOR:
Banco 634 (Banco Triângulo S/A), Ag 001, CC 497-9, favorecido Banco Triângulo S/A, CNPJ 17.351.180/0001-59. no caso de pagamento à vista,
100% do preço do imóvel arrematado mais a comissão do leiloeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis subsequentes, a contar da data da
arrematação. (ii) no caso de pagamento parcelado, quando cabível, um sinal de 25%, 30% ou 35% do valor do imóvel, a critério do VENDEDOR,
mais a comissão do leiloeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis subsequentes a contar da data da liberação do lance condicional (item 1.2.1). O
restante dos 75%, 70% ou 65% do valor do imóvel será pago por meio de boleto bancário, conforme as condições disponíveis no item 1.26 abaixo.
A comissão do leiloeiro deverá ser paga na totalidade da arrematação no prazo de até 03 (três) dias úteis subsequentes a contar da data da
liberação do lance condicional. 1.24. Não é permi�da a u�lização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de
qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 1.25. O COMPRADOR não poderá desis�r da compra do imóvel, uma vez realizado o lance.
Caso o COMPRADOR não pague o preço do imóvel arrematado (ou o sinal, no caso de pagamento parcelado), a comissão do Leiloeiro e os
encargos de administração no prazo acima es�pulado, o COMPRADOR ficará sujeito ao pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) do lance ofertado, a �tulo de perdas e danos, sendo 20% (vinte por cento) ao VENDEDOR e 5% (cinco por cento) ao Leiloeiro, devendo
tal valor ser integralmente cobrado pelo Leiloeiro. 1.25.1. Poderá o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tal valor, encaminhando-o
a protesto por falta de pagamento, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto no 21.981/32. O Leiloeiro poderá, nesta hipótese,
solicitar a inclusão dos dados cadastrais do arrematante junto aos órgãos de proteção ao crédito. 1.26. Os pagamentos parcelados, quando
cabíveis, poderão ser realizados nas seguintes condições: a. O pagamento deverá ser feito por meio de um sinal equivalente a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total do Imóvel e o saldo em até 12 (doze) parcelas mensais e consecu�vas. As Parcelas serão acrescidas de juros de 1,0 0/o
(um por cento) a.m. b. O pagamento deverá ser feito por meio de um sinal equivalente a 30% (trinta por centos) do valor total do Imóvel e o saldo
em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecu�vas. As Parcelas serão acrescidas de juros de 1,0 0/0 (um por cento) a.m. c. O pagamento
deverá ser feito por meio de um sinal equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do Imóvel e o saldo em até 36 (trinta e seis)
parcelas mensais e consecu�vas. As Parcelas serão acrescidas de juros de 1,0% (um por cento) a.m. 1.26.1. Nos pagamentos parcelados, o
vencimento da primeira parcela ocorrerá 30 (trinta) dias após a data do pagamento do sinal. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de
boleto bancário emi�dos pelo VENDEDOR mediante assinatura de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel. 1.26.2. O pagamento parcelado,
independentemente do valor, estará sujeito à análise de crédito e comprome�mento de renda e estará condicionada, ainda, à aprovação do
VENDEDOR. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS - 2.1. As vendas são feitas em caráter "ad corpus", sendo que as áreas
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enuncia�vas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas
ilustra�vas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado do imóvel ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação. 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 aba�mento do preço do imóvel. 2.1.1. Eventual ocupação dos imóveis estará devidamente
indicada na Descrição Detalhada deles, constante do edital. A desocupação dos mesmos será de responsabilidade do COMPRADOR, correndo
por conta deste todas as despesas e eventuais riscos referentes à desocupação, sem responsabilidade, desconto no preço ou reembolso pelo
VENDEDOR. 2.2. 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. 2.3. Os imóveis serão vendidos no
estado em que se encontram, � sica e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas condições, eventuais
irregularidades, caracterís�cas, compar�mentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas
nos catálogos e na Descrição Completa constante do edital disponível no site do leiloeiro e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos
interessados. 2.3.1. As matrículas e demais informações sobre os imóveis poderão ser visualizadas nas Informações Complementares de cada
imóvel, constantes do edital no site do leiloeiro. Responsabilidades do COMPRADOR - 2.4. O COMPRADOR é responsável: pela verificação de
eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; pela verificação de direitos e deveres constantes
das especificações/convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos rela�vos ao INSS 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; 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; 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) pela quitação e cancelamento dos eventuais ônus
do imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, dívidas de condomínio e dívidas tributárias entre outros), inclusive acionando o juízo competente
para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá cer�ficar-se previamente de todas as providências e respec�vos custos para essa(s)
quitações e cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; pela aferição de eventuais ações ajuizadas contra o
condomínio ou por este, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (vii) por todas as providências e despesas rela�vas à desocupação
dos imóveis ocupados a qualquer �tulo, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 2.5. Cabe ao COMPRADOR obter as
informações a�nentes, bem como adotar às suas expensas, as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais
documentos nos competentes órgãos ou autoridades competentes, se necessário for. 2.6. O VENDEDOR não responde por eventual
contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se exis�rem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O
COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administra�va, civil ou penalmente em razão de passivos
ambientais do imóvel. 2.7. Com relação aos valores vencidos e não quitados de IPTU, condomínio, ITBI, tributos e/ou taxas nos âmbitos
municipais, estaduais e/ou federais, impostos água, esgoto, luz, multas administra�vas, laudêmios, foros, emolumentos cartorários, encargos,
correção e atualização monetária pelos índices inflacionários aplicáveis, multas pelo atraso, juros e demais tarifas, taxas, despesas ou qualquer
outro tributo incidente sobre o imóvel, inclusive, mas não se limitando, ao valor es�mado aproximado de débitos de IPTU vencidos indicados
pela Prefeitura correspondente e mencionados caso a caso no item ["Débitos Fiscais"] de cada imóvel, de acordo com levantamento fornecido e
de responsabilidade da Prefeitura correspondente, disponibilizado no site do leilão, e o valor es�mado aproximado de débitos de condomínio

indicados caso a caso no item ["Débitos de Condomínio"] de cada imóvel, que deverão ser confirmados pelo COMPRADOR junto ao respec�vo
condomínio, síndico e/ou administradora. 2.7.1. Na hipótese do imóvel ser foreiro ou ocupante de terreno de marinha, assume o COMPRADOR a
responsabilidade e ônus pela aquisição do mesmo nessa condição, responsabilizando-se pela apuração e pelo pagamento de eventuais taxas,
inclusive a taxa de aforamento, independente da data de sua cons�tuição, junto aos órgãos competentes, bem como pela obtenção de
autorização(ções) para transferência do domínio ú�l e recolhimento do(s) laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da escritura de venda e
compra do imóvel. 2.8. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos de
ação judicial referente 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, sempre que possível nesta ordem, pela (i)
subs�tuição processual; (ii) pela intervenção processual, na condição de assistente, na condução da ação pelo VENDEDOR até final julgamento;
ou (iii) 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, às suas expensas, as medidas
necessárias para desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na subs�tuição ou intervenção processual, bem como os rela�vos à
propositura de nova ação correrão por conta do COMPRADOR. 2.9. A par�r da data de assinatura do Compromisso Par�cular de Venda e Compra,
ou da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra (caso o compromisso seja dispensado pelo VENDEDOR), o COMPRADOR passa a
responder, integralmente, por todas as obrigações rela�vas ao imóvel, inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuições 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 respec�vas
aprovações/regularizações necessárias. O COMPRADOR deverá pagar tais obrigações em seus vencimentos, ainda que lançadas em nome do
VENDEDOR ou de seus antecessores. Transferência da posse - 2.10. A transmissão da posse (precária ou defini�va, conforme constar do
Compromisso de Compra e Venda) de�da pelo VENDEDOR ocorrerá: (i) na data da assinatura do Compromisso de Venda e Compra; ou (ii) na data
da assinatura da Escritura de Venda e Compra, o que primeiro ocorrer. Fica es�pulado que até a data da assinatura do referido instrumento, os
alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Como condição para que a escritura seja lavrada, qualquer regularização e atualização cadastral, junto aos
órgãos da administração pública competentes, concessionárias de prestação de serviços essenciais, tais como energia elétrica, água, esgoto,
condomínio, gás, entre outros, bem como eventuais órgãos ou terceiros competentes, deve ser protocolada para o nome do COMPRADOR e os
respec�vos comprovantes encaminhados. A �tulo exemplifica�vo, a �tularidade das contas de IPTU e serviços como água e luz necessitam ser
transferidas para o nome do arrematante, previamente à lavratura da escritura. Formalização da venda - 2.11. Será celebrado pelo VENDEDOR e
COMPRADOR Compromisso de Venda e Compra ou Escritura Pública de Venda e Compra. Fica a critério do VENDEDOR a escolha do
estado/cidade aonde o registro da escritura será realizado, ficando o COMPRADOR obrigado a comparecer presencialmente para a assinatura ou
outorgar uma procuração para tal. Caso haja pendências que obstem a outorga de Escritura e/ou seu registro, ficará facultado ao VENDEDOR
celebrar Compromisso Par�cular de Venda e Compra, 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. 2.12. O imóvel cuja descrição
expressamente indique a existência de "procedimento em andamento para a ra�ficação da consolidação da propriedade decorrente de
alienação fiduciária", nos moldes previstos na Lei n o 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 Defini�va somente será lavrada após a averbação, na matrícula do imóvel, de requerimento que no�cie a
realização de leilões nega�vos e permita a ra�ficação 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. 2.13. Todos os instrumentos públicos e par�culares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados
da realização do leilão, respeitados os prazos previstos anteriormente na cláusula 2.11. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos
instrumentos públicos ou par�culares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do VENDEDOR, o cancelamento da
arrematação e a resolução do contrato, nos termos da cláusula 2.18 abaixo, incidindo o COMPRADOR nas perdas e danos previstas neste edital.
2.14. Na hipótese de não comparecimento do COMPRADOR para a formalização dos documentos da venda, a venda será cancelada nos termos
previstos para as rescisões contratuais no Compromisso de Venda e Compra, ainda que aquele documento não tenha sido assinado (Anexo II).
2.15. O prazo referido na cláusula 2.13 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por exemplo, a ausência
provisória da Cer�dão Nega�va do INSS ou Cer�dão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação
disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respec�vo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a
obtenção de novos documentos. 2.16. 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,
cer�dões, 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. 2.17. Outorgada a Escritura Pública de Venda e
Compra, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no prazo de até 30 (trinta) 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. 2.18. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permi�da 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 �ver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o
exponha de maneira nega�va ou integre, sob qualquer aspecto, inves�gação em âmbito administra�vo, civil ou penal, e d) nos casos previstos em
lei. Em qualquer dessas hipóteses será res�tuída ao COMPRADOR a quan�a por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele
momento (incluindo-se a comissão do Leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IPCA-IBGE, renunciando expressamente o
COMPRADOR, desde já, a qualquer outra res�tuição ou indenização. Evicção de direito - 2.19. O VENDEDOR não responderá pela evicção.
Sobrevinda decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do �tulo aquisi�vo do VENDEDOR (tais como mas sem se limitar a,
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR somente responderá pela evicção de direito quando
não houver descrição prévia, constante do texto do lote no edital ou de material de divulgação, referente à restrição judicial ou outra
especificação. Para todas as outras hipóteses, a responsabilidade integral fica a cargo do COMPRADOR. A responsabilidade do VENDEDOR, na
hipótese de responder pela evicção, fica limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor rela�vo ao sinal e parcelas do preço pagas pelo
imóvel até a data da res�tuição; (ii) das despesas rela�vas à formalização da Escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos
pelo COMPRADOR rela�vos ao período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou Escritura; e (iv) somente quando o imóvel
es�ver ocupado, das despesas condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR rela�vos ao período em que este manteve, apenas, a posse
indireta do imóvel. 2.20. Os valores serão atualizados entre o dia do pagamento e o da res�tuição, mediante aplicação da variação do IPCA-IBGE.
2.21. 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 às quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 2.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VENDA DE IMÓVEIS RURAIS - 3.1. No ato da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra, o COMPRADOR
assinará o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC - Comunicação de Alienação), que será protocolado na Receita Federal
pelo VENDEDOR. O VENDEDOR, por sua vez, entregará ao COMPRADOR a documentação rela�va ao imóvel disponível e em seu poder nessa
oportunidade, como, por exemplo, a CND - Cer�dão Nega�va de Débitos de Imóvel Rural ou os comprovantes de recolhimento de ITR - Imposto
Territorial Rural dos úl�mos 05 (cinco) anos e o CCIR - Cer�ficado de Cadastro de Imóvel Rural. Por ocasião da outorga da Escritura, o
COMPRADOR apresentará, sob sua responsabilidade, se for o caso: (i) Ato Declaratório Ambiental - ADA, expedido pelo IBAMA, (ii) averbação da
reserva legal na matrícula do imóvel e os (iii) documentos de iden�ficação da área do imóvel, composto pelo memorial descri�vo da área,
cer�ficação expedida pelo INCRA e as declarações de reconhecimento de limite (georreferenciamento). 3.2. Em até 60 (sessenta) dias da
lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra, o COMPRADOR se obriga a comparecer a um posto da rede nacional do INCRA para realizar a
atualização do cadastro do imóvel em seu nome como "posse a justo �tulo", fornecendo cópia do protocolo ao VENDEDOR. Em até 60 (sessenta)
dias do registro da Escritura no Cartório Imobiliário competente, o COMPRADOR deverá retornar ao INCRA para mudança do cadastro do imóvel
de posse a justo �tulo" para "área registrada". 3.3. Compe�rá exclusivamente ao COMPRADOR, às suas expensas e sem direito a qualquer
indenização: (a) apurar eventual necessidade de promover a demarcação dos imóveis, adotando as medidas judiciais ou extrajudiciais que
venham a ser necessárias para tanto, incluindo a re�ficação das matrículas, se for exigido; (b) re�ficar, se necessário, as declarações de exercícios
anteriores e cadastros dos imóveis perante a Receita Federal, INCRA, IBAMA e demais órgãos, respondendo por eventuais diferenças de ITR ou
outros tributos e encargos que sejam apurados, independentemente da data de seus fatos geradores; (c) regularizar e averbar as eventuais
edificações perante os Registros de Imóveis e demais órgãos; (d) tomar ciência previamente das exigências e restrições de uso impostas pela
legislação e órgãos públicos municipal, estadual ou federal aplicáveis ao imóvel, no tocante a restrição de uso, reserva legal, preservação
ambiental e saneamento; (e) realizar o georreferenciamento do imóvel; (f) se inscrever no Programa de Regularização Ambiental, no prazo
máximo de 01 (um) ano, ou outro que venha a ser estabelecido em lei, contado de sua criação e, ainda, cumprir as ações e prazos que venham a
ser es�pulados pelo órgão ambiental competente para cumprimento de termo de compromisso que venha a ser celebrado com esse órgão; e (g)
averbar a reserva legal na matrícula do imóvel, elaborando, também Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o IBAMA. O VENDEDOR não
responde por demolições, reformas, eventuais danos ambientais e/ou desmatamentos não autorizados pelos órgãos reguladores ocorridos a
qualquer tempo, antes ou depois da arrematação, devendo o COMPRADOR ressarcir o VENDEDOR de eventuais multas, reposições,
reflorestamentos e outras medidas que dele sejam exigidas, caso haja a devolução do imóvel em estado diverso do existente no momento da
alienação. 3.4. O COMPRADOR tem ciência de que a Escritura Pública de Venda e Compra só será assinada quando da apresentação de: Memorial
descri�vo da área do imóvel, Cer�ficação expedida pelo INCRA, CCIR, ADA expedido pelo IBAMA, comprovação da averbação da reserva legal e as
declarações de reconhecimento de limite. O VENDEDOR responsabiliza-se somente pela assinatura dos documentos necessários às
regularizações es�puladas no item anterior ou no contrato respec�vo, se necessário, e desde que estejam em conformidade com as disposições
legais. Res�tuição do imóvel - 3.5. Ocorrendo o término da venda, por qualquer mo�vo, o COMPRADOR deverá, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da resolução, devolver o imóvel ao VENDEDOR. O imóvel deverá ser res�tuído em estado de conservação compa�vel com o recebido,
com os tributos, despesas e encargos assumidos pelo COMPRADOR, devidamente quitados e completamente desocupado de pessoas e
coisas, ressalvada a ocupação já existente na data de arrematação em relação a qual os esforços do COMPRADOR para
desocupação não tenham sur�do efeitos. 3.6. A não res�tuição 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 �tulo de
aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço de aquisição do imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação
do IGPM-FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 3. DISPOSIÇÕES FINAIS - 4.1. O não exercício, pelo VENDEDOR, de
quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital e ou o instrumento u�lizado para formalizar a venda, importará em mera
tolerância, não cons�tuindo novação contratual ou renúncia de direitos. 4.2. O COMPRADOR inadimplente não será admi�do a par�cipar de
qualquer outro leilão divulgado no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam iden�ficados
cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados. 4.3. Caso o COMPRADOR esteja com seu CPF/CNPJ
em situação "suspenso/irregular" junto a Receita Federal ou com seu endereço desatualizado junto a Receita Federal elou SINTEGRA, ficará
sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos. 4.4. O leiloeiro não se responsabiliza por prejuízos ou quaisquer �pos de danos advindos
das transações efetuadas entre o COMPRADOR e o VENDEDOR, atuando sempre e tão somente como provedor de espaço virtual para divulgação
online dos leilões oficiais, limitando-se a veicular os dados rela�vos ao imóvel (descrição, informações, apresentação e publicidade), fornecidos
pelo VENDEDOR, através do site www.zukerman.com.br . Cabe ao VENDEDOR, responder, perante o COMPRADOR, pela veracidade das
informações veiculadas e pela transação de venda e compra. 4.5. O leiloeiro, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que
não for possível auten�car a iden�dade do interessado, ou caso este venha a descumprir o presente Edital do Leilão. 4.6. O interessado
responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir no funcionamento do leilão. 4.7. O
leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, acrescentar, ex�nguir ou alterar alguns ou todos os serviços disponíveis no site/edital
do leilão. 4.8. O interessado declara estar ciente e de acordo com os termos constantes deste Edital do Leilão. 4.9. Fica eleito o Foro da Comarca
de Uberlândia - MG para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Edital. 4.10. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n o 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n o 22.427 de 1 0 de
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
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LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS - EM 17/12/2021 - Anexo I
LOTE 01 UBERLÂNDIA/MG - Um terreno situado em Uberlândia/MG, no loteamento
denominado “Parque das Seringueiras”, designado por lote nº 12 da quadra n° 34,
medindo dez (10,00) metros de frente e aos fundos, por vinte e cinco (25,00) metros de
extensão dos lados, com a área de 250,00m²; confrontando pelo lado direito com o lote
n°13, pelo lado esquerdo com o lote n°11, pelos fundos com o lote n°05, e pela frente
com a Rua Chapada do Araripe. Objeto da matrícula nº 71.022 do 1º Serviço Registral de
Imóveis de Uberlândia/MG. Obs.: (i) Sobre o terreno da matrícula nº 71.022, existe uma
Casa com construção es�mada de 166,73m², não averbada no Cartório de Registro de
Imóveis Regularização e encargos perante aos órgãos competentes da divergência da
área total e construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI, bem
como a atualização da numeração predial sob nº 876, correrão por conta do comprador;
(ii) Ocupado, desocupação por conta do arrematante. Lance Mínimo: R$ 245.000,00.
LOTE 02 UBERLÂNDIA/MG - Um terreno situado em Uberlândia/MG, no Bairro Parque
São Jorge V, designado por lote n°.03 da quadra “B”, medindo onze metros e noventa
(11,90) cen�metros pela frente; vinte metros e setenta e cinco (20,75) cen�metros pelo
lado direito; onze metros e noventa e seis (11,96) cen�metros pelos fundos; vinte e um
metros e noventa e quatro (21,94) cen�metros pelo lado esquerdo, com a área de
253,95 m², confrontando pela frente com a Rua “D”; pelo lado direito com o lote n°.02;
pelos fundos com o lote n°06; e pelo lado esquerdo com o lote n° 04. Objeto da
matrícula nº 94.182 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG.
Obs.: (i) Sobre o terreno da matrícula nº 94.182, existe uma Casa com construção
es�mada de 192,87m², não averbada no Cartório de Registro de Imóveis Regularização
e encargos perante aos órgãos competentes da divergência da área total e construída
lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI, bem como a atualização do
logradouro - Rua João Luiz Prado, nºs 120 e 126 , Bairro São Jorge V, correrão por conta
do comprador; e (ii) Ocupado, desocupação por conta do arrematante.
Lance Mínimo: R$ 280.000,00.
LOTE 03 UBERLÂNDIA/MG - Um terreno situado em Uberlândia/MG, Bairro Parque São
Jorge V, designado por lote n°1 da quadra “A”, medindo cinco metros e setenta (5,70)
cen�metros mais sete metros e dezesseis (7,16) cen�metros (em curva) pela frente;
treze metros e cinquenta e três (13,53) cen�metros pelos fundos; vinte metros e trinta e
oito (20,38) cen�metros pelo lado direito; e vinte e quatro metros e setenta e sete
(24,77) cen�metros pelo lado esquerdo, com a área de 283,55m², confrontando pela
frente com a Avenida Chapada dos Guimarães; pelos fundos com os lotes n°s. 02 e 04;
pelo lado direito com a Rua “A”; e pelo lado esquerdo com o lote n°.03. Objeto da
matrícula nº 98.240 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG. Obs.: (i)
Sobre o terreno da matrícula nº 98.240, existe uma construção Comercial es�mada de
283,55m², que se comunica com o imóvel vizinho, sendo de propriedade do comitente
apenas o imóvel da esquina. Área não averbada no Cartório de Registro de Imóveis,
devida regularização e encargos perante aos órgãos competentes da divergência da
área total e construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI, bem
como a divisão � sica dos imóveis e a atualização da numeração predial sob

nº 960, correrão por conta do comprador; e (ii) Ocupado, desocupação por conta do
arrematante. Lance Mínimo: R$ 380.000,00.
LOTE 04 MARACANAÚ/CE - Casa residencial nº 58B, geminada, do �po Duplex situada a
Rua 07, do loteamento Parque São José, bairro Furna da Onça, município
Maracanaú/CE, com uma área priva�va edificada de 81,25 m², sendo 43,23m no
pavimento térreo, e 38,02m no pavimento superior, com uma área não edificada
de 36,77 m e fração ideal de 50% do terreno cons�tuído pelo lote 05, quadra
n 11, medindo 8 m de frente e fundos, por 20 m de extensão das laterais, perfazendo
uma área total de 160m². Objeto da matrícula nº 16.357 do 2º RI Local. Obs.:
Desocupado. Lance Mínimo: R$ 80.000,00.
LOTE 05 NOVO GAMA/GO - Lote de terreno 01 da quadra 613, com a área de 462,50m²,
situado no loteamento denominado Parque Estrela D’Alva VI, em Novo Gama/GO, com
duas frentes: uma para a Rua 132, com 10,00m e mais 7,00m e a outra para a Rua 209,
com 10,00m e mais 7,00m; de um lado confronta com a Rua 116, com 23,00m e de outro
lado com o lote 02, com 32,00m. Imóvel objeto da matrícula nº 16.865 do Registro de
Imóveis de Novo Gama/GO. Obs.: (i) Sobre o terreno da referida matrícula, existe uma
construção es�mada de 365,79m² (IPTU), Prédio Comercial, não averbada no Cartório
de Registro de Imóveis. Regularização e encargos perante aos órgãos competentes da
divergência da área construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no
RI, correrão por conta do comprador; (ii) Consta averbação premonitória na av. 04; e
registro de Arresto na av. 05 da matrícula nº 16.865, em face do fiduciante, cuja baixas
serão providenciadas pelo credor, sem prazo determinado; e (iii) Imóvel ocupado.
Desocupação por conta do Arrematante. Lance Mínimo: R$ 400.000,00.
LOTE 06 GUANAMBI/BA - 1) Lote nº 08 da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m
nas laterais, confinando por ambos os lados com lotes pertencentes ao mesmo doador,
à rua sem denominação, em Guanambi/BA, no Bairro Alto Caiçara. Av. 02/15.211 – para
constar que o Lote nº 08 da quadra 38, mede 10m de frente e fundo, por 20m nas
laterais, formando um total de 200,00m², confinando por um lado com Isaura e do
outro lado com o comprador, a Rua Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em
Guanambi/BA. Imóvel objeto da matrícula nº 15.211 do 1º Registro de Imóveis de
Guanambi/BA; 2) Lote nº 07 da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m nas laterais,
confinando por ambos os lados com a mesma doadora, à rua sem denominação, em
Guanambi/BA, no Bairro Alto Caiçara. Av. 02/16.757 – para constar que o Lote nº 07 da
quadra 38, mede 10m de frente e fundo, por 20m nas laterais, formando um total de
200,00m², situado na Rua Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA;
limitando por ambos os lados com lotes pertencentes a Prefeitura de Municipal. Imóvel

objeto da matrícula nº 16.757 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 3) Lote nº 06
da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m nas laterais, confinando por ambos os
lados com a mesma doadora, à rua sem denominação, em Guanambi/BA, no Bairro Alto
Caiçara. Av. 02/17.203 – para constar que o Lote nº 06 da quadra 38, mede 10m de
frente e fundo, por 20m nas laterais, formando um total de 200,00m², situado na Rua
Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA; limitando por ambos os
lados com lotes pertencentes a Prefeitura de Municipal. Imóvel objeto da matrícula nº
17.203 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 4) Lote nº 24 da quadra 38, medindo
10m de frente por 20m nas laterais, confinando por ambos os lados com a mesma
doadora, à rua sem denominação, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA. Av.
03/17.851 – para constar que o Lote nº 24 da quadra 38, mede 10m de frente e fundo,
por 20m nas laterais, formando um total de 200,00m², situado na Rua Cândida Xavier
dos Santos, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA; limitando por ambos os lados
com lotes pertencentes a Prefeitura de Municipal. Imóvel objeto da matrícula nº 17.851
do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 5) Lote nº 22 da quadra 38, medindo
200,00m², confinando por ambos os lados pertencentes a mesma doadora, à rua sem
denominação, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA. Av. 03/18.303 – para constar
que o Lote nº 22 da quadra 38, medindo 10m de frente e fundo, por 20m nas laterais,
formando um total de 200,00m², situado na Rua Eunir Fagundes, an�ga Rua Seis, no
Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA; limitando-se ao lado direito a compradora, do
lado esquerdo com Valter Fernandes e ao fundo com José Fernandes Costa. Imóvel
objeto da matrícula nº 18.303 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; 6) Lote nº 05
da quadra 38, medindo 10m de frente por 20m nas laterais, formando um total de
200,00m², confinando por ambos os lados pertencentes a mesma doadora, à Rua
Afonso Mendes, no Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA. Imóvel objeto da matrícula
nº 19.957 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA; e 7) Lote de terra nº 23 da quadra
38, medindo 10m de frente e fundo, por 20m nas laterais, formando um total de
200,00m², situado na Rua Seis, do Bairro Alto Caiçara, em Guanambi/BA, confinando de
um lado com o lote 22 e do outro lado com o lote de nº 24. Imóvel objeto da matrícula nº
30.534 do 1º Registro de Imóveis de Guanambi/BA. Obs.: (i) Sobre os lotes das
matrículas acima descritas, existe uma construção es�mada de 1.370,00m²,
cons�tuído de um Prédio Comercial e Residencial, não averbada no Cartório de Registro
de Imóveis. Regularização e encargos perante aos órgãos competentes da divergência
da área total e construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI,
correrão por conta do comprador; e (ii) Imóveis ocupados. Desocupação por conta do
Arrematante. Lance Mínimo: R$ 750.000,00.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0033668-21.2021.8.26.0100. A  MM.  Juíza  
de  Direito  da  32ª  Vara  Cível,  do  Foro  Central  Cível, 
Estado de São Paulo, Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Rosenilson 
Ta v a r e s  d e  M a t o s  P o r t õ e s  L t d a ,  C N P J / M F 
20.232.230/0001-93, a qual encontra-se em local ignorado e 
pelo presente edital, expedido nos autos de cumprimento de 
sentença nº 0033668-21.2021.8.26.0100, movido por 
Condomín io  Ed i f í c i o  Med i t e r r anee ,  CNPJ /N F 
61.845.277/0001-00, fica intimada para, em 15 dias úteis, 
após o decurso do prazo de 20 dias a contar da publicação 
deste edital, pagar a quantia de R$ 12.613,98 (até 
15/09/2021), sob pena de multa de 10%, honorários 
advocatícios de 10% e imediata expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos do art. 523, §1º e 3º, do 
CPC, ficando advertida de que, transcorrido o prazo 
mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias 
para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 
523/CPC).  Será  o  presente  edital,  por  extrato,  afixado  e  
publicado  na  forma  da  lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 1001306-75.2014.8.26.0008 A Dra. Deborah Lopes, MM. 
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha 
de França, Comarca de São Paulo-SP., na forma da lei, etc., 
FAZ SABER a Fred Henrique Saturnino (CPF. nº 
318.666.648-16), que ZKG9 Soluções Empresariais S/C. 
Ltda. lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, para 
cobrança de R$.4.428,76 (jan./14), oriunda de cessão de 
créditos, recebida de Secid. - Sociedade Educacional Cidade 
de São Paulo S/C. Ltda.. Estando o réu em lugar ignorado, 
pelo presente, fica CITADO, para que, em 15 dias, fluindo 
após os 30 supra, conteste, sob pena de revelia (presumindo-
se verdadeiros os fatos alegados), caso em que será 
nomeado(a) curador(a) especial. Será este afixado e 
publicado. NADA MAIS. São Paulo, 16 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1004208-71.2019.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a GEORGINA DE LOURDES 
OLIVEIRA SANTOS, CPF 146.871.138-50, que INSTITUTO 
EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA SOLEDADE S/C 
LTDA lhe ajuizou Ação de Procedimento Comum, para 
cobrança de R$ 12.109,14 (Junho/2019), oriunda de 
prestação de serviços educacionais, relativa aos meses de 
março a dezembro de 2015. Estando a ré em lugar ignorado, 
pelo presente edital, fica citada para que em 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia 
(caso em que será nomeado curador especial),presumindo-se 
verdadeiros os fatos alegados. Será o presente edital, afixado 
e publicado na formada Lei. NADA MAIS. SP, 17/11/2021.

Ci tação .  Prazo  20  d ias .  P roc .  n º  1027280 -
49.2019.8.26.0361. A Dra. Ana Claudia de Moura Oliveira 
Querido, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi 
das Cruzes, FAZ SABER a Ercilia Costa de Oliveira, 
CPF/MF 091.132.928-54, que Associação dos Adquirentes 
de Lotes em Aruã lhe ajuizou ação de Procedimento 
Comum, para cobrança de R$ 5.038,13, a título de despesas 
de consumo de água e manutenção do lote 14, quadra 38 da 
Associação autora. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e a condenação 
nas cominações pedidas. Em caso de revelia será nomeado 
curador especial. Mogi das Cruzes, 18 de novembro de 2021. 
Eu, Ana Paula Takata, Escrevente, digitei. Eu, Maria Shirle 
Ferreira Lopes, Escrivão (ã) Judicial I, subscrevi. Ana Claudia 
de  Moura  Ol ive i ra  Quer ido  -  Juíza  de  Di re i to

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

A9gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO 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 31/10/2011 no qual fi guram como fi duciantes Generval 
Raposo Francisco, brasileiro, servidor público, RG nº 714.917-SSP/DF e CPF nº 227.463.581-15 e Maria da Conceição Saldanha Raposo, RG nº 3.219.332-SSP/DF e CPF/
MF nº 154.032.891-00, sucedida por seus herdeiros  Wesley Rodrigo Soares, brasileiro, policial militar, RG nº 2.146.884-SSP/DF e CPF nº 729.224.431-91 e sua esposa 
Zenaide Ferreira de Oliveira Soares, CPF nº 013.027.751-70, casados pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6515/77 e Ingrid Saldanha Raposo, 
brasileira, solteira, auxiliar de operações I, RG nº 2.703.050-SSP/DF e CPF nº 022.434.141-39, residentes e domiciliados no Distrito Federal, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 10 de dezembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 598.027,05 (quinhentos e noventa e oito mil, vinte e sete reais e cinco centavos) o imóvel a seguir descrito, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, em Brasília/DF, Centro Urbano Samambaia, constituído pelo Apartamento nº 607 e vaga de garagem vinculada nº 189 no subsolo do 
Bloco A, situado na Quadra 102, Conjunto 02, Lotes  1, 2 e 3, com área privativa de 70,3000m². Imóvel objeto da matrícula nº 261.410 do 3º Ofi cial de Registro de Imóveis 
de Distrito Federal/DF. Obs.: Consta Direito Real de Habitação Vitalício em favor de Generval Raposo Francisco, conforme R-13 da citada matrícula, cuja baixa fi cará a cargo do 
comprador. 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 14 de 
dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 299.013,53 (duzentos e noventa e nove mil, 
treze reais, e cinquenta e três 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 10/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 14/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

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, Cédula de Crédito Bancário emitida 
em 15/08/2019, no qual fi guram como fi duciantes Benedita Joana Pedroso Maciel, brasileira, do lar, RG nº 15.497.241-1-SSP/SP e CPF/MF nº 077.159.528-00 e 
Otacilio de Campos Maciel Filho, brasileiro, empresário, RG nº 15.939.292-5-SSP/SP e CPF/MF nº 049.922.468-00, casados sob o Regime de comunhão parcial de 
bens, posteriormente à vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados na Av. Deputado Emilio Carlos, Apto. 03, Bloco “B”, Bairro do Limão, 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 10 de dezembro de 2021, às 11h00, no endereço do 
leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 774.287,41 (setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta 
e um centavos) o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em Ibiúna/SP, Centro, constituído por uma casa residencial 
situada na Rua Cristalino Rolim de Freitas nº 173, com 177,71m² de área construída e 412,76m² de área de terreno. Imóvel objeto da matrícula nº 17.309 do Ofi cial 
de Registro de Imóveis de Ibiúna/SP. Obs.: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fi ca desde já designado o dia 14 de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior 
a R$ 387.143,71 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e setenta e um 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 10/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 14/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
Prestador de
Serviço Autorizado

 

 Ficam os requerido(s) GODOY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, IVAIR BENEDITO DE GODOY, SÉRGIO LUIZ GODOY, SANDRA GILBERTO DE 
GODOY, JOSÉ RUBENS DE GODOY, NIVALDO APARECIDO DE GODOY, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) 
BENEDITA BUENO DE GODOY , JOSÉ BENEDITO BUENO, JURANDIR BUENO, ISABEL BUENO, LUIS ANTONIO BUENO, CLAUDETE CONCEIÇÃO DE 
CAMARGO BUENO, IVANI BUENO MOLENA, LUIS AUGUSTO MOLENA, CRISTINA APARECIDA BUENO VIEIRA DE MATOS, EDSON VIEIRA DE 
MATOS, MARIA APARECIDA BUENO ROSSETI, JOSÉ CARLOS ROSSETI, VENINA APARECIDA DE ANDRADE GODOI, THAIS PELLISON FRARE DE 
GODOY, bem como os credores PREFEITURA MINICIPAL DE MORUNGABA, MUNICÍPIO DE ITATIBA e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 12/11/2014.  

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ITATIBA. Processo: nº 
0007875-08.2010.8.26.0281. Executados: requerido(s) GODOY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, IVAIR BENEDITO DE GODOY, SÉRGIO LUIZ 
GODOY, SANDRA GILBERTO DE GODOY, JOSÉ RUBENS DE GODOY, NIVALDO APARECIDO DE GODOY - PARTE IDEAL (3,1250%) - Casa e terreno 
com 300,00 de A.T. e 133,23m² de A.C. em Itatiba/SP.  Rua Primeiro de Abril, nº122, Morungaba/SP - Contribuinte nº 11402012. Descrição 
completa na Matrícula nº 22.825 do 01ª CRI de Itatiba/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: (3,1250%): R$ 5.625,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
3.375,00 (60% do valor de avaliação). AVALIAÇÃO TOTAL DO BEM: R$ 180.000,00 (setembro/2021). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
01/02/2022 às 16h00min, e termina em 04/02/2022 às 16h00min; 2ª Praça começa em 04/02/2022 às 16h01min, e termina em 25/02/2022 
às 16h00min.    

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

 

 

01/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100639. MA IMÓVEIS - MOROCÓ AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 73M² NO CENTRO, SÃO ROQUE/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/12/2021 A PARTIR DAS 9:30h. ID: 100844. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 
131M² NO CENTREVILLE, COTIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 02/12/2021 A PARTIR DAS 14:45h. ID: 100582. MA IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PR. APTO 56M² NO CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/12/2021 
A PARTIR DAS 16:30h. ID: 100247. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 457M², JARDINS DE SAMANTHA II, ARARAS/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 99917. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 
224M² NO RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 02/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100753. SOLD PME LFM SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS. Loc.: SP. ELEVADORES AUTOMOTIVOS, CALIBRADORES, COMPRESSORES, FILTROS E ÓLEO. 02/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 
ID: 100791. SOLD TOK&STOK. Loc.: MG. CAMAS, OMBRELONE, MESAS, CADEIRAS, ETC. 02/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 100855. SOLD 
IMA FLORESTAL. Loc.: MG. CAMINHÃO ROLLON MERCEDES, TRATOR VALTRA, ROLL-ON, CONTAINERS, CAÇAMBAS, ETC. 02/12/2021 A PARTIR 
DAS 12:00h. ID: 101062. SOLD POLLO ENGENHARIA. Loc.: BA. VEÍCULOS LEVES: MERCEDES-BENZ VITOT119 2015/2016. 02/12/2021 A PARTIR 
DAS 9:15h. ID: 100862. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO. 66M² NO ESPIRITO SANTO, RIO DE JANEIRO/RJ - 1ª PRAÇA. 
02/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100832. SOLD PME LG FAVERI. Loc.: SP. BAÚ ISOTÉRMICO, PLATAFORMA HIDRÁULICA, BAÚ 
REFRIGERADO, E CARROCERIA OPERACIONAL. 02/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101246. SOLD DAFITI. Loc.: MG. TÊNIS, SAPATILHAS, 
CHINELOS, BOTAS, SANDÁLIAS, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 100911. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. SALA 
COMERCIAL 37M², 1 VAGA EM CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:15h. 
ID: 100917. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. SALA COMERCIAL 57M², 1 VAGA NO TATUAPÉ, SÃO PAULO/SP. 03/12/2021 A PARTIR 
DAS 10:00h. ID: 100967. SOLD BELGRADO. Loc.: SP. MICROONDAS, FORNOS ELÉTRICOS, COOKTOP, ASPIRADORES DE PÓ, BATEDEIRAS, ETC. 
03/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101163. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 201M², 2 VAGAS EM GUARULHOS/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 03/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101119. SOLD LBEC. Loc.: SP. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100699. SOLD ITALÍNEA. Loc.: SP. MÓVEIS EM GERAL: ARMÁRIOS, CUBAS, POLTRONAS, 
CADEIRAS, PAINÉIS, GAVETEIROS, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100654. MA IMÓVEIS - COBRAPIL. Loc.: SP. SALAS COMERCIAIS 
EM SÃO PAULO - ATÉ 48% ABAIXO DA AVALIAÇÃO. 03/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101248. SOLD DAFITI. Loc.: MG. CAMAS, POLTRONAS, 
CADEIRAS, ARMÁRIOS, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100827. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 225M² 
NO BELENZINHO EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101182. SOLD COMPARTILHADO 
EMBU. Loc.: SP. TOTENS, CABOS DIVERSOS, TELEVISORES, FRAGMENTADORAS, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101026. SOLD 
SUPER SALDÃO TEND TUDO. Loc.: SP. SOFÁS, PAINÉIS, MÁQUINA DE PINTURA, MOTOREDUTOR, PALETEIRAS, MOTORES, ETC. 06/12/2021 A 
PARTIR DAS 13:30h. ID: 101250. SOLD DAFITI. Loc.: MG. POLTRONAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, MESAS, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
ID: 101122. SOLD COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA). Loc.: SP. MESAS DE JANTAR, CADEIRAS, BANCOS, ENFEITES, MESAS DE APOIO, 
IMPRESSORA, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:20h. ID: 100471. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 65M² NO VILA 
AUGUSTA, GUARULHOS/SP. 07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100899. SOLD MIX USADOS. Loc.: SP. IMPRESSORA 3D, PROJETORES, 
NOBREAKS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101150. SOLD ITALÍNEA. Loc.: SP. SHOWROOM DECORADOS: CLOSET, ARMÁRIO, 
PEDRA COM CUBA, PAINEL, NICHOS, MESAS, POLTRONAS, CADEIRAS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100889. MA IMÓVEIS - RC8 
AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. TERRENO 324M² EM BAURU/SP. 02/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 100569. MA IMÓVEIS - INTER AF - 2ª PRAÇA. 
Loc.: SP. CASA 215M² EM VILA SANTA ODILA, CAMPINAS/SP - 2ª PRAÇA. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 100705. MA IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 125M² EM SOROCABA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:45h. 
ID: 100881. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PR. PRÉDIO COMERCIAL 1349M² EM XAXIM, CURITIBA/PR. 06/12/2021 A PARTIR 
DAS 14:00h. ID: 100659. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 133M² EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101164. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 201M², 2 
VAGAS EM GUARULHOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.

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.

02/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101263. STELLANTIS. Loc.: MG. FIAT CRONOS, FIAT TORO, JEEP RENEGADE, JEEP COMPASS E OUTROS. 
02/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100805. JACTO. Loc.: SP. CÉLULA ROBOTIZADA COM 02 ROBÔS MOTOMAN, QUEIMADOR DE 
COMBUSTÃO A GÁS WHEISHAUPT E INJETORA DIVERSAS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 100573. COMPARTILHADO 1107 A. Loc.: MG, 
MT, RJ, SC, SP. SERVIDORES DELL POWEREDGE, UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, SWITCHES E OUTROS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. 
ID: 101161. TIGRE. Loc.: SP. APROX. 25.000 KG DE SUCATA DE MOLDES DE INJEÇÃO (PREÇO P/KG). 02/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 
101237. CHEVROLET. Loc.: BA, MG, SP. CHEVROLET ONIX, BOLT PREMIER, ASTRA HB, CRUZE LTZ NB E OUTROS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. ID: 100574. COMPARTILHADO 1107 B. Loc.: PA, PR, RJ, SP. SUCATA DE CHEVROLET S10, FIAT FIORINO ATENA, FORD RANGER, FIAT 
PUNTO VOLKSWAGEN JETTA E OUTROS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101099. NORTE LOCADORA. Loc.: MA, PA. CHEVROLET SPIN 
1.8 2017/2018 E SPIN PREMIER 2019/2020, VOLKSWAGEN AMAROK CD 4X4 S 2.0 2017/2017 E 2016/2016. 02/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. 
ID: 101118. LAFARGE/HOLCIM. Loc.: MG, RJ, SP. BANDEJAS, ESTRADOS, ESTRADOS DE MADEIRAS, CHAPAS GALVANIZADAS, TELAS ARAMADAS 
E OUTROS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 100969. LWART. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, EMPILHADEIRA E SUCATAS DE 
INFORMÁTICA. 03/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100795. TOYOTA. Loc.: SP. ELETRODO, PAINÉIS, CONTROLADOR, MOTOREDUTOR, ETC. 
03/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 100625. GENERAL MILLS. Loc.: CE. TRANSPALETEIRAS, EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO, COMPRESSORES E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101082. BRASAL. Loc.: DF. ELEMENTOS FILTRANTES, 
ALMOFADAS, ABRAÇADEIRA, ACOPLADOR, COMPRESSOR, ANEL, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 100959. TI BRASIL. Loc.: SP. 
EMPILHADEIRA, PALETEIRA, BOMBAS DE COMBUSTÍVEL, PLACAS RESISTIVAS E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101030. 
PHILIP MORRIS. Loc.: BA, RS, SP. UNIDADES DE BOX DE ESTUFA, PARTES E PEÇAS DE PLANTADEIRA, PULVERIZADOR E OUTRAS. 03/12/2021 A 
PARTIR DAS 14:30h. ID: 101039. ELITE DISTRIBUIDORA. Loc.: SP. MOTORES, FILTROS, RADIADORES, CAIXAS DE DIREÇÃO, TAMPÕES, SUPORTES, 
ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101152. MIDEA CARRIER. Loc.: SC. “SUCATAS DE UNIDADES CONDENSADORAS (ITAJAÍ /SC)”. 
03/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 100100. OXITENO. Loc.: BA, RS, SP. GUINDASTE GROVE, REBOCADOR ELÉTRICO, TRATOR AGRÍCOLA, 
EMPILHADEIRAS, VASO DE PRESSÃO, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 101135. JSL. Loc.: SP. REBOQUE CANAVIEIRO, SEMIRREBOQUE, 
COLHEDORA DE CANA, ADUBADORA, ROÇADEIRA E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 17:30h. ID: 101168. FMC TECHNOLOGIES. Loc.: RJ. 
EMPILHADEIRA SEMI-ELÉTRICA, MÁQUINA DE CLAD, FORNO ELÉTRICO E OUTROS. 06/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100953. VALOR 
AMBIENTAL. Loc.: DF. CAMINHÕES E CAVALOS MECÂNICOS. 06/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 100656. ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL. Loc.: 
PE. COMPRESSORES, GERADORES, GUINCHOS ELÉTRICOS, MOTOBOMBAS, CABOS DE AÇO, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 
101169. DURATEX. Loc.: MG, SC, SP. UTILITÁRIO, VEÍCULOS LEVES, MOTOS, CAMINHÃO, SUCATA DE ESCAVADEIRA, PARTES DE EMPILHADEIRA, 
ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101228. BUNGE. Loc.: MG, TO. VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, CAMINHÃO, TRANSBORDOS, 
CARRETAS, REBOQUES, TRATORES, GRADES ARADORAS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101156. ELRING KLINGER. Loc.: SP. 
PRENSAS HIDRÁULICA, PRENSAS EXCÊNTRICAS E OUTROS. 07/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101088. CCR. Loc.: BA. EXTINTORES, 
GRELHAS, REGISTROS, TAMPAS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101187. ECOURBIS. Loc.: SP. CAMINHÕES (SÃO PAULO/SP). 
07/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101178. TABOCAS. Loc.: MG, PA, PR, TO. REBOQUE CARRETINHA, CHEVROLET S10, TON. DE SILICA, 
MACAS, ACESSÓRIO PARA AMBULÂNCIAS E OUTROS.

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

01/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101105. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. GRD LOTE DE PORTA PALLETS, PRATELEIRAS IND., EMPILHADEIRAS 
ELÉTRICAS, BANDEJAS, PISOS WALL, CESTOS ARAMADOS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 14:45h. ID: 101104. AMG COMEX. Loc.: SP. CONEXÕES, 
MAQS DE SOLDA, SILO EM INOX, COMPRESSOR, GERADOR. 02/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100945. ISA CTEEP. Loc.: SP. MOBILIÁRIOS 
DIVERSOS: CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONAS, GAVETEIROS, MESAS E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101106. LOG 
BUSINESS. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA PALLETS, PRATELEIRAS IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS. 
07/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 100985. PME MONTREAL. Loc.: SP. INJETORAS PARA PLÁSTICO, E FREZADORA HIGH SPEED. 07/12/2021 
A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101131. AMG COMEX. Loc.: SP. GERADORES, COMPRESSORES, ROLAMENTOS, MAQ. DE SOLDA.

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.

01/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 100816. HOBI - MINEIRAÇÃO DE AREIA E CONCRETO. Loc.: PR. CAMINHÕES VOLVO E ESCAVADEIRAS. 
07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100938. PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA/PR. Loc.: PR. VEÍCULOS, ÔNIBUS, PÁS CARREGADEIRAS 
E OUTROS.

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

07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101261. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Loc.: SP. LOTE EM CAMPINAS/SP.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Alexsandro Batista - JUCESP nº 1097.

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

02/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100312. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA/PR. Loc.: PR. VEÍCULOS CAMINHÕES 
MÁQUINAS PESADAS MICRO ÔNIBUS. 07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100754. MAGPARANÁ. Loc.: PR. MÁQUINAS AGRÍCOLAS.

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

01/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 99831. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - VENDA DIRETA. Loc.: BA. Casa de dois pavimentos, 
Barra, Salvador-BA.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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

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

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

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Leiloeiro Administrativo: Edilson José Grolli, nomeado pelo Decreto Municipal nº 661/2021.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

06/12/2021 A PARTIR DAS 20:00h. ID: 101247. DÉDALO. Loc.: SP. VINHOS FRANCESES. PAGAMENTO EM ATÉ 6X NO CARTÃO DE CRÉDITO. 
07/12/2021 A PARTIR DAS 20:00h. ID: 101274. DÉDALO. Loc.: SP. VINHOS DA ITÁLIA, ESPANHA, PORTUGAL E NOVO MUNDO. PAGAMENTO 
EM ATÉ 6X NO CARTÃO DE CRÉDITO.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  José Roberto Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

03/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 100783. PREFEITURA DE PALMITINHO RS. Loc.: RS. VEÍCULOS E SUCATAS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Leiloeiro Administrativo: Luan Carlos Polesso Gambin, Portaria nº 136/2021.

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

01/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101278. MAPFRE. Loc.: SP. VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS: NISSAN MARCH, RENAULT LOGAN, 
VOLKSWAGEN JETTA E OUTROS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

01/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101054. MA IMÓVEIS - PRIMOR - 2º LEILÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Loc.: MT. Terrenos Urbanos, At 
250,0m² Condomínio Primor das Torres, Cuiabá/MT.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Poliana Mikejevs Calça Lorga - JUCEMAT nº 018.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

EDITAL DE LEILÃO A proprietária, com sede na cidade de São Paulo/SP, doravante
denominados simplesmente VENDEDORA, torna público, que venderá em leilão do
�po "MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de sua propriedade, relacionado no Anexo
I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições,
consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a
par�r da data da liberação do imóvel no site, para envio de lances on-line,
encerrando-se no dia 17/12/2021, a par�r das 10:00 horas e será realizado na Av.
Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira Oficial, Sra.
Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO 1.1. A alienação do imóvel
relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO 2.1. Os
interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e se habilitar acessando a
página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma)
hora, antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE
3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através do site .zukerman.com.br
Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o
prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem
necessárias, para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O
proponente vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de
pagamento, estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DA COMITENTES
VENDEDORA 4.1. A VENDEDORA, legí�ma proprietária, declara sob as penas da lei,
que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de impostos, taxas, contribuições,
etc., bem como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção
daqueles, cuja necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote, com
a respec�va obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA 5.1. O
imóvel relacionado no Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em leilão
de modo somente on-line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se a
VENDEDORA, o direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado,
par�ndo do lance inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso,
de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A
homologação da venda, fica condicionada a exclusivo critério da VENDEDORA. O
valor atribuído para o lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de
venda. A VENDEDORA, irá analisar a maior oferta recebida pelo lote, e, em até 07
(sete) dias úteis, após o término do leilão, anunciarão a decisão. 5.2. Os interessados
na aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas do
imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem visita
prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas
expensas, toda e qualquer regularização � sica e documental do imóvel, perante os
órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS”, sendo que
as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O arrematante, adquire o imóvel
como ele se apresenta, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do
estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas do imóvel
apregoado. 5.6. Os interessados deverão cien�ficar-se previamente, das restrições
impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no
tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos
direitos, decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o
caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a
par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do
arrematante. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas � sicas ou
jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria.
Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país. 5.9. Os
interessados, se pessoa � sica, deverão portar documentos para iden�ficação (RG e
CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou
assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes
deverão estar munidos de documentos pessoais (RG e CPF), bem como de cópias

auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste, a forma
de representação da empresa. 5.11. Outros documentos poderão ser solicitados pela
VENDEDORA, para fins de concre�zação da transação. 5.12. A representação por
terceiros, deverá ser feita por procuração pública, com poderes especiais para o ato.
5.13. O pagamento do valor do arremate poderá ser feito por meio de depósito ou,
TED – Transferência Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pela VENDEDORA,
em conformidade com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer
dentro do prazo de 30 dias, contados da data da comunicação da homologação da
venda, na forma do subitem 5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO 7.1. O arrematante,
além do valor do arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará
também ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data da
comunicação da homologação da venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por
cento), sobre esse valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A
alienação do imóvel relacionado no Anexo I será formalizada por meio de Escritura
Pública Defini�va de Venda e Compra. 8.2. A VENDEDORA deverá lavrar o
instrumento de formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data
da homologação da venda, quando não houver pendência de regularização
documental, de responsabilidade de qualquer das partes, indicada no texto do lote,
que impeça a lavratura da escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda
será formalizada por meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo
estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura
defini�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será firmado com o
arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente admi�da
sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com prévia análise e
aprovação por parte da VENDEDORA. 8.4. A VENDEDORA se obriga a fornecer ao
arrematante, ficha de matrícula do imóvel, atualizada, com nega�va de ônus e
alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas
jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade do arrematante, todas as providências
e despesas necessárias, à transferência do imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o
caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá
exclusivamente a VENDEDORA. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 9.1.
Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por desistência do
arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória no valor de 4%
(quatro por cento) da arrematação para pagamento de despesas administra�vas,
bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais
valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem
prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão
do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS 10.1. A
comitente VENDEDORA responderá, em regra, pela evicção de direitos, no caso de
surgir decisão judicial defini�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo
da VENDEDORA, nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade da
VENDEDORA pela evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos
pelo arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios,
acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1. A posse direta ou indireta
do imóvel será transmi�da ao arrematante, depois do pagamento total do negócio e
assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, de
qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, quando
for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de u�lização pela
VENDEDORA, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este
edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los
prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos
de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via e-
mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  | ZUKERMANwww. .com.br

LOTE 001 MORENO/PE - Uma área de terra com 11,87ha, memorial descri�vo de uma área desmembrada da Gleba C-2, localizada no
Engenho dos Morenos, Município de Moreno/PE, melhor descrita e caracterizada em suas medidas e confrontações na matrícula nº 4.985
do O� cio Único de Notas e Registros de Moreno/PE. Obs.: (i) Conforme av. 02 da referida matrícula, consta o desmembramento de uma
área com 2,00ha, que passará ter sua matrícula própria sob nº 6.296, ficando uma área remanescente de 11,87ha; e (ii) Imóvel
desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 600.000,00.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE ÁREA RURAL EM MORENO/PE – EM 17/12/2021 Anexo I

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/
SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, 
com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 
18/04/2019, no qual fi gura como fi duciante Dalmo Mazzon, brasileiro, solteiro, estilista, RG nº 15.162.342-9-SSP/SP e CPF/MF nº 046.178.248-04, residente 
e domiciliado na Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 412, apto 83, Jabaquara, 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 06 de dezembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 795.766,68 (setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) o 
imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/SP, Bairro Jabaquara, constituído pelo prédio situado na 
Rua Simões Magro, 135, com 192,87m² de área construída e respectivo terreno com 240,00m². Imóvel objeto da matrícula nº 241.628 do 15º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 09 de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 413.018,62 (quatrocentos e treze mil, dezoito reais e sessenta 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 06/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 09/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
Prestador de
Serviço Autorizado

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO
SUL. Processo: nº 4001549-77.2013.8.26.0565. Executados: executado(s) SP111 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, ATUAL 
DENOMINAÇÃO DE GOOD MIX SERVIÇOS DE DUISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, PATRICIA ROSA BARDUQUE, CLAUDINEI BARDUQUE - Terreno 
encravado com a área de 29.04,00ha, situado no Bairro Estância, bairro rural do Município de Itajubá/MG, com acesso pela BR-459 e posteriormente 
pela estrada vicinal. xxx, nº0, Itajubá/MG -  Contribuinte nº 8.266.5613. Descrição completa na Matrícula nº 24.942 do 01ª CRI de Itajubá/MG. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 171.073,78 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 102.644,26 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 31/01/2022 às 14h20min, e termina em 03/02/2022 às 14h20min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 14h21min, e 
termina em 24/02/2022 às 14h20min. Ficam os executado(s) SP111 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, ATUAL DENOMINAÇÃO DE GOOD 
MIX SERVIÇOS DE DUISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, PATRICIA ROSA BARDUQUE, CLAUDINEI BARDUQUE, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 25/06/2014. 

Gazeta de São Paulo – 30/11/2021 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Processo: nº 0003188-65.2017.8.26.0564. Executados: requerido(s) 
ALEX FERREIRA, GISELE DA SILVA FERREIRA - DIREITOS AQUISITIVOS DO FIDUCIANTE dos executados 
(devedores fiduciantes) decorrentes do negócio jurídico de alienação fiduciária que pende sobre o imóvel Apartamento 
com área privativa de 128,160m² do Edifício Premiere (Torre B), integrante do Condomínio Nova Petrópol is Prime Life, 
situado à Avenida Wallace Simonsen nº 555, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo/SP. Avenida Wallace Simonsen, 
nº555, São Bernardo do Campo/SP -  ontribuinte nº 004.037.010.113. Descrição completa na Matrícula nº 122.514 do 1ª 
CRI de São Bernardo do Campo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 87.400,72 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 52.440,43 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 
14h40min, e termina em 02/02/2022 às 14h40min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 14h41min, e termina em 
23/02/2022 às 14h40min. Ficam os requerido(s) ALEX FERREIRA, GISELE DA SILVA FERREIRA, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) fiduciário BANCO BRADESCO S/A e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
10/12/2019. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SÃO CAETANO DO SUL/SP. Processo: nº 0003977-56.2020.8.26.0565. Executados: ALBERTO WACHTLER, LÍDIA 
MARIA VETTORAZZO WACHTLER - Casas e respectivo terreno na Alameda São Caetano nº 229 e 231, Bairro Santa 
Paula, São Caetano do Sul/SP - Contribuinte nº 04.041.0010. Descrição completa na Matrícula nº 4.111 do 1ª CRI de São 
Caetano do Sul/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.753.674,38 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 876.837,19 (50% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 31/01/2022 às 10h30min, e termina 
em 03/02/2022 às 10h30min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 10h31min, e termina em 25/02/2022 às 10h30min. Ficam 
os executados ALBERTO WACHTLER, LÍDIA MARIA VETTORAZZO WACHTLER, seus cônjuges se casados forem, a 
credora tributária PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
PRAIA GRANDE/SP. Processo: nº 0004642-36.2006.8.26.0477. Executada:  CARLA MANCUSI SCHIFF - DIREITOS DO 
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apartamento com área útil de 103,6600m² do Residencial Wesley, situado na Rua 
Oceânica Amábile nº 65, Ocian, Praia Grande/SP - Contribuinte nº 205210010050092. Descrição completa na Matrícula 
nº 121.928 do 1ª CRI de Praia Grande/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 400.794,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
240.476,52 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 
às 13h00min, e termina em 02/02/2022 às 13h00min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 13h01min, e termina em 
22/02/2022 às 13h00min.Fica a executada CARLA MANCUSI SCHIFF, seu cônjuge e coproprietário MAXWELL 
SCHMIDT SCHIDT, o credor ZENILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, seu cônjuge se casado for, a credora tributária 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, os compromissários vendedores DALAL YASSIN, seu cônjuge se casada 
for, FLAUZIO DOS SANTOS SANTANA, seu cônjuge CRISTINA FERREIRA DE SANTANA, a titular do domínio ARTEC 
PRAIA GRANDE CONSTRUTORA, INCORPORADORA, IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, na pessoa 
de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/09/2015. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SOROCABA/SP. Processo: nº 0009590-77.2019.8.26.0602. Executados: JOSÉ CARLOS CUERVO JÚNIOR, ANA 
CAROLINA BROSSA CUERVO - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Casa nº 05 com área privativa construída de 
125,780000m² e respectivo terreno, integrante do Condomínio Ville Nouvelle, situados à Rua Elias Rodrigues Claro nº 
419, Jardim São Carlos, Sorocaba/SP - Contribuinte nº 43.51.86.0611.01.005. Descrição completa na Matrícula nº 109.336 
do 2º CRI de Sorocaba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 481.834,72 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 289.100,83 (60% 
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/01/2022 às 15h00min, 
e termina em 28/01/2022 às 15h00min; 2ª Praça começa em 28/01/2022 às 15h01min, e termina em 17/02/2022 às 
15h00min.Ficam os executados JOSÉ CARLOS CUERVO JÚNIOR, seu cônjuge ANA CAROLINA BROSSA CUERVO, 
a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 22/04/2020. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
ITATIBA/SP. Processo: nº 0087362-03.2005.8.26.0281. Executados: CHURRASCARIA BRASÃO DE ITATIBA LTDA, 
CLEIDE FRANCISCA FREITAS DE FRAIA, ORESTES DE FRAIA FILHO, ERCI PIAIA - DIREITOS DO 
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - 1/8 de Uma Gleba de Terras com a área de 20.010,00 metros quadrados (Chácara 
com área de 2.823,81m²) do Loteamento Monte Acropolis, km. 110 da Rodovia Dom Pedro I, Bairro dos Lopes, Itatiba/SP. 
Descrição completa na Matrícula nº 5.206 do 1ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 835.462,00 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 501.277,20 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 08/03/2022 às 16h00min, e termina em 11/03/2022 às 16h00min; 2ª Praça começa em 11/03/2022 às 
16h01min, e termina em 31/03/2022 às 16h00min. Ficam os executados CHURRASCARIA BRASÃO DE ITATIBA LTDA, 
na pessoa de seu representante legal, CLEIDE FRANCISCA FREITAS DE FRAIA, seu cônjuge ORESTES DE FRAIA 
FILHO, ERCI PIAIA, seu cônjuge se casado for, o compromissário vendedor e terceiro interessado ROBERTO STEVEN 
FRANKEL, seu cônjuge se casado for e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/08/2018. 
 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
MOGI MIRIM/SP. Processo: nº 1000437-12.2017.8.26.0363. Executados: DAYSIL COMERCIO DE MOVEIS DE ACO 
LTDA, DAYTON JUAREZ SILVEIRA, ROSANGELA BRONZATTO SILVEIRA - PARTE IDEAL (24,165%) - Gleba de terras 
com a área de 32,67,00ha denominada Sítio Santa Helena, Mogi Mirim/SP - INCRA nº 619.051.008.940-0. Descrição 
completa na Matrícula nº 41.441 do 1ª CRI de Mogi Mirim/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 540.072,70 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 270.036,35 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 21/01/2022 às 13h40min, e termina em 26/01/2022 às 13h40min; 2ª Praça começa em 26/01/2022 às 13h41min, e 
termina em 15/02/2022 às 13h40min. Ficam os executados DAYSIL COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA, na pessoa 
de seu representante legal, DAYTON JUAREZ SILVEIRA, seu cônjuge ROSANGELA BRONZATTO SILVEIRA, o 
coproprietário JAIR SILVEIRA JUNIOR, seu cônjuge se casado for, o terceiro interessado BANCO BRADESCO S/A e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 13/06/2019. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SÃO SEBASTIÃO/SP. Processo: nº 1001289-38.2020.8.26.0587. Executada: UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA - Veículo Microonibus, marca I/M. Benz, modelo 415CDISPRINTERM, ano de fabricação 2015, 
combustível Diesel, placas GDE3555 - São Sebastião/SP, renavam 01092295094 em bom estado de conservação. 
VISITAÇÃO: Avenida Odisseu nº 512, Centro, São Sebastião/SP Lance mínimo no 1º leilão: R$ 110.000,00 - Lance mínimo 
no 2º leilão: R$ 66.000,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa 
em 31/01/2022 às 14h10min, e termina em 03/02/2022 às 14h10min; 2º Leilão começa em 03/02/2022 às 14h11min, e 
termina em 23/02/2022 às 14h10min. Ficam a executada UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, na 
pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/05/2021. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SANTA ISABEL/SP. Processo: nº 1002737-18.2019.8.26.0543. Executados: PRÍNCIPE DOS QUEIJOS LTDA - EPP, 
MARCUS VINICIUS FERREIRA, FERNANDO SANTANA DA SILVA - PARTE IDEAL (50%) - Uma Gleba de Terras com 
área de 11.554,00 m² (Gleba 5), cadastrada no INCRA sob nº 638.307.001.783.9 (maior área), com área total de 67,7ha., 
situada no Bairro de Pouso Alegre, Santa Isabel/SP. Descrição completa na Matrícula nº 33.559 do 1ª CRI de Santa 
Isabel/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 197.124,60 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 98.562,30 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 31/01/2022 às 13h40min, e termina em 
03/02/2022 às 13h40min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 13h41min, e termina em 23/02/2022 às 13h40min. Ficam 
os executados PRÍNCIPE DOS QUEIJOS LTDA - EPP, na pessoa de seu representante legal, FERNANDO SANTANA 
DA SILVA, seu cônjuge se casado for, MARCUS VINICIUS FERREIRA, seu cônjuge e coproprietária ELISA REGINA DA 
SILVA FERREIRA, os credores FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL 
VALECRED LP, na pessoa de seu representante legal, VALECRED SECUTIRIZADORA IMOBILIÁRIA S/A, na pessoa de 
seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/08/2020. 

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

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

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SOROCABA/SP. Processo: nº 1019898-58.2019.8.26.0602. Executada: CAMILA MUNIQUE FRANCO GOIS - DIREITOS 
DO FIDUCIANTE - Unidade Autônoma com área privativa de 49,96m² do Bloco 15 do Condomínio Residencial Colibri, 
situado à Rua Helena Angelina Docol Manessés nº 160 (antiga Rua 02), Altos do Ipanema, Sorocaba/SP - Contribuinte nº 
37.33.76.0359.00.000 (em maior porção). Descrição completa na Matrícula nº 199.900 do 1ª CRI de Sorocaba/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 98.044,38 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 78.435,50 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/01/2022 às 14h40min, e termina em 28/01/2022 às 
14h40min; 2ª Praça começa em 28/01/2022 às 14h41min, e termina em 17/02/2022 às 14h40min. Fica a executada 
CAMILA MUNIQUE FRANCO GOIS, seu cônjuge e coproprietário DOUGLAS RAFAEL SOARES GOIS, a credora 
fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/05/2020. 

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

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

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 13ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1022847-82.2014.8.26.0100. Executados: MÉCIA DE OLIVEIRA CAMPOS 
GUARNIERI, EDSON GUARNIERI - Apartamento com área privativa de 62,60m² do Edifício Spazio D'Oro, situado na Rua 
Bayão Parente nº 401, Vila Primavera, São Paulo/SP - Contribuinte nº 076.005.0021-3 (terreno). Descrição completa na 
Matrícula nº 123.593 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 380.491,50 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 190.245,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
28/01/2022 às 14h30min, e termina em 02/02/2022 às 14h30min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 14h31min, e termina 
em 23/02/2022 às 14h30min. Ficam os executados MÉCIA DE OLIVEIRA CAMPOS GUARNIERI, seu cônjuge EDSON 
GUARNIERI e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 15/04/2021. 

 

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

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 14ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1052150-05.2018.8.26.0100. Executado: ESPÓLIO DE VALDIR AURELIANO 
DIAS representado por IZABEL DIAS DE OLIVEIRA - Apartamento com área útil de 60,4000m² do Edifício Rio Paraná, 
situado à Rua João Moura nº 187, Pinheiros, São Paulo/SP - Contribuinte nº 013.050.0129-1. Descrição completa na 
Matrícula nº 22.404 do 13º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 560.440,40 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 280.220,20 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
28/01/2022 às 11h50min, e termina em 02/02/2022 às 11h50min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 11h51min, e termina 
em 22/02/2022 às 11h50min. Fica o executado ESPÓLIO DE VALDIR AURELIANO DIAS, representado por IZABEL DIAS 
DE OLIVEIRA, seu cônjuge se casada for e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 01/07/2020. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 42ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1073192-13.2018.8.26.0100. Executados: VERTICAL ÓLEOS EIRELI, MUNIKE 
COUTO MUNCH, AMC DO BRASIL EIRELI - NUA-PROPRIEDADE - Apartamento com área privativa coberta de 
79,9700m² do Condomínio Edifício Lucy, situado na Rua Liberdade nº 498, Centro, Ubatuba/SP - Contribuinte nº 
01.043.036-9 (o prédio todo). Descrição completa na Matrícula nº 50.464 do 1ª CRI de Ubatuba/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 642.541,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 481.906,35 (75% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 11h40min, e termina em 02/02/2022 às 11h40min; 2ª 
Praça começa em 02/02/2022 às 11h41min, e termina em 22/02/2022 às 11h40min.Ficam os executados VERTICAL 
ÓLEOS EIRELI, na pessoa de seu representante legal, AMC DO BRASIL EIRELI, na pessoa de seu representante legal, 
MUNIKE COUTO MUNCH, seu cônjuge se casada for, o coproprietário da nua-propriedade KLAUS COUTO MUNCH, seu 
cônjuge se casado for, a usufrutuária LEYSE PASSOS COUTO, seu cônjuge se casada for, os credores CREDIT BRASIL 
FOMENTO MERCANTIL S/A, na pessoa de seu representante legal, INVISTA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 
S/A, na pessoa de seu representante legal, RAFAELA CRISTINA MASSA, seu cônjuge se casada for  e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 23/08/2019. 

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

Skaf Urbanização e Participação Ltda., faz saber que, na qualidade de credora fiduciária, 
promoverá a venda, do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º 
leilão a ser realizado em 02/12/2021 às 14 hs, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and.- 
São Paulo/SP Informações: (11) 49509514 ou www.superbid.net e, se necessário, 2º leilão 
a ser realizado em 06/12/2021 às 14 hs, no mesmo endereço. Imóvel: Um terreno urbano 
sem benfeitorias, de uso residencial constituído do Lote nº 26 da Quadra 29 do Loteamento 
Residencial e Comercial Jardim Europa localizado na Rua JE-30(atual Rua Francisco 
Mariano Carvalho Martins) entre a Avenida JE-05(atual Av. Edith Toledo Scannavino) e 
Avenida JE-03(atual Av. Nobuhiro Kawai), quadra complementada pela Rua JE-32(atual 
Av. dos Maçons) em Barretos/SP, com área total de 200,00 m². Cadastro Municipal nº 
413034045001. Matricula nº 69.440 do RGI de Barretos/ SP. O pagamento do valor da 
arrematação deverá ser efetuado 01 dia útil após o leilão. Valores: 1º Praça R$ 76.408,79 
e de 2º Praça R$ 205.904,15. Pela internet exclusivamente. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o 
presente Edital de Leilão. Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco Casale Lauro- Jucesp 842.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI 9.514/97
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário PLANIK 18 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, 
com sede em São Paulo/SP, na Avenida Angélica, 2.163, cj. 167, Santa Cecilia, CEP: 01227-200, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 13.052.312/0001-90, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária 
firmado em 26/07/2019, no qual figura como Fiduciante: MONICA GONÇALVES, brasileira, separada 
judicialmente, empresária, portadora da cédula de identidade nº 24.891.818-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 162.979.248-99, residente e domiciliada na Rua Anastácio de Souza Pinto, 232, São Paulo/SP, 
levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e/ou On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 07 de Dezembro de 2021 às 09h15, à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar 
- Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 682.796,37 (Seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais 
e trinta e sete centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor 
Fiduciário, constituído pelo IMÓVEL: Apartamento nº 28, localizado no 2º pavimento, do empreendimento 
ENJOY FREGUESIA DO Ó, situado na Rua Balsa nº 543, na Vila Santa Marina, no 4º Subdistrito - Nossa 
Senhora do Ó, contendo a área privativa de 59,370m² e área comum (inclui garagem) de 40,775m², com a 
área total de 100,145m², correspondendo-lhe um coeficiente de proporcionalidade de 0,005573 no terreno 
condominial matriculado sob nº 183.219, com direito a uma vaga na garagem coletiva, dentre aquelas 
tratadas como propriedade comum, para estacionamento de um automóvel de passeio, de forma 
indeterminada. Imóvel devidamente matriculado sob nº 190.636 do 8º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 104.183.0013-4. 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 21 de Dezembro de 2021 às 15h00 para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 705.615,94 (Setecentos e cinco mil, seiscentos e quinze reais e noventa e quatro 
centavos). O horário mencionado neste edital, na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, 
consideram o horário oficial de Brasília/DF. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será 
realizado exclusivamente on line. Os interessados deverão se cadastrar através da Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) 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, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online devem 
ser verificadas nos sites indicados. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através da Loja SOLD 
LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), respeitado o lance 
inicial e o incremento mínimo estabelecido. 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, 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. 
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e 
eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de 
regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O arrematante pagará 
no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), o qual o participante deverá declarar ter lido e concordado 
com os seus termos e condições ali estabelecidos para a participação no leilão. 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. 

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO - AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO ONLINE 
Nº 01/2021. O MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, torna público para o conhe-
cimento de quem possa interessar, que será realizada Licitação através 

do Processo nº 443/2021, na modalidade Leilão Eletrônico nº 01/2021, do tipo maior lance, tendo 
como objeto a VENDA DE BENS PATRIMONIAIS (veículos e equipamentos), no estado em que se 
encontram, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I do edital regulador do certame. A 
Sessão será realizada sob responsabilidade da Leiloeira Erica Cristina Borro, JUCESP 1109, com 
início às 09h00min do dia 10 de Dezembro de 2021 no endereço eletrônico: www.leiloesmager.com.
br. O Edital poderá ser acessados nos sites www.registro.sp.gov.br ou www.leiloesmager.com.br.  
Informações podem ser obtidas através do telefone (14) 99680-3250 ou ainda através dos e-mails: 
compras@registro.sp.gov.br ou contato@leiloesmager.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RINCÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - 
LEILÃO ONLINE Nº 01/2021. O MUNICÍPIO DE RINCÃO/SP, torna pú-
blico para o conhecimento de quem possa interessar, que será realizada 

Licitação aberta através do Processo nº 95/2021 na modalidade Leilão na forma Online, nº 01/2021, 
do tipo maior lance, tendo como objeto a ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS (VEÍCU-
LOS E EQUIPAMENTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO/SP, no estado em que se 
encontram, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I do edital 
regulador do certame. A Sessão será realizada sob responsabilidade da Leiloeira Erica Cristina Bor-
ro, JUCESP 1109, com início às 08h30min do dia 02 de Dezembro de 2021 no endereço eletrônico: 
www.leiloesmager.com.br. O instrumento convocatório e seus anexos encontram-se disponíveis no 
site oficial do município:  www.rincao.sp.gov.br e www.leiloesmager.com.br  e poderão ser retirados 
ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta 
feira das 8h00min as 11h00min e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3395-9100 ou ainda através dos e-mails:  licitacoes@rincao.sp.gov.br ou 
licitacoes.rincao@gmail.com

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS
Online

Data de Fechamento: 09/12/2021 a partir das 14h00

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.
Edital completo no site do leiloeiro. Leiloeiro Oficial - Dora Plat - Jucesp 744.

MAIS INFORMAÇÕES: www. .com.br3003.0677  | ZUKERMAN

Terreno lote nº 03 do PAL 47.061, situado na Rua Jupa�, s/nº na Freguesia
de Campo Grande, Área total de terreno de 5.323,00m². Matrícula nº
188.235 4º RI local. Obs.: Agendamento de visitas com o leiloeiro.

LOTE 01 RIO DE JANEIRO/RJ - FREGUESIA DE CAMPO

Lance Mínimo: R$ 2.612.700,00

CONSULTE OUTRAS OPORTUNIDADES DE IMÓVEIS LOCALIZADOS EM MG • RJ

IMÓVEL
DESOCUPADO

IMÓVEL
DESOCUPADO

 

 

Ficam os requerido(s) ESPÓLIO DE MARCOS BONAMI DA SILVA, na pessoa de seu inventariante legal, JEREMIAS ALBERTO LARANJEIRA, os 
herdeiros JONATAS LARANJEIRAS BONAMI DA SILVA, REBECA LARANJEIRA BONAMI DA SILVA, DEBORA LARANJEIRA BONAMI DA SILVA,  
terceiros interessado IESP – INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL DE SÃO PAULO - ME, ANTONIO AVANÇO, LUZIA BERGUIO AVANÇO, JUSTINIANO 
VIANNA SOBRINHO, THEREZINHA CLARO VIANNA, AUGUSTO FERNANDES DE AZEVEDO,  PREFEITURA DO MUNICIPIO  DE ILHA COMPRIDA e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras 
realizadas em 17/06/2020, 17/06/2020, 17/08/2020, 17/08/2020, 17/08/2020 respectivamente.  

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE JACUPIRANGA - SP. 
Processo: nº 0000323-98.2020.8.26.0294. Executados: ESPÓLIO DE MARCOS BONAMI DA SILVA, na pessoa de seu inventariante legal, JEREMIAS 
ALBERTO LARANJEIRA. LOTE 001 – Um veículo da marca/modelo GM/ VECTRA SEDAN, Placa HEW 0317, Ano/Modelo 2006 - 2007, RENAVAM nº 
00895814269 em Jacupiranga 50% do valor de avaliação em Jacupiranga/SP. Rua Papoula, nº 395, Jardim Maria Antonia Mairiporã/SP – Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 22.633,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 11.316,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - 
Um veículo da marca/modelo GM/ VECTRA SEDAN, Placa ELP 8758, Ano/Modelo 2009 - 2010, RENAVAM nº 00155003208, em Jacupiranga 50% 
do valor de avaliação em Jacupiranga/SP. Rua Papoula, nº 395, Jardim Maria Antonia Mairiporã/SP – Lance mínimo na 1ª praça: R$ 27.287,00 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 13.643,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 003 - Penhora dos direitos sobre um imóvel 
constituído pelo lote de terreno sob nº 21 (vinte e um) pertencente à quadra nº “D-F” do loteamento denominado “Balneário Sete de Setembro 
– A”, situado na Ilha Comprida, neste município de Iguape/SP, com a área total de 270,00m². Obs. Conforme petição de fls. 195/197dos autos, 
sobre este imóvel foi edificada uma casa contendo 1 (um) dormitório, sala e cozinha conjugados, banheiro e varanda.  Contribu inte nº 
060.080.021.1.  Descrição completa na Matrícula nº 37.515 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape/SP.  Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 19.401,71 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 9.700,85 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 004 - Penhora dos 
direitos possessórios sobre o imóvel constituído pelo lote de terreno de nº 01 (um), pertencente à quadra “D-F”, situado no loteamento 
denominado “Balneário Sete de Setembro - Gleba - A”, situado na Ilha Comprida, neste município de Iguape/SP, com a área total de 252,00m². 
Cadastrado na Prefeitura Municipal de Ilha Comprida sob o nº 060.080.001.1. Obs. Conforme petição de fls. 195/197 dos autos, não há edificação 
e sem registro imobiliário conhecido, tal direito sobre o bem foi adquirido mediante “Compromisso de Compra e Venda”. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 14.307,76 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 7.153,88 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 005 - Penhora dos 
direitos possessórios sobre o imóvel constituído pelo lote de terreno de nº 02 (um), pertencente à quadra “D-F”, situado no loteamento 
denominado “Balneário Sete de Setembro – Gleba A” situado na Ilha Comprida, neste município de Iguape/SP, com a área total de 270,00m². 
Cadastrado na Prefeitura Municipal de Ilha Comprida sob o nº 060.080.002.1. Obs. Conforme petição de fls. 195/197 dos autos, não há edificação 
e sem registro imobiliário conhecido, tal direito sobre o bem foi adquirido mediante “Compromisso de Compra e Venda”. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 15.329,74 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 7.664,87 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 31/01/2022 às 15h40min, e termina em 03/02/2022 às 15h40min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 15h41min, e termina 
em 25/02/2022 às 15h40min. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004261-80.2016.8.26.0082 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Boituva, Estado de São Paulo, Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI 
NOGUEIRA LUCAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CD MASTER CENTRO DE DISTRIBUICAO 
LTDA ME, CNPJ 11.538.240/0001-60, , que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do 
Brasil S/A, objetivando a cobrança da quantia de R$ 125.981,71 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e 
oitenta e um reais e setenta e um centavos), referente ao contrato bancário. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação propos-
ta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente respos-
ta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Boituva, aos 19 de novembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004691-25.2021.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a MARLEY MODA COM E CONF. LTDA, CNPJ 11.767.103/0001-06 que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Rio Claro Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não 
Padronizados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 160.589,98 (fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de julho de 2021. 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de FRANCISCO DIAS FILHO, MARIA ROSA 
GUIMARÃES TEODORO, MÁRCIA REGINA CASA DIAS, LUIZ CLAÚDIO VIEIRA DA SILVA, FATI-
MA BURRI DA SILVA, na qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo e VERA LÚCIA DOS SAN-
TOS, na qualidade de procuradora do imóvel objetivado na matricula nº 256.579 deste 9º Registro 
de Imóveis, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial 
de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um Apartamento de nº 54-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio “Condomínio Perobas III”, situado à Rua Domingos Lisboa, nº 103, no Distrito de 
Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imobiliária, com área útil de 51,55m², 
área comum de 4,69m², área total 56,42m², e uma fração ideal no terreno de 39,95m² ou 1,666%; cujo 
pedido foi iniciado através do requerimento de 15 de outubro de 2019, prenotado sob nº 625.900, 
em 18 de outubro de 2019, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 26 de julho de 2019, no Livro 
5589, fls.295/304, pelo 11º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo 
Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual ADRIANA RUTI-
NEA DOS SANTOS CORDEIRO, brasileira, esteticista, viúva de Eduardo Araújo Cordeiro, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 23.780.329-X-SSP/SP, CPF/MF nº 171.247.718-89, residente e do-
miciliada na Rua Domingos Lisboa, 103, apto 54-B; e sua filha LETÍCIA DE ARAÚJO CORDEIRO, 
brasileira, solteira, maior, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.330.014-0-SSP/
SP, CPF/MF nº 317.220.438-30, residente e domiciliada nesta Capital, Rua Orfanato, 882, apto 52-B, 
solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238, do Código 
Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica e continua, por prazo superior a 25 (vinte 
e cinco) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de que o notificando se encon-
trava 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 com-
parecer 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 impug-
nar 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.

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 1.371.868 o requerimento feito pelo BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação 
do devedor fiduciante, ERICK DE MORAES KREBS RG nº 36.160.434-8-SSP-SP, CPF/MF nº 360.364.778-
56, brasileiro, solteiro, maior, capaz, empresário, 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 30 de novembro de 2021, o valor de 
R$39.965,53 (Trinta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), em 
conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, 
registrado na matrícula nº 16.065, referente ao Prédio situado na Avenida Rubens Montanaro de Borba, n° 
676, 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, o credor-fiduciário será facul-
tado 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, 30 de novembro de 
2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Processo: nº 0003188-65.2017.8.26.0564. Executados: requerido(s) 
ALEX FERREIRA, GISELE DA SILVA FERREIRA - DIREITOS AQUISITIVOS DO FIDUCIANTE dos executados 
(devedores fiduciantes) decorrentes do negócio jurídico de alienação fiduciária que pende sobre o imóvel Apartamento 
com área privativa de 128,160m² do Edifício Premiere (Torre B), integrante do Condomínio Nova Petrópol is Prime Life, 
situado à Avenida Wallace Simonsen nº 555, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo/SP. Avenida Wallace Simonsen, 
nº555, São Bernardo do Campo/SP -  ontribuinte nº 004.037.010.113. Descrição completa na Matrícula nº 122.514 do 1ª 
CRI de São Bernardo do Campo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 87.400,72 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 52.440,43 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 
14h40min, e termina em 02/02/2022 às 14h40min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 14h41min, e termina em 
23/02/2022 às 14h40min. Ficam os requerido(s) ALEX FERREIRA, GISELE DA SILVA FERREIRA, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) fiduciário BANCO BRADESCO S/A e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
10/12/2019. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SÃO CAETANO DO SUL/SP. Processo: nº 0003977-56.2020.8.26.0565. Executados: ALBERTO WACHTLER, LÍDIA 
MARIA VETTORAZZO WACHTLER - Casas e respectivo terreno na Alameda São Caetano nº 229 e 231, Bairro Santa 
Paula, São Caetano do Sul/SP - Contribuinte nº 04.041.0010. Descrição completa na Matrícula nº 4.111 do 1ª CRI de São 
Caetano do Sul/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.753.674,38 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 876.837,19 (50% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 31/01/2022 às 10h30min, e termina 
em 03/02/2022 às 10h30min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 10h31min, e termina em 25/02/2022 às 10h30min. Ficam 
os executados ALBERTO WACHTLER, LÍDIA MARIA VETTORAZZO WACHTLER, seus cônjuges se casados forem, a 
credora tributária PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
PRAIA GRANDE/SP. Processo: nº 0004642-36.2006.8.26.0477. Executada:  CARLA MANCUSI SCHIFF - DIREITOS DO 
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apartamento com área útil de 103,6600m² do Residencial Wesley, situado na Rua 
Oceânica Amábile nº 65, Ocian, Praia Grande/SP - Contribuinte nº 205210010050092. Descrição completa na Matrícula 
nº 121.928 do 1ª CRI de Praia Grande/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 400.794,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
240.476,52 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 
às 13h00min, e termina em 02/02/2022 às 13h00min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 13h01min, e termina em 
22/02/2022 às 13h00min.Fica a executada CARLA MANCUSI SCHIFF, seu cônjuge e coproprietário MAXWELL 
SCHMIDT SCHIDT, o credor ZENILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, seu cônjuge se casado for, a credora tributária 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, os compromissários vendedores DALAL YASSIN, seu cônjuge se casada 
for, FLAUZIO DOS SANTOS SANTANA, seu cônjuge CRISTINA FERREIRA DE SANTANA, a titular do domínio ARTEC 
PRAIA GRANDE CONSTRUTORA, INCORPORADORA, IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, na pessoa 
de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/09/2015. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SOROCABA/SP. Processo: nº 0009590-77.2019.8.26.0602. Executados: JOSÉ CARLOS CUERVO JÚNIOR, ANA 
CAROLINA BROSSA CUERVO - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Casa nº 05 com área privativa construída de 
125,780000m² e respectivo terreno, integrante do Condomínio Ville Nouvelle, situados à Rua Elias Rodrigues Claro nº 
419, Jardim São Carlos, Sorocaba/SP - Contribuinte nº 43.51.86.0611.01.005. Descrição completa na Matrícula nº 109.336 
do 2º CRI de Sorocaba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 481.834,72 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 289.100,83 (60% 
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/01/2022 às 15h00min, 
e termina em 28/01/2022 às 15h00min; 2ª Praça começa em 28/01/2022 às 15h01min, e termina em 17/02/2022 às 
15h00min.Ficam os executados JOSÉ CARLOS CUERVO JÚNIOR, seu cônjuge ANA CAROLINA BROSSA CUERVO, 
a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 22/04/2020. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
ITATIBA/SP. Processo: nº 0087362-03.2005.8.26.0281. Executados: CHURRASCARIA BRASÃO DE ITATIBA LTDA, 
CLEIDE FRANCISCA FREITAS DE FRAIA, ORESTES DE FRAIA FILHO, ERCI PIAIA - DIREITOS DO 
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - 1/8 de Uma Gleba de Terras com a área de 20.010,00 metros quadrados (Chácara 
com área de 2.823,81m²) do Loteamento Monte Acropolis, km. 110 da Rodovia Dom Pedro I, Bairro dos Lopes, Itatiba/SP. 
Descrição completa na Matrícula nº 5.206 do 1ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 835.462,00 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 501.277,20 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 08/03/2022 às 16h00min, e termina em 11/03/2022 às 16h00min; 2ª Praça começa em 11/03/2022 às 
16h01min, e termina em 31/03/2022 às 16h00min. Ficam os executados CHURRASCARIA BRASÃO DE ITATIBA LTDA, 
na pessoa de seu representante legal, CLEIDE FRANCISCA FREITAS DE FRAIA, seu cônjuge ORESTES DE FRAIA 
FILHO, ERCI PIAIA, seu cônjuge se casado for, o compromissário vendedor e terceiro interessado ROBERTO STEVEN 
FRANKEL, seu cônjuge se casado for e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/08/2018. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
MOGI MIRIM/SP. Processo: nº 1000437-12.2017.8.26.0363. Executados: DAYSIL COMERCIO DE MOVEIS DE ACO 
LTDA, DAYTON JUAREZ SILVEIRA, ROSANGELA BRONZATTO SILVEIRA - PARTE IDEAL (24,165%) - Gleba de terras 
com a área de 32,67,00ha denominada Sítio Santa Helena, Mogi Mirim/SP - INCRA nº 619.051.008.940-0. Descrição 
completa na Matrícula nº 41.441 do 1ª CRI de Mogi Mirim/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 540.072,70 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 270.036,35 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 21/01/2022 às 13h40min, e termina em 26/01/2022 às 13h40min; 2ª Praça começa em 26/01/2022 às 13h41min, e 
termina em 15/02/2022 às 13h40min. Ficam os executados DAYSIL COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA, na pessoa 
de seu representante legal, DAYTON JUAREZ SILVEIRA, seu cônjuge ROSANGELA BRONZATTO SILVEIRA, o 
coproprietário JAIR SILVEIRA JUNIOR, seu cônjuge se casado for, o terceiro interessado BANCO BRADESCO S/A e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 13/06/2019. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SÃO SEBASTIÃO/SP. Processo: nº 1001289-38.2020.8.26.0587. Executada: UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA - Veículo Microonibus, marca I/M. Benz, modelo 415CDISPRINTERM, ano de fabricação 2015, 
combustível Diesel, placas GDE3555 - São Sebastião/SP, renavam 01092295094 em bom estado de conservação. 
VISITAÇÃO: Avenida Odisseu nº 512, Centro, São Sebastião/SP Lance mínimo no 1º leilão: R$ 110.000,00 - Lance mínimo 
no 2º leilão: R$ 66.000,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa 
em 31/01/2022 às 14h10min, e termina em 03/02/2022 às 14h10min; 2º Leilão começa em 03/02/2022 às 14h11min, e 
termina em 23/02/2022 às 14h10min. Ficam a executada UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, na 
pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/05/2021. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SANTA ISABEL/SP. Processo: nº 1002737-18.2019.8.26.0543. Executados: PRÍNCIPE DOS QUEIJOS LTDA - EPP, 
MARCUS VINICIUS FERREIRA, FERNANDO SANTANA DA SILVA - PARTE IDEAL (50%) - Uma Gleba de Terras com 
área de 11.554,00 m² (Gleba 5), cadastrada no INCRA sob nº 638.307.001.783.9 (maior área), com área total de 67,7ha., 
situada no Bairro de Pouso Alegre, Santa Isabel/SP. Descrição completa na Matrícula nº 33.559 do 1ª CRI de Santa 
Isabel/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 197.124,60 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 98.562,30 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 31/01/2022 às 13h40min, e termina em 
03/02/2022 às 13h40min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 13h41min, e termina em 23/02/2022 às 13h40min. Ficam 
os executados PRÍNCIPE DOS QUEIJOS LTDA - EPP, na pessoa de seu representante legal, FERNANDO SANTANA 
DA SILVA, seu cônjuge se casado for, MARCUS VINICIUS FERREIRA, seu cônjuge e coproprietária ELISA REGINA DA 
SILVA FERREIRA, os credores FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL 
VALECRED LP, na pessoa de seu representante legal, VALECRED SECUTIRIZADORA IMOBILIÁRIA S/A, na pessoa de 
seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/08/2020. 

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

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SOROCABA/SP. Processo: nº 1019898-58.2019.8.26.0602. Executada: CAMILA MUNIQUE FRANCO GOIS - DIREITOS 
DO FIDUCIANTE - Unidade Autônoma com área privativa de 49,96m² do Bloco 15 do Condomínio Residencial Colibri, 
situado à Rua Helena Angelina Docol Manessés nº 160 (antiga Rua 02), Altos do Ipanema, Sorocaba/SP - Contribuinte nº 
37.33.76.0359.00.000 (em maior porção). Descrição completa na Matrícula nº 199.900 do 1ª CRI de Sorocaba/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 98.044,38 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 78.435,50 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/01/2022 às 14h40min, e termina em 28/01/2022 às 
14h40min; 2ª Praça começa em 28/01/2022 às 14h41min, e termina em 17/02/2022 às 14h40min. Fica a executada 
CAMILA MUNIQUE FRANCO GOIS, seu cônjuge e coproprietário DOUGLAS RAFAEL SOARES GOIS, a credora 
fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/05/2020. 

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

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 13ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1022847-82.2014.8.26.0100. Executados: MÉCIA DE OLIVEIRA CAMPOS 
GUARNIERI, EDSON GUARNIERI - Apartamento com área privativa de 62,60m² do Edifício Spazio D'Oro, situado na Rua 
Bayão Parente nº 401, Vila Primavera, São Paulo/SP - Contribuinte nº 076.005.0021-3 (terreno). Descrição completa na 
Matrícula nº 123.593 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 380.491,50 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 190.245,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
28/01/2022 às 14h30min, e termina em 02/02/2022 às 14h30min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 14h31min, e termina 
em 23/02/2022 às 14h30min. Ficam os executados MÉCIA DE OLIVEIRA CAMPOS GUARNIERI, seu cônjuge EDSON 
GUARNIERI e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 15/04/2021. 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 14ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1052150-05.2018.8.26.0100. Executado: ESPÓLIO DE VALDIR AURELIANO 
DIAS representado por IZABEL DIAS DE OLIVEIRA - Apartamento com área útil de 60,4000m² do Edifício Rio Paraná, 
situado à Rua João Moura nº 187, Pinheiros, São Paulo/SP - Contribuinte nº 013.050.0129-1. Descrição completa na 
Matrícula nº 22.404 do 13º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 560.440,40 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 280.220,20 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
28/01/2022 às 11h50min, e termina em 02/02/2022 às 11h50min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 11h51min, e termina 
em 22/02/2022 às 11h50min. Fica o executado ESPÓLIO DE VALDIR AURELIANO DIAS, representado por IZABEL DIAS 
DE OLIVEIRA, seu cônjuge se casada for e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 01/07/2020. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 42ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1073192-13.2018.8.26.0100. Executados: VERTICAL ÓLEOS EIRELI, MUNIKE 
COUTO MUNCH, AMC DO BRASIL EIRELI - NUA-PROPRIEDADE - Apartamento com área privativa coberta de 
79,9700m² do Condomínio Edifício Lucy, situado na Rua Liberdade nº 498, Centro, Ubatuba/SP - Contribuinte nº 
01.043.036-9 (o prédio todo). Descrição completa na Matrícula nº 50.464 do 1ª CRI de Ubatuba/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 642.541,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 481.906,35 (75% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 11h40min, e termina em 02/02/2022 às 11h40min; 2ª 
Praça começa em 02/02/2022 às 11h41min, e termina em 22/02/2022 às 11h40min.Ficam os executados VERTICAL 
ÓLEOS EIRELI, na pessoa de seu representante legal, AMC DO BRASIL EIRELI, na pessoa de seu representante legal, 
MUNIKE COUTO MUNCH, seu cônjuge se casada for, o coproprietário da nua-propriedade KLAUS COUTO MUNCH, seu 
cônjuge se casado for, a usufrutuária LEYSE PASSOS COUTO, seu cônjuge se casada for, os credores CREDIT BRASIL 
FOMENTO MERCANTIL S/A, na pessoa de seu representante legal, INVISTA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 
S/A, na pessoa de seu representante legal, RAFAELA CRISTINA MASSA, seu cônjuge se casada for  e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 23/08/2019. 

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

Skaf Urbanização e Participação Ltda., faz saber que, na qualidade de credora fiduciária, 
promoverá a venda, do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º 
leilão a ser realizado em 02/12/2021 às 14 hs, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and.- 
São Paulo/SP Informações: (11) 49509514 ou www.superbid.net e, se necessário, 2º leilão 
a ser realizado em 06/12/2021 às 14 hs, no mesmo endereço. Imóvel: Um terreno urbano 
sem benfeitorias, de uso residencial constituído do Lote nº 26 da Quadra 29 do Loteamento 
Residencial e Comercial Jardim Europa localizado na Rua JE-30(atual Rua Francisco 
Mariano Carvalho Martins) entre a Avenida JE-05(atual Av. Edith Toledo Scannavino) e 
Avenida JE-03(atual Av. Nobuhiro Kawai), quadra complementada pela Rua JE-32(atual 
Av. dos Maçons) em Barretos/SP, com área total de 200,00 m². Cadastro Municipal nº 
413034045001. Matricula nº 69.440 do RGI de Barretos/ SP. O pagamento do valor da 
arrematação deverá ser efetuado 01 dia útil após o leilão. Valores: 1º Praça R$ 76.408,79 
e de 2º Praça R$ 205.904,15. Pela internet exclusivamente. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o 
presente Edital de Leilão. Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco Casale Lauro- Jucesp 842.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI 9.514/97
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário PLANIK 18 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, 
com sede em São Paulo/SP, na Avenida Angélica, 2.163, cj. 167, Santa Cecilia, CEP: 01227-200, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 13.052.312/0001-90, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária 
firmado em 26/07/2019, no qual figura como Fiduciante: MONICA GONÇALVES, brasileira, separada 
judicialmente, empresária, portadora da cédula de identidade nº 24.891.818-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 162.979.248-99, residente e domiciliada na Rua Anastácio de Souza Pinto, 232, São Paulo/SP, 
levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e/ou On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 07 de Dezembro de 2021 às 09h15, à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar 
- Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 682.796,37 (Seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais 
e trinta e sete centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor 
Fiduciário, constituído pelo IMÓVEL: Apartamento nº 28, localizado no 2º pavimento, do empreendimento 
ENJOY FREGUESIA DO Ó, situado na Rua Balsa nº 543, na Vila Santa Marina, no 4º Subdistrito - Nossa 
Senhora do Ó, contendo a área privativa de 59,370m² e área comum (inclui garagem) de 40,775m², com a 
área total de 100,145m², correspondendo-lhe um coeficiente de proporcionalidade de 0,005573 no terreno 
condominial matriculado sob nº 183.219, com direito a uma vaga na garagem coletiva, dentre aquelas 
tratadas como propriedade comum, para estacionamento de um automóvel de passeio, de forma 
indeterminada. Imóvel devidamente matriculado sob nº 190.636 do 8º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 104.183.0013-4. 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 21 de Dezembro de 2021 às 15h00 para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 705.615,94 (Setecentos e cinco mil, seiscentos e quinze reais e noventa e quatro 
centavos). O horário mencionado neste edital, na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, 
consideram o horário oficial de Brasília/DF. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será 
realizado exclusivamente on line. Os interessados deverão se cadastrar através da Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) 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, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online devem 
ser verificadas nos sites indicados. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através da Loja SOLD 
LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), respeitado o lance 
inicial e o incremento mínimo estabelecido. 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, 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. 
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e 
eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de 
regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O arrematante pagará 
no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), o qual o participante deverá declarar ter lido e concordado 
com os seus termos e condições ali estabelecidos para a participação no leilão. 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. 

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO - AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO ONLINE 
Nº 01/2021. O MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, torna público para o conhe-
cimento de quem possa interessar, que será realizada Licitação através 

do Processo nº 443/2021, na modalidade Leilão Eletrônico nº 01/2021, do tipo maior lance, tendo 
como objeto a VENDA DE BENS PATRIMONIAIS (veículos e equipamentos), no estado em que se 
encontram, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I do edital regulador do certame. A 
Sessão será realizada sob responsabilidade da Leiloeira Erica Cristina Borro, JUCESP 1109, com 
início às 09h00min do dia 10 de Dezembro de 2021 no endereço eletrônico: www.leiloesmager.com.
br. O Edital poderá ser acessados nos sites www.registro.sp.gov.br ou www.leiloesmager.com.br.  
Informações podem ser obtidas através do telefone (14) 99680-3250 ou ainda através dos e-mails: 
compras@registro.sp.gov.br ou contato@leiloesmager.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RINCÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - 
LEILÃO ONLINE Nº 01/2021. O MUNICÍPIO DE RINCÃO/SP, torna pú-
blico para o conhecimento de quem possa interessar, que será realizada 

Licitação aberta através do Processo nº 95/2021 na modalidade Leilão na forma Online, nº 01/2021, 
do tipo maior lance, tendo como objeto a ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS (VEÍCU-
LOS E EQUIPAMENTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO/SP, no estado em que se 
encontram, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I do edital 
regulador do certame. A Sessão será realizada sob responsabilidade da Leiloeira Erica Cristina Bor-
ro, JUCESP 1109, com início às 08h30min do dia 02 de Dezembro de 2021 no endereço eletrônico: 
www.leiloesmager.com.br. O instrumento convocatório e seus anexos encontram-se disponíveis no 
site oficial do município:  www.rincao.sp.gov.br e www.leiloesmager.com.br  e poderão ser retirados 
ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta 
feira das 8h00min as 11h00min e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3395-9100 ou ainda através dos e-mails:  licitacoes@rincao.sp.gov.br ou 
licitacoes.rincao@gmail.com

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS
Online

Data de Fechamento: 09/12/2021 a partir das 14h00

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.
Edital completo no site do leiloeiro. Leiloeiro Oficial - Dora Plat - Jucesp 744.

MAIS INFORMAÇÕES: www. .com.br3003.0677  | ZUKERMAN

Terreno lote nº 03 do PAL 47.061, situado na Rua Jupa�, s/nº na Freguesia
de Campo Grande, Área total de terreno de 5.323,00m². Matrícula nº
188.235 4º RI local. Obs.: Agendamento de visitas com o leiloeiro.

LOTE 01 RIO DE JANEIRO/RJ - FREGUESIA DE CAMPO

Lance Mínimo: R$ 2.612.700,00

CONSULTE OUTRAS OPORTUNIDADES DE IMÓVEIS LOCALIZADOS EM MG • RJ

IMÓVEL
DESOCUPADO

IMÓVEL
DESOCUPADO

 

 

Ficam os requerido(s) ESPÓLIO DE MARCOS BONAMI DA SILVA, na pessoa de seu inventariante legal, JEREMIAS ALBERTO LARANJEIRA, os 
herdeiros JONATAS LARANJEIRAS BONAMI DA SILVA, REBECA LARANJEIRA BONAMI DA SILVA, DEBORA LARANJEIRA BONAMI DA SILVA,  
terceiros interessado IESP – INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL DE SÃO PAULO - ME, ANTONIO AVANÇO, LUZIA BERGUIO AVANÇO, JUSTINIANO 
VIANNA SOBRINHO, THEREZINHA CLARO VIANNA, AUGUSTO FERNANDES DE AZEVEDO,  PREFEITURA DO MUNICIPIO  DE ILHA COMPRIDA e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras 
realizadas em 17/06/2020, 17/06/2020, 17/08/2020, 17/08/2020, 17/08/2020 respectivamente.  

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE JACUPIRANGA - SP. 
Processo: nº 0000323-98.2020.8.26.0294. Executados: ESPÓLIO DE MARCOS BONAMI DA SILVA, na pessoa de seu inventariante legal, JEREMIAS 
ALBERTO LARANJEIRA. LOTE 001 – Um veículo da marca/modelo GM/ VECTRA SEDAN, Placa HEW 0317, Ano/Modelo 2006 - 2007, RENAVAM nº 
00895814269 em Jacupiranga 50% do valor de avaliação em Jacupiranga/SP. Rua Papoula, nº 395, Jardim Maria Antonia Mairiporã/SP – Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 22.633,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 11.316,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - 
Um veículo da marca/modelo GM/ VECTRA SEDAN, Placa ELP 8758, Ano/Modelo 2009 - 2010, RENAVAM nº 00155003208, em Jacupiranga 50% 
do valor de avaliação em Jacupiranga/SP. Rua Papoula, nº 395, Jardim Maria Antonia Mairiporã/SP – Lance mínimo na 1ª praça: R$ 27.287,00 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 13.643,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 003 - Penhora dos direitos sobre um imóvel 
constituído pelo lote de terreno sob nº 21 (vinte e um) pertencente à quadra nº “D-F” do loteamento denominado “Balneário Sete de Setembro 
– A”, situado na Ilha Comprida, neste município de Iguape/SP, com a área total de 270,00m². Obs. Conforme petição de fls. 195/197dos autos, 
sobre este imóvel foi edificada uma casa contendo 1 (um) dormitório, sala e cozinha conjugados, banheiro e varanda.  Contribu inte nº 
060.080.021.1.  Descrição completa na Matrícula nº 37.515 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape/SP.  Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 19.401,71 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 9.700,85 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 004 - Penhora dos 
direitos possessórios sobre o imóvel constituído pelo lote de terreno de nº 01 (um), pertencente à quadra “D-F”, situado no loteamento 
denominado “Balneário Sete de Setembro - Gleba - A”, situado na Ilha Comprida, neste município de Iguape/SP, com a área total de 252,00m². 
Cadastrado na Prefeitura Municipal de Ilha Comprida sob o nº 060.080.001.1. Obs. Conforme petição de fls. 195/197 dos autos, não há edificação 
e sem registro imobiliário conhecido, tal direito sobre o bem foi adquirido mediante “Compromisso de Compra e Venda”. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 14.307,76 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 7.153,88 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 005 - Penhora dos 
direitos possessórios sobre o imóvel constituído pelo lote de terreno de nº 02 (um), pertencente à quadra “D-F”, situado no loteamento 
denominado “Balneário Sete de Setembro – Gleba A” situado na Ilha Comprida, neste município de Iguape/SP, com a área total de 270,00m². 
Cadastrado na Prefeitura Municipal de Ilha Comprida sob o nº 060.080.002.1. Obs. Conforme petição de fls. 195/197 dos autos, não há edificação 
e sem registro imobiliário conhecido, tal direito sobre o bem foi adquirido mediante “Compromisso de Compra e Venda”. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 15.329,74 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 7.664,87 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 31/01/2022 às 15h40min, e termina em 03/02/2022 às 15h40min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 15h41min, e termina 
em 25/02/2022 às 15h40min. 

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

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004261-80.2016.8.26.0082 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Boituva, Estado de São Paulo, Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI 
NOGUEIRA LUCAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CD MASTER CENTRO DE DISTRIBUICAO 
LTDA ME, CNPJ 11.538.240/0001-60, , que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do 
Brasil S/A, objetivando a cobrança da quantia de R$ 125.981,71 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e 
oitenta e um reais e setenta e um centavos), referente ao contrato bancário. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação propos-
ta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente respos-
ta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Boituva, aos 19 de novembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004691-25.2021.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a MARLEY MODA COM E CONF. LTDA, CNPJ 11.767.103/0001-06 que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Rio Claro Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não 
Padronizados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 160.589,98 (fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de julho de 2021. 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de FRANCISCO DIAS FILHO, MARIA ROSA 
GUIMARÃES TEODORO, MÁRCIA REGINA CASA DIAS, LUIZ CLAÚDIO VIEIRA DA SILVA, FATI-
MA BURRI DA SILVA, na qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo e VERA LÚCIA DOS SAN-
TOS, na qualidade de procuradora do imóvel objetivado na matricula nº 256.579 deste 9º Registro 
de Imóveis, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial 
de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um Apartamento de nº 54-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio “Condomínio Perobas III”, situado à Rua Domingos Lisboa, nº 103, no Distrito de 
Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imobiliária, com área útil de 51,55m², 
área comum de 4,69m², área total 56,42m², e uma fração ideal no terreno de 39,95m² ou 1,666%; cujo 
pedido foi iniciado através do requerimento de 15 de outubro de 2019, prenotado sob nº 625.900, 
em 18 de outubro de 2019, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 26 de julho de 2019, no Livro 
5589, fls.295/304, pelo 11º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo 
Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual ADRIANA RUTI-
NEA DOS SANTOS CORDEIRO, brasileira, esteticista, viúva de Eduardo Araújo Cordeiro, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 23.780.329-X-SSP/SP, CPF/MF nº 171.247.718-89, residente e do-
miciliada na Rua Domingos Lisboa, 103, apto 54-B; e sua filha LETÍCIA DE ARAÚJO CORDEIRO, 
brasileira, solteira, maior, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.330.014-0-SSP/
SP, CPF/MF nº 317.220.438-30, residente e domiciliada nesta Capital, Rua Orfanato, 882, apto 52-B, 
solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238, do Código 
Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica e continua, por prazo superior a 25 (vinte 
e cinco) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de que o notificando se encon-
trava 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 com-
parecer 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 impug-
nar 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.

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 1.371.868 o requerimento feito pelo BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação 
do devedor fiduciante, ERICK DE MORAES KREBS RG nº 36.160.434-8-SSP-SP, CPF/MF nº 360.364.778-
56, brasileiro, solteiro, maior, capaz, empresário, 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 30 de novembro de 2021, o valor de 
R$39.965,53 (Trinta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), em 
conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, 
registrado na matrícula nº 16.065, referente ao Prédio situado na Avenida Rubens Montanaro de Borba, n° 
676, 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, o credor-fiduciário será facul-
tado 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, 30 de novembro de 
2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL
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O 
merchandising foi 
definitivamente 
instalado nas trans-
missões esporti-
vas. A Globo, que 

durante muito tempo resistiu 
e sempre proibiu qualquer 
participação de narradores ou 
comentaristas em ações co-
merciais, entregou os pontos 
de vez. Galvão Bueno virou o 
garoto-propaganda do mo-
mento. Mesmo durante os jo-
gos, com bola rolando, perigo 
de área ou não, o espaço com 
som e imagem está sendo 
aberto para as mais diferentes 
inserções. Sinal dos tempos. E 
nada contra também, só que 
para tudo existe hora e lugar. 
Parcimônia. Este é um traba-
lho que exige do bom coor-
denador muita atenção para 
intervir no momento certo 
em sua comunicação com o 
narrador. Por exemplo: sába-
do, no SBT, o gol do Palmeiras 

Propaganda no futebol foi mostrado numa divisão de 
tela, conhecida como tela re-
duzida, com a Claro. Resulta-
do: parafuso na cabeça do te-
lespectador. Ficou sem saber 
onde prestar atenção, no gol 
ou no serviço da operadora. 
Bobeada feia, que não pode 
acontecer nunca, muito me-
nos numa final, e final de “Li-
bertadores”.

TV Tudo
Outro detalhe. A Fox, ao final 
do jogo, passou a bola para 
a ESPN e aí foi feito todo um 
trabalho em cima da conquis-
ta do Palmeiras. No Sports-
Center, à meia-noite, o bem 
animado Antero Greco deu 
ideia ao Paulo Soares, Amigão, 
de continuarem ao vivo até a 
chegada do desembarque do 
time vencedor no Brasil.

Apagou. O SBT, dono dos di-
reitos da competição na TV 
aberta, preferiu voltar à sua 
vidinha de sempre. Permitiu 
que a Globo, sua concorren-
te, cobrisse toda a festa pal-

meirense, desde o momento 
que a bola parou de rolar em 
Montevideo até a chegada do 
time campeão ao Brasil.

Reencontro. O americano Al-
bert Lewitinn foi quem lan-
çou Marcia Goldschmidt na 
televisão, inclusive trouxe 
para o Brasil os seus primei-
ros modelos de programa. 
Agora, os dois morando na 
Europa, ela em Portugal e ele 
na Espanha, articulam a reali-
zação de um trabalho para o 
streaming.

Troca de comando. João Kle-
ber e Rafael Paladia não são 
mais os diretores do “Encren-
ca”, da Rede TV!. Julio Picone, 
ex-MTV, ontem, 11h da manhã, 
assumiu no lugar deles.

Nada muda. A jornalista Ma-
rina Machado acaba de re-
novar seu contrato com a TV 
Brasil. Isso significa a sua con-
tinuidade à frente do “Sem 
Censura”, no ar todas as se-
gundas-feiras.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

PROVA DE AMOR 
15h15, na Record TV

Lopo acelera na direção da barreira, 
atropela os cones e quase pega 
Diana e Júlio. Diana, do chão, atira. 
Diana e Júlio entram no carro e vão 
atrás de Lopo. Carro de Lopo é per-
seguido Diana e Júlio. Gerião conta 
sua história para Luísa e Chicão. 
Luana fi ca com ciúme de Nobru e 
Adriana. Gabi surfa. Pati comemora 
porque Rafa se classifi cou para a 
semi-fi nal do campeonato. Hélio 
cobra a data do casamento de 
Teresa. Raquel abraça Gabi. Adriana 
olha irritada. Gabriel beija Raquel. 
Estrada está bloqueada por dois 
carros. Lopo é obrigado a frear.

MALHAÇÃO SONHOS 
17h45, na Rede Globo

Duca defende Gael e acerta Lobão, 
que revida e consegue fugir da polí-
cia, com o apoio de seus lutadores. 
Os paramédicos socorrem Gael, 
que está desacordado no ringue. 
Karina se atira em direção ao pai, 
que reage ao ouvir a voz da menina. 
Todos seguem com Gael para o 
hospital. Edgard apoia Cobra, que 
avisa que se afastará por um tempo 
e voltará para buscar sua família. 
Lobão alerta Luiz sobre o cerco da 
polícia e o orienta a fugir. Gael se 
recupera e volta para casa. Lucrécia 
insiste para que Jade fi que ao lado 
de Cobra, e Edgard revela que o 

RESUMO DAS NOVELAS

rapaz não entregou a luta.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Zayla provoca Samuel e Pilar. 
Quinzinho beija Vitória, que desiste 
de partir. Guebo convida Justina 
para sair. Pilar revela para Dolores 
que Samuel é irmão de Tonico. Olu 
e Cândida descobrem que Zayla é 
amante de Tonico. Lota faz insinua-
ções sobre Lupita e Borges para Ba-
tista. Nicolau vê Nino e Celestina se 
beijando. Luísa se ressente da união 
entre Pedro e Teresa. Caxias avisa a 
Pedro que foi selada a aliança entre 
Brasil, Argentina e Uruguai contra 
Solano Lopez.

TE DOU A VIDA
18h30, no SBT

Chega o dia do casamento entre 
Pedro e Gina. Embora Pedro não es-
teja feliz, o mecânico faz por amor 
a Helena e permite que Ernesto o 
manipule. Gina aproveita o fato de 
Pedro deixar o celular na mesinha 
de cabeceira e manda para Elena 
as fotos do casamento pelo qual a 
mulher está completamente depri-
mida. Samuel descobre os códigos 
que Rosa encontrou no caderno 
de Modesto, enquanto Pedro diz a 
Gina que não quer ter intimidade 
com ela. Gabriela fi ca sabendo do 
casamento de Pedro e decide falar 
com Samuel para deixar claro de 

que lado ele está.

UM LUGAR AO SOL
21h30, na Rede Globo

Ravi foge de Lara. Santiago avisa 
a Érica que ela pode voltar a dar 
aulas com Luan. Na intenção de 
procurar Ravi, Lara diz para Mateus 
que acompanhará Noca para 
ajudar a avó na sua mudança para 
o Rio. Rebeca tem uma sessão 
de terapia com Ana Virgínia. Érica 
aceita a oferta de Santiago, que se 
propõe a conseguir uma bolsa de 
estudos para Luan. Lara se recorda 
de Christian ao entrar na casa em 
que morava no Rio. Noca conse-
gue emprego na cozinha de um 
restaurante. 

VERDADES SECRETAS
00h05, na Rede Globo

Angel consegue despistar Carolina, 
mas se sente culpada. Alex ameaça 
Guilherme. Estela aconselha Edgard 
a reatar com Lyris. Pia e Igor passam 
a noite juntos. Angel sente ciúmes 
de Alex com Carolina. Igor afi rma a 
Pia que eles não têm um relaciona-
mento amoroso. Guilherme confes-
sa que deseja reatar com Angel e 
desconfi a que a menina ama outro 
homem. Bruno conta para Alex que 
está apaixonado por Stephanie. 
Alex arma para que Bruno descubra 
que Stephanie sai com homens em 
troca de dinheiro. 

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
É um bom momento 
para estudar ou reunir 

informações, saindo da sua zona 
de conforto, e aproveite também 
pra entrar em contato com os 
amigos e matar a saudade. Mas 
não confi e tanto nos outros 
colegas.

TOURO. 
As estrelas prometem 
excelentes energias 

para você dar um gás em assuntos 
profi ssionais, principalmente se 
pensa em mudar o rumo da carrei-
ra. Por outro lado, assuntos do dia 
a dia vão exigir atenção extra.

GÊMEOS. 
Como não adianta se 
preocupar com ante-

cedência, o jeito é se dedicar mais 
ao trabalho e agarrar qualquer 
oportunidade de evoluir. Não 
deixe escapar nenhuma chance de 
dar aquela guinada profi ssional.

CÂNCER. 
Tudo indica que você 
vai sair lucrando no 

fi nal das contas, ainda que não 
seja lá muito fã de surpresas. No 
trabalho, é hora de se concentrar 
em alguns assuntos práticos, tan-
to em casa quanto no trabalho.

LEÃO. 
Você vai dar um show 
em tudo que envolva 

comunicação, inclusive nas 
mídias sociais, mas saiba que 
o trabalho pede uma atenção 
extra no fi nal da tarde. Aproveite 
o momento para fazer algumas 
mudanças. 

VIRGEM. 
Foque no que é 
importante e controle 

melhor os gastos, por mais que 
queira comprar tudo o que vê. . 
Talvez não role a sorte grande na 
mega, mas o trabalho conta com 
vibes mais favoráveis.

LIBRA. 
Deixe a preguiça de 
lado, mergulhe no 

serviço e foque nos resultados. 
o dinheiro não cai do céu — faça 
sua parte. A comunicação será 
a chave para o sucesso, por isso, 
faça contatos novos.

ESCORPIÃO. 
Talvez esteja sonhando 
com paz e tranquili-

dade, mas saiba que vai dar um 
show se cuidar das tarefas no seu 
ritmo. Seu sexto sentido estará 
muito afi ado, mas ainda assim há 
risco de perder informações. 

SAGITÁRIO. 
Com a cabeça rechea-
da de boas ideias e 

muitos sonhos, você não vai se 
contentar com pouco.  Aproveite 
o astral favorável para pensar 
fora da caixa, expandir seus con-
tatos, conhecer gente nova,

CAPRICÓRNIO. 
No trabalho, é hora 
de botar as mãos na 
massa e mostrar que 

dá conta da sua parte se quiser 
causar uma boa impressão. oque 
no que é importante e aproveite 
para fi nalizar as tarefas.

AQUÁRIO. 
Foque nas tarefas 
primeiro e deixe pra 
sonhar acordado/a 

mais tarde. Pode entrar uma 
grana que não estava esperando, 
mas vai ser melhor para os seus 
interesses manter segredo sobre 
sua boa sorte.

PEIXES. 
Vale a pena prestar 
atenção ao seu sexto 

sentido, que estará ainda mais 
afi ado, se quiser se destacar no 
trabalho.  Tente respirar fundo e 
faça o possível para não perder a 
paciência com os amigos.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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CRUZADAS

Galvão Bueno é um dos principais narradores esportivos da País; atualmente atua na Rede Globo 
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Curtas

AGLOMERAÇÃO. O 
nome de Claudia Leit-
te, 41, ficou entre os as-
suntos mais comenta-
dos do Twitter no Brasil 
neste domingo (28). No 
entanto, a causa não 
foi positiva, a hashtag 
#ClaudiaLeitteGeno-
cida teve destaque um 
dia após a cantora apre-
sentar o trio elétrico 
Blow Out para públi-
co grande com aglo-
meração e sem uso de 
máscaras, no estacio-
namento do Espaço 
das Américas, em São 
Paulo.

POLÊMICA. Gui Arau-
jo, de “A Fazenda 13” 
(RecordTV), participou 
do programa “Hora do 
Faro” neste domingo 
(28) e, como esperado, 
falou de seus relacio-
namentos antigos com 
famosas como Anitta 
e Duda Reis. O ex-MTV 
não queria falar do as-
sunto, mas após insis-
tência, ele acabou cha-
mando Duda Reis de 
ingrata e elogiou Anitta.

COBRA KAI . Andrew 
Garfield (38) foi sur-
preendido por uma 
mensagem do elen-
co de “Cobra Kai”, série 
pela qual se declarou 
“obcecado” quando fez 
teste para o elenco do 
musical “Tick, Tick... 
Boom!”, que estreou 
na Netflix dia 12 de no-
vembro. Mari Mouser, 
Peyton Roy List e Tan-
ner Buchanan partici-
param do conteúdo. 

‘Achava a moda 
um fardo’
Bruna Marquezine em 
entrevista a revista CJ 
FASHION JOURNAL. 

A 
atriz Lindsay 
Lohan, 35, anun-
ciou que está 
noiva de Ba-
der Shammas, 

executivo do banco Cre-
dit Suisse em Dubai, com 
quem namora há dois anos.  
Segundo o site Page Six, o 
anel de noivado é uma joia 
da grife Harry Winston com 
pedra que possui aproxima-
damente 6 quilates.  “Com 
cores e clareza altas, eu esti-
maria o valor de varejo em 
um quarto de milhão de 
dólares – US$ 250 mil”, dis-
se Kothari, um especialista 
do mercado de diamantes. 
Na cotação atual, o anel se-
ria avaliado em cerca de R$ 
1,4 milhão. A publicação do 
anúncio do noivado foi fei-
ta no Instagram.

LINDSAY LOHAN ESTÁ NOIVA 
Aliança custa até R$ 1,4 mi
Atriz revelou que 
está noiva de Bader 
Shammas no último 
domingo; anel é 
avaliado em cerca de 
R$ 1,4 mi

Pedido de desculpas
Juliette Freire, 31, foi uma das entrevistadas de Tatá Werneck, 
38, no Lady Night, desta segunda-feira (28). Para promover 
a atração, a Globoplay divulgou um trecho da entrevista no 
Instagram, na qual a maquiadora paraibana responde se já 
recebeu mensagens de ex-BBBs pedindo desculpas. Ela disse 
que quatro a procuraram e que ela perdoou todos eles. No 
entanto, a capeão do BBB não quis revelar quem foram os 
ex-confinados que a procuraram.

Lady Night
Marcos Mion foi um dos con-
vidados da sexta temporada 
do talk show Lady Night. Po-
rém, uma série de perguntas 
feitas por Tatá Werneck, 38, o 
deixou constrangido e literal-
mente sem palavras. Primei-
ro, Tatá brincou sobre o Ro-
berto Marinho. Depois, deu 
início às zoeiras com Lucia-
no Huck, 50, substituído por 
Mion no Caldeirão.

Cirurgia
O padre Fábio de Melo, 50, 
passou por uma cirurgia 
após ter um dos tendões do 
braço lacerado, o da cabe-
ça curta do bíceps, confor-
me explicou o religioso no 
Instagram neste domingo 
(28). “Convivi com a lacera-
ção parcial durante 20 dias, 
mas não deu mais”, disse ele. 
Alguns famosos desejaram 
melhoras a Melo nas redes.

Novo affair de Anitta?
Uma foto de Anitta com o ator Bruno Montaleone, de “Verdades Secretas 2”, deu o que falar 
entre os fãs da cantora. Os dois estiveram juntos na festa realizada na casa da cantora no Rio 
de Janeiro durante a noite deste sábado (27). O artista postou a foto em que aparece “agarra-
dinho” com a artista em seu perfil no Instagram. “Gato”, afirmou Anitta nos comentários da 
postagem. Os fãs especularam sobre o “clima” entre os dois na mesma publicação. “A Laris-
sa não perdoa e está certíssima”, brincou uma das seguidores na rede social.
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Curtas

AGLOMERAÇÃO. O 
nome de Claudia Leit-
te, 41, ficou entre os as-
suntos mais comenta-
dos do Twitter no Brasil 
neste domingo (28). No 
entanto, a causa não 
foi positiva, a hashtag 
#ClaudiaLeitteGeno-
cida teve destaque um 
dia após a cantora apre-
sentar o trio elétrico 
Blow Out para públi-
co grande com aglo-
meração e sem uso de 
máscaras, no estacio-
namento do Espaço 
das Américas, em São 
Paulo.

POLÊMICA. Gui Arau-
jo, de “A Fazenda 13” 
(RecordTV), participou 
do programa “Hora do 
Faro” neste domingo 
(28) e, como esperado, 
falou de seus relacio-
namentos antigos com 
famosas como Anitta 
e Duda Reis. O ex-MTV 
não queria falar do as-
sunto, mas após insis-
tência, ele acabou cha-
mando Duda Reis de 
ingrata e elogiou Anitta.

COBRA KAI . Andrew 
Garfield (38) foi sur-
preendido por uma 
mensagem do elen-
co de “Cobra Kai”, série 
pela qual se declarou 
“obcecado” quando fez 
teste para o elenco do 
musical “Tick, Tick... 
Boom!”, que estreou 
na Netflix dia 12 de no-
vembro. Mari Mouser, 
Peyton Roy List e Tan-
ner Buchanan partici-
param do conteúdo. 

‘Achava a moda 
um fardo’
Bruna Marquezine em 
entrevista a revista CJ 
FASHION JOURNAL. 

A 
atriz Lindsay 
Lohan, 35, anun-
ciou que está 
noiva de Ba-
der Shammas, 

executivo do banco Cre-
dit Suisse em Dubai, com 
quem namora há dois anos.  
Segundo o site Page Six, o 
anel de noivado é uma joia 
da grife Harry Winston com 
pedra que possui aproxima-
damente 6 quilates.  “Com 
cores e clareza altas, eu esti-
maria o valor de varejo em 
um quarto de milhão de 
dólares – US$ 250 mil”, dis-
se Kothari, um especialista 
do mercado de diamantes. 
Na cotação atual, o anel se-
ria avaliado em cerca de R$ 
1,4 milhão. A publicação do 
anúncio do noivado foi fei-
ta no Instagram.

LINDSAY LOHAN ESTÁ NOIVA 
Aliança custa até R$ 1,4 mi
Atriz revelou que 
está noiva de Bader 
Shammas no último 
domingo; anel é 
avaliado em cerca de 
R$ 1,4 mi

Pedido de desculpas
Juliette Freire, 31, foi uma das entrevistadas de Tatá Werneck, 
38, no Lady Night, desta segunda-feira (28). Para promover 
a atração, a Globoplay divulgou um trecho da entrevista no 
Instagram, na qual a maquiadora paraibana responde se já 
recebeu mensagens de ex-BBBs pedindo desculpas. Ela disse 
que quatro a procuraram e que ela perdoou todos eles. No 
entanto, a capeão do BBB não quis revelar quem foram os 
ex-confinados que a procuraram.

Lady Night
Marcos Mion foi um dos con-
vidados da sexta temporada 
do talk show Lady Night. Po-
rém, uma série de perguntas 
feitas por Tatá Werneck, 38, o 
deixou constrangido e literal-
mente sem palavras. Primei-
ro, Tatá brincou sobre o Ro-
berto Marinho. Depois, deu 
início às zoeiras com Lucia-
no Huck, 50, substituído por 
Mion no Caldeirão.

Cirurgia
O padre Fábio de Melo, 50, 
passou por uma cirurgia 
após ter um dos tendões do 
braço lacerado, o da cabe-
ça curta do bíceps, confor-
me explicou o religioso no 
Instagram neste domingo 
(28). “Convivi com a lacera-
ção parcial durante 20 dias, 
mas não deu mais”, disse ele. 
Alguns famosos desejaram 
melhoras a Melo nas redes.

Novo affair de Anitta?
Uma foto de Anitta com o ator Bruno Montaleone, de “Verdades Secretas 2”, deu o que falar 
entre os fãs da cantora. Os dois estiveram juntos na festa realizada na casa da cantora no Rio 
de Janeiro durante a noite deste sábado (27). O artista postou a foto em que aparece “agarra-
dinho” com a artista em seu perfil no Instagram. “Gato”, afirmou Anitta nos comentários da 
postagem. Os fãs especularam sobre o “clima” entre os dois na mesma publicação. “A Laris-
sa não perdoa e está certíssima”, brincou uma das seguidores na rede social.
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 A O processo seletivo para o 
Serviço Militar Voluntário de 
Oficiais aceitará inscrições de 
23 de novembro a 5 dezem-
bro de 2021. São 413 vagas de 
nível superior para atuações 
em todo o país. A taxa de ins-
crição é de R$ 140. Homens e 
mulheres com mais de 18 anos 
e menos de 41 até o dia 12 de se-
tembro de 2022, data da incor-
poração, podem se inscrever. 

Os rendimentos de Guar-
da-Marinha, primeiro pos-
to a ser ocupado, chegam a 
R$9.948,40, sendo R$7.315 de 
soldo, adicional militar de 
R$1.389,85, adicional habilita-
ção de R$877 e adicional dis-
ponibilidade de R$365,75. Após 
seis meses, o Oficial passa a 
ocupar o posto de Segundo-
-Tenente, com rendimentos de 
R$10.935,40, sendo soldo de 
R$7.490, adicional militar de 
R$1.423,10, adicional habilita-
ção de R$1.647,80 e adicional 
disponibilidade de R$377,50. 

Ao completar um ano da 
incorporação, o Oficial ocupa 
o posto de Primeiro-Tenente e 
passa a receber R$12.120,15 de 
rendimentos, sendo R$8.245 
de soldo, R$1.566,55 de adicio-

Marinha abre novo concurso
PROVA. No 7º ano de serviço militar, o Oficial ocupará o posto de Capitão-Tenente, com rendimentos de R$ 13 mil

nal militar, R$1.813,90 de adi-
cional habilitação e R$412,25 
de adicional disponibilidade. 
No sétimo ano de serviço mi-
litar, o Oficial ocupará o posto 
de Capitão-Tenente, com ren-
dimentos de R$13.611,15, sendo 
R$9.135 de soldo, R$2.009,70 de 
adicional militar, R$3.105,90 de 
adicional habilitação, R$456,75 
de adicional disponibilidade.

As atuações serão para gra-
duações de áreas como Área 
Técnica, Engenharia, Medici-
na, Saúde, Técnica-Magistério 
e Inspetor Naval. (DL)

A Prefeitura de Mongaguá 
abriu, na quarta-feira (24), o 
Concurso Público 02 de 2021, 
voltado a diversos cargos. São 
mais de 300 oportunidades. 
As inscrições acontecerão en-
tre 25 de novembro e 30 de de-
zembro, e podem ser realiza-
das no site da RBO Concursos, 
empresa responsável pelo cer-
tame. As taxas para se inscre-
ver variam entre R$ 29,60 e R$ 
53,60. Já os salários ficam entre 
R$ 1.100 e R$ 2.725,80.

Ao todo, são 41 cargos dife-
rentes e 306 oportunidades, 
sendo 77 destinadas a pessoas 
com deficiências. Há também 
a formação de cadastro reserva 
para 180 vagas.

A Prefeitura de Mongaguá 
enfatiza que esta publicação é 
apenas um resumo das infor-
mações contidas no edital do 
concurso. Todos os detalhes 
do certame deverão ser con-
sultados por meio do Edital 
de Abertura e demais docu-
mentos disponibilizados, bas-
ta acessar o site da RBO Con-
cursos ou o site da Prefeitura 
de Mongaguá.

A Prefeitura também abriu 
o Concurso Público 03 de 2021, 
voltado à Saúde. As inscrições 
acontecerão entre 25 de no-
vembro e 7 de janeiro de 2022, 
e podem ser realizadas tam-
bém no site da RBO Concur-
sos, empresa responsável pelo 

Mongaguá 
tem concurso
voltado à saúde

Algumas das vagas dos processos seletivos são direcionadas para profissionais da saúde em Mongaguá

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

certame. As taxas para se ins-
crever variam entre R$ 41,60 
e R$ 53,60. Já os salários ficam 
entre R$ 1.100 e R$ 2.509,10. Os 

 A O Tribunal de Justiça de 
São Paulo publicou na úl-
tima terça-feira (10) os edi-
tais de concursos para os 
cargos de assistente social 
judiciário e psicólogo ju-
diciário. Para a Capital, fo-
ram abertas 9 vagas para 
psicólogo e 20 vagas para 
assistente social. 

Nas demais comarcas das 
10 Regiões Administrativas 
Judiciárias (RAJs) do Estado, 
são 56 vagas para psicólogo 
judiciário e 112 vagas para 
assistente social judiciário.

As inscrições foram 
abertas em 12 de novem-
bro e seguem até 16 de 
dezembro, às 16h, exclusi-
vamente pelo site da Fun-
dação Vunesp. 

O salário inicial de 
ambos os cargos é de R$ 
7.470,74, mais auxílio 
para alimentação, saúde e 
transporte, corresponden-
tes à jornada de trabalho 
de 30 horas semanais.

Nos dois casos, o con-
curso será dividido em 
duas etapas: a primeira é 
composta por prova obje-
tiva (eliminatória e classi-
ficatória) e prova discursi-
va (eliminatória), previstas 
para o dia 20/2/22; e a se-
gunda etapa é de prova de 
títulos de caráter classifi-
catório, aplicada somente 
aos candidatos habilita-
dos e com melhor classi-
ficação na prova objetiva. 

Serão nomeados os 
classificados dentro do 
número de vagas ofere-
cidas no edital, poden-
do o Tribunal nomear ou 
não os demais candida-
tos aprovados, na medi-
da de suas necessidades 
e da disponibilidade or-
çamentária existente, ob-
servando-se que 5% das 
vagas são reservadas para 
pessoas com deficiência e 
20% para candidatos ne-
gros. (DL)

Concurso: Justiça de SP oferece quase 200 vagas

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
413

Vagas
402

Vagas
197

Inscrições
Até 5/12
https://www.marinha.
mil.br/sspm/

Inscrições
Até 30/12
https://concursosrbo.
com.br/

Inscrições
Até 16/12
https://www.vunesp.
com.br/

Salário
Até R$ 10 mil

Salário
Até R$ 2.725

Salário
R$ 7.470,74 

Taxa de inscrição
Até R$ 140

Taxa de inscrição
Até R$ 53,60

Taxa de inscrição
R$ 93

Interessados em 
fazer o processo 
seletivo para o 
Serviço Militar 
Voluntário 
de Oficiais 
temporários 
(SMV-OF)  
deverão acessar 
o site https://
www.marinha.
mil.br/sspm/

interessados deverão atender a 
requisitos específicos do edital.

Ao todo, são 18 cargos di-
ferentes e 96 oportunidades, 

sendo 18 destinadas a pessoas 
com deficiências. Há também 
a formação de cadastro reserva 
para 34 vagas. (DL)

Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo terá mais de 150 vagas para ensino superior
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O vínculo entre os militares temporários e a Marinha pode ser renovado uma vez por ano
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 D Desde 2018, por causa do aumento de requerimentos, o INSS começou a atrasar a avaliação de pedidos de aposentadorias

FOTOS PÚBLICAS

O novo presidente do INSS 
(Instituto Nacional do Se-
guro Social), José Carlos 
Oliveira, traçou um plano 
para tentar acabar com a 

fila de espera por benefícios da Previ-
dência Social até julho de 2022. Oliveira 
trabalhou desde abril com o antecessor, 
Leonardo Rolim, nas medidas para so-
lucionar o problema.

A estratégia é ampliar a análise au-
tomática dos pedidos de aposentado-
rias -sem a necessidade de aval de um 
servidor.

Outro item do plano é acelerar a ava-
liação das condições sociais e físicas de 
quem pede o BPC (benefício assisten-
cial para idosos de baixa renda e pessoas 
com deficiência). O plano é que a análise 
do perfil social também seja feita remo-
tamente.

Hoje, o INSS tem cerca de 1,8 milhão de 

processos a serem analisados, sendo que 
500 mil são requerimentos de BPC.

O prazo para análise desses pedidos 
é de 45 dias. Do volume total, cerca de 
900 mil estão dentro desse prazo e a 
outra metade está com atraso superior 
a esse período.

O governo afirma que cerca de 900 mil 
processos é a média mensal de entrada de 
requerimentos. Portanto, zerar a fila signi-
fica ter 900 mil pedidos a serem analisa-
dos -dentro do prazo.

Desde 2018, por causa do aumento de 
requerimentos, o INSS começou a atrasar 
a avaliação de pedidos de aposentadorias 
e demais benefícios. A fila chegou a cerca 
de 2,3 milhões de requerimentos no fim 
de 2019. Diversas tentativas de acabar com 
o estoque em atraso falharam.

No início de novembro, Rolim foi 
exonerado do cargo de presidente do 
INSS. (FP)

A estratégia é 
ampliar a análise 
automática 
dos pedidos de 
aposentadorias 
-sem a 
necessidade 
de aval de um 
servidor

Novo presidente do INSS planeja 
acabar com a fila de espera

Fique 
ligado 

NOTAS

 A Desde ontem (29) passa-
ram a valer duas novas moda-
lidades do Pix: Saque e Troco. 
Os usuários podem fazer sa-
ques em locais como pada-
rias, lojas de departamento e 
supermercados, não apenas 
em caixas eletrônicos.

Segundo o Banco Central 
(BC), a oferta dos dois novos 
produtos da ferramenta aos 
usuários é opcional, cabendo 
a decisão final aos estabele-
cimentos comerciais, às em-
presas proprietárias de redes 
de autoatendimento e às ins-
tituições financeiras.

PIX SAQUE.
O Pix Saque permitirá que os 
clientes de qualquer institui-
ção participante do sistema 
realizem saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço.

Estabelecimentos comer-
ciais, redes de caixas eletrô-
nicos compartilhados e par-
ticipantes do Pix, por meio 
de seus serviços de autoa-
tendimento próprios, pode-
rão ofertar o serviço. Para ter 
acesso aos recursos em espé-
cie, o cliente fará um Pix para 
o agente de saque, em dinâ-
mica similar à de um Pix nor-
mal, a partir da leitura de um 
QR Code ou do aplicativo do 
prestador do serviço.

Pix Troco.
No Pix Troco, a dinâmica é 
praticamente idêntica. A di-
ferença é que o saque de re-
cursos em espécie pode ser 
feito durante o pagamento 
de uma compra ao estabele-
cimento. Nesse caso, o Pix é 
feito pelo valor total, ou seja, 

Pix Saque e Pix Troco 
já estão disponíveis

da compra mais o saque. No 
extrato do cliente aparecerá 
o valor correspondente ao sa-
que e à compra.

LIMITE.
O limite máximo das tran-
sações do Pix Saque e do Pix 
Troco será de R$ 500,00 du-
rante o dia, e de R$ 100,00 no 
período noturno (das 20h às 
6h). De acordo com o BC, ha-
verá, no entanto, liberdade 
para que os ofertantes dos 
novos produtos do Pix tra-
balhem com limites inferio-
res a esses valores, caso con-
siderem mais adequado aos 
seus fins.

TARIFAS.
De acordo com o BC, não ha-
verá cobrança de tarifas para 
clientes pessoas naturais 
(pessoas físicas e microem-
preendedores individuais) 
por parte da instituição de-
tentora da conta de depósi-
tos ou da conta de pagamen-
to pré-paga para a realização 
do Pix Saque ou do Pix Troco 
em até oito transações men-
sais. (AB)

Os usuários 
podem fazer 
saques em 
locais como 
padarias, lojas de 
departamento e 
supermercados, 
não apenas 
em caixas 
eletrônicos

 A A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, subiu 
de 10,12% para 10,15% neste 
ano. Essa foi a 34ª elevação 
consecutiva da projeção. A es-
timativa está no Boletim Fo-
cus de ontem (29), pesquisa 
divulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a ex-
pectativa das instituições para 
os principais indicadores eco-
nômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação subiu 4,96% para 5%. 
Para 2023 e 2024, as previsões 
foram mantidas em 3,42% e 
3,10%, respectivamente.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), é 
de 3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o limi-
te inferior é 2,25% e o superior 
de 5,25%. Para 2022 e 2023, as 
metas são 3,5% e 3,25%, respec-
tivamente, com o mesmo in-
tervalo de tolerância.

TAXA DE JUROS.
Para alcançar a meta de infla-
ção, o Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, defini-
da em 7,75% ao ano pelo Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom). Na última reunião do 
Copom deste ano, nos dias 7 e 
8 de dezembro, a previsão do 
mercado financeiro é que a Se-
lic suba para 9,25% ao ano. (AB)

Mercado prevê 
inflação em 10,15%

 A O Índice de Confiança do 
Comércio (Icom), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), teve queda de 6,2 
pontos de outubro para no-
vembro deste ano. Com isso, 
o indicador chegou a 88 pon-
tos, em uma escala de zero 
a 200, o menor nível desde 
abril deste ano (84,1 pontos).

A confiança do empre-
sário do comércio brasileiro 
caiu em relação tanto ao pre-
sente quanto ao futuro. O Ín-
dice da Situação Atual, que 
mede as avaliações sobre o 
momento atual, caiu 7 pontos 

e chegou a 88,3 pontos.
Já o Índice de Expectati-

vas, que mede a confiança do 
empresariado no futuro, ce-
deu 5,1 pontos e atingiu 93,3 
pontos.

“O cenário para os próxi-
mos meses não é muito ani-
mador, dado que a confiança 
dos consumidores ainda se 
encontra muito baixa, a in-
flação segue em alta, os ju-
ros subindo e o mercado de 
trabalho ainda reagindo gra-
dualmente”, disse o pesqui-
sador da FGV Rodolpho To-
bler. (AB)

Comércio: confiança 
recua 6,2 pontos

 D Governo federal pagará um vale-gás a famílias de baixa renda

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Entenda como vai 
funcionar o vale-gás

A PARTIR DE DEZEMBRO. O Programa Gás do Brasileiros foi sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro na semana passada e ficará em vigor por cinco anos

A partir de dezem-
bro, o governo 
federal pagará 
um vale-gás a 
famílias de bai-

xa renda, para recompor a 
alta do preço do gás de co-
zinha. O Programa Gás do 
Brasileiros foi sancionado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro na semana passada e fica-
rá em vigor por cinco anos.

QUEM TEM DIREITO?
O benefício é destinado a 
famílias inscritas no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), com renda 
familiar mensal per capita 
menor ou igual a meio sa-
lário mínimo nacional, ou 
famílias que tenham entre 
seus integrantes quem rece-
ba o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

QUANDO COMEÇA?
O pagamento começa em 
dezembro e, no primeiro 
mês, o Ministério da Cida-
dania informou que utili-
zará recursos próprios da 
pasta, no valor de R$ 300 
milhões. Para os pagamen-
tos de 2022, o governo ain-
da precisa encontrar espaço 
para a liberação de recursos 
do orçamento.

Pela lei, o programa será 

financiado com recursos 
dos royalties pertencen-
tes à União na produção 
de petróleo e gás natural 
sob o regime de partilha 
de produção, de parte da 
venda do excedente em 
óleo da União e bônus de 
assinatura nas licitações de 
áreas para a exploração de 
petróleo e de gás natural. 
Além disso, serão utiliza-
dos outros recursos que 
venham a ser previstos no 
Orçamento Geral da União 
e dividendos da Petrobras 

pagos ao Tesouro Nacional.
O programa tem ain-

da como uma das fontes 
de financiamento o mon-
tante que cabe à União da 
Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômi-
co (Cide) incidente sobre 
combustíveis.

QUAL O VALOR?
Cada família elegível recebe-
rá, a cada dois meses, o va-
lor correspondente a uma 
parcela de, no mínimo, 50% 
da média do preço nacional 

de referência do botijão de 
13 quilos de gás de cozinha, 
estabelecido pelo Sistema 
de Levantamento de Preços 
(SLP), da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) nos 
seis meses anteriores, con-
forme regras que ainda se-
rão definidas em decreto.

De acordo com o levan-
tamento, o valor médio 
do botijão em 2021 é de R$ 
102,48. Ou seja, cada família 
deve receber R$ 51,24. A esti-
mativa para o ano que vem 
é que o valor médio do boti-
jão suba para R$ 112,48.

COMO CADASTRAR?
Não é necessário cadastra-
mento, será usada a base 
de dados do CadÚnico e do 
BPC. O governo utilizará a 
estrutura do Programa Au-
xílio Brasil para realizar os 
pagamentos do vale-gás, 
por meio da Caixa Econô-
mica Federal.

Ele será concedido, pre-
ferencialmente, às famílias 
com mulheres vítimas de 
violência doméstica que es-
tejam sob o monitoramento 
de medidas protetivas de ur-
gência. A preferência de pa-
gamento também será para 
a mulher responsável pela 
família. (AB)
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 D Desde 2018, por causa do aumento de requerimentos, o INSS começou a atrasar a avaliação de pedidos de aposentadorias

FOTOS PÚBLICAS

O novo presidente do INSS 
(Instituto Nacional do Se-
guro Social), José Carlos 
Oliveira, traçou um plano 
para tentar acabar com a 

fila de espera por benefícios da Previ-
dência Social até julho de 2022. Oliveira 
trabalhou desde abril com o antecessor, 
Leonardo Rolim, nas medidas para so-
lucionar o problema.

A estratégia é ampliar a análise au-
tomática dos pedidos de aposentado-
rias -sem a necessidade de aval de um 
servidor.

Outro item do plano é acelerar a ava-
liação das condições sociais e físicas de 
quem pede o BPC (benefício assisten-
cial para idosos de baixa renda e pessoas 
com deficiência). O plano é que a análise 
do perfil social também seja feita remo-
tamente.

Hoje, o INSS tem cerca de 1,8 milhão de 

processos a serem analisados, sendo que 
500 mil são requerimentos de BPC.

O prazo para análise desses pedidos 
é de 45 dias. Do volume total, cerca de 
900 mil estão dentro desse prazo e a 
outra metade está com atraso superior 
a esse período.

O governo afirma que cerca de 900 mil 
processos é a média mensal de entrada de 
requerimentos. Portanto, zerar a fila signi-
fica ter 900 mil pedidos a serem analisa-
dos -dentro do prazo.

Desde 2018, por causa do aumento de 
requerimentos, o INSS começou a atrasar 
a avaliação de pedidos de aposentadorias 
e demais benefícios. A fila chegou a cerca 
de 2,3 milhões de requerimentos no fim 
de 2019. Diversas tentativas de acabar com 
o estoque em atraso falharam.

No início de novembro, Rolim foi 
exonerado do cargo de presidente do 
INSS. (FP)

A estratégia é 
ampliar a análise 
automática 
dos pedidos de 
aposentadorias 
-sem a 
necessidade 
de aval de um 
servidor

Novo presidente do INSS planeja 
acabar com a fila de espera

Fique 
ligado 

NOTAS

 A Desde ontem (29) passa-
ram a valer duas novas moda-
lidades do Pix: Saque e Troco. 
Os usuários podem fazer sa-
ques em locais como pada-
rias, lojas de departamento e 
supermercados, não apenas 
em caixas eletrônicos.

Segundo o Banco Central 
(BC), a oferta dos dois novos 
produtos da ferramenta aos 
usuários é opcional, cabendo 
a decisão final aos estabele-
cimentos comerciais, às em-
presas proprietárias de redes 
de autoatendimento e às ins-
tituições financeiras.

PIX SAQUE.
O Pix Saque permitirá que os 
clientes de qualquer institui-
ção participante do sistema 
realizem saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço.

Estabelecimentos comer-
ciais, redes de caixas eletrô-
nicos compartilhados e par-
ticipantes do Pix, por meio 
de seus serviços de autoa-
tendimento próprios, pode-
rão ofertar o serviço. Para ter 
acesso aos recursos em espé-
cie, o cliente fará um Pix para 
o agente de saque, em dinâ-
mica similar à de um Pix nor-
mal, a partir da leitura de um 
QR Code ou do aplicativo do 
prestador do serviço.

Pix Troco.
No Pix Troco, a dinâmica é 
praticamente idêntica. A di-
ferença é que o saque de re-
cursos em espécie pode ser 
feito durante o pagamento 
de uma compra ao estabele-
cimento. Nesse caso, o Pix é 
feito pelo valor total, ou seja, 

Pix Saque e Pix Troco 
já estão disponíveis

da compra mais o saque. No 
extrato do cliente aparecerá 
o valor correspondente ao sa-
que e à compra.

LIMITE.
O limite máximo das tran-
sações do Pix Saque e do Pix 
Troco será de R$ 500,00 du-
rante o dia, e de R$ 100,00 no 
período noturno (das 20h às 
6h). De acordo com o BC, ha-
verá, no entanto, liberdade 
para que os ofertantes dos 
novos produtos do Pix tra-
balhem com limites inferio-
res a esses valores, caso con-
siderem mais adequado aos 
seus fins.

TARIFAS.
De acordo com o BC, não ha-
verá cobrança de tarifas para 
clientes pessoas naturais 
(pessoas físicas e microem-
preendedores individuais) 
por parte da instituição de-
tentora da conta de depósi-
tos ou da conta de pagamen-
to pré-paga para a realização 
do Pix Saque ou do Pix Troco 
em até oito transações men-
sais. (AB)

Os usuários 
podem fazer 
saques em 
locais como 
padarias, lojas de 
departamento e 
supermercados, 
não apenas 
em caixas 
eletrônicos

 A A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, subiu 
de 10,12% para 10,15% neste 
ano. Essa foi a 34ª elevação 
consecutiva da projeção. A es-
timativa está no Boletim Fo-
cus de ontem (29), pesquisa 
divulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a ex-
pectativa das instituições para 
os principais indicadores eco-
nômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação subiu 4,96% para 5%. 
Para 2023 e 2024, as previsões 
foram mantidas em 3,42% e 
3,10%, respectivamente.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), é 
de 3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o limi-
te inferior é 2,25% e o superior 
de 5,25%. Para 2022 e 2023, as 
metas são 3,5% e 3,25%, respec-
tivamente, com o mesmo in-
tervalo de tolerância.

TAXA DE JUROS.
Para alcançar a meta de infla-
ção, o Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, defini-
da em 7,75% ao ano pelo Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom). Na última reunião do 
Copom deste ano, nos dias 7 e 
8 de dezembro, a previsão do 
mercado financeiro é que a Se-
lic suba para 9,25% ao ano. (AB)

Mercado prevê 
inflação em 10,15%

 A O Índice de Confiança do 
Comércio (Icom), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), teve queda de 6,2 
pontos de outubro para no-
vembro deste ano. Com isso, 
o indicador chegou a 88 pon-
tos, em uma escala de zero 
a 200, o menor nível desde 
abril deste ano (84,1 pontos).

A confiança do empre-
sário do comércio brasileiro 
caiu em relação tanto ao pre-
sente quanto ao futuro. O Ín-
dice da Situação Atual, que 
mede as avaliações sobre o 
momento atual, caiu 7 pontos 

e chegou a 88,3 pontos.
Já o Índice de Expectati-

vas, que mede a confiança do 
empresariado no futuro, ce-
deu 5,1 pontos e atingiu 93,3 
pontos.

“O cenário para os próxi-
mos meses não é muito ani-
mador, dado que a confiança 
dos consumidores ainda se 
encontra muito baixa, a in-
flação segue em alta, os ju-
ros subindo e o mercado de 
trabalho ainda reagindo gra-
dualmente”, disse o pesqui-
sador da FGV Rodolpho To-
bler. (AB)

Comércio: confiança 
recua 6,2 pontos

 D Governo federal pagará um vale-gás a famílias de baixa renda

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Entenda como vai 
funcionar o vale-gás

A PARTIR DE DEZEMBRO. O Programa Gás do Brasileiros foi sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro na semana passada e ficará em vigor por cinco anos

A partir de dezem-
bro, o governo 
federal pagará 
um vale-gás a 
famílias de bai-

xa renda, para recompor a 
alta do preço do gás de co-
zinha. O Programa Gás do 
Brasileiros foi sancionado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro na semana passada e fica-
rá em vigor por cinco anos.

QUEM TEM DIREITO?
O benefício é destinado a 
famílias inscritas no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), com renda 
familiar mensal per capita 
menor ou igual a meio sa-
lário mínimo nacional, ou 
famílias que tenham entre 
seus integrantes quem rece-
ba o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

QUANDO COMEÇA?
O pagamento começa em 
dezembro e, no primeiro 
mês, o Ministério da Cida-
dania informou que utili-
zará recursos próprios da 
pasta, no valor de R$ 300 
milhões. Para os pagamen-
tos de 2022, o governo ain-
da precisa encontrar espaço 
para a liberação de recursos 
do orçamento.

Pela lei, o programa será 

financiado com recursos 
dos royalties pertencen-
tes à União na produção 
de petróleo e gás natural 
sob o regime de partilha 
de produção, de parte da 
venda do excedente em 
óleo da União e bônus de 
assinatura nas licitações de 
áreas para a exploração de 
petróleo e de gás natural. 
Além disso, serão utiliza-
dos outros recursos que 
venham a ser previstos no 
Orçamento Geral da União 
e dividendos da Petrobras 

pagos ao Tesouro Nacional.
O programa tem ain-

da como uma das fontes 
de financiamento o mon-
tante que cabe à União da 
Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômi-
co (Cide) incidente sobre 
combustíveis.

QUAL O VALOR?
Cada família elegível recebe-
rá, a cada dois meses, o va-
lor correspondente a uma 
parcela de, no mínimo, 50% 
da média do preço nacional 

de referência do botijão de 
13 quilos de gás de cozinha, 
estabelecido pelo Sistema 
de Levantamento de Preços 
(SLP), da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) nos 
seis meses anteriores, con-
forme regras que ainda se-
rão definidas em decreto.

De acordo com o levan-
tamento, o valor médio 
do botijão em 2021 é de R$ 
102,48. Ou seja, cada família 
deve receber R$ 51,24. A esti-
mativa para o ano que vem 
é que o valor médio do boti-
jão suba para R$ 112,48.

COMO CADASTRAR?
Não é necessário cadastra-
mento, será usada a base 
de dados do CadÚnico e do 
BPC. O governo utilizará a 
estrutura do Programa Au-
xílio Brasil para realizar os 
pagamentos do vale-gás, 
por meio da Caixa Econô-
mica Federal.

Ele será concedido, pre-
ferencialmente, às famílias 
com mulheres vítimas de 
violência doméstica que es-
tejam sob o monitoramento 
de medidas protetivas de ur-
gência. A preferência de pa-
gamento também será para 
a mulher responsável pela 
família. (AB)

B3gazetasp.com.br
Terça-feira, 30 De novembro De 2021 Economia

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
FERNANDO SECAF DE ANDRADE REBELLO, CPF 298.063.048-96. DECLARA, nos termos 
do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua in-
tenção de exercer cargo de administração na INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 15.489.568/0001-95. ESCLARECE que 
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobató-
ria, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo 
Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por 
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que o declarante pode, 
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital 
(disponível na página do Banco Central do Brasil na internet) Selecionar, no campo “Assunto”: 
Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB 
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema 
Financeiro – Deorf mencionado abaixo 

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerência-Técnica em São Paulo-II  (GTSP2)
Av. Paulista, 1.804 ‒ 5º andar ‒ 01310-922 - São Paulo ‒ SP

São Paulo (SP), 30 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021 - A Prefeitura do Município da Estância Turística de Ibitinga comunica a quem 
interessar que após análise de impugnações recebidas o Município marcou nova data de processamento do edital do 
Pregão supracitado que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 
ÁRVORE, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE GUIAS. A nova data de processamento do certame em tela fi ca marcada 
para o dia 13 de dezembro de 2021, às 09h00min, no Auditório da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, 
Edifício Hélio Fiorentino, localizado na Rua José Custódio, 330, Centro, Ibitinga-SP. A integra do edital retifi cado encontra-
se disponível no site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 29/11/2021. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da 
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato 
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, a seguinte licitação:

EDITAL RERRATIFICADO Nº 106/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 13/12/2021

HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada em prestação/execução 
de serviços de ressolagem/recauchutagem de pneus agrícolas e de máquinas pesadas pertencentes 
à Frota Municipal.

IMPORTANTE:
O Edital e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do 
município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de Bebedou-
ro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético gravado 
em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de 
R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas, 
e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 29 de novembro de 2021.
Paulo Sergio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2021 
O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, COMUNICA, aos interessados no processo 
de licitação aberto na modalidade pregão, na forma eletrônica, Pregão Eletrônico nº 56/2021, aberto 
através do Processo nº 77/2021, Edital nº 65/2021, tipo menor preço unitário, pelo modo de dispu-
ta aberto, tendo como objeto a LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 
E AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS, cuja sessão estava 
marcada para o dia 01 de Dezembro às 09 horas, está temporariamente SUSPENSO por motivos de 
conveniência e oportunidade.
Oportunamente, as medidas com relação a este certame, quais sejam, retomada do mesmo com ou 
sem alterações de suas clausulas, revogação ou anulação serão levadas a efeito na Imprensa Oficial 
(DOESP) e no Diário Oficial do Município. 

Santa Ernestina, aos 29 de novembro de 2021. 
MARCELO APARECIDO VERONEZI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

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: 70/00314/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE João Amos Co-
menius – Av. Estevão Mendonça, 439 – Vila Santa Catarina, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 10/01/2022, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00249/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Mauricio Na-
zar – Rua João Dias, s/n – Prq. Santos Dumont - Guarulhos, EE Prof. Ascendino Reis - Rua Tuiuti, 2865 
– Tatuapé, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/01/2022, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00250/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Mario Alexandre 
Faro Neri – Rua Alfredo Mendes, 25 – Estância Noblesse – Ribeirão Pires, EE Profa Maria Elena Colonia 
– Rua Guadalajara, 135 – Prq. Das Americas – Maua, EE Saverio Fittipaldi – Rua Rufino Zado, 160 – Jardim 
Noronha - Grajau, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/01/2022, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00252/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Cap Avi Sandi Mi-
yake – Av. Juares Tavora, 47 – Jd. São João - Guarulhos, EE Prof. Saturnino Pereira -  Rua Bernardino 
Antunes, 200 – Jd. Soares – Guaianazes, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/01/2022, 
às 13:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00255/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dep João Sussumu 
Hirata – Av. Comendador Antunes dos Santos, 936 – Capão Redondo , EE Prof Luis Magalhães de 
Araujo -  Estrada M Boi Mirim, 3583 – Jardim da flores – Jardim Angela,  EE Profa Davina Aguiar Dias 
– Rua Francisco de Abreu, s/n – Jardim Imbe – Capão Redondo, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 10/01/2022, às 14:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00155/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Cel. Carlos Porto – 
Rua Leitão, 88 – Centro - Jacareí, EE/EMEF Hyeroclio Eloy Pessoa Barros – Rua Washington Luiz, 733 – Vila 
Guilherme - Jacareí, EE/CEL Severino Moreira Barbosa  – Av. Deocleciano da Silva Azevedo, 333 – Centro 
– Cachoeira Paulista, EE Profa. Maria Isabel Fontoura – Rua Santa Cruz, 235 – Embu – Cachoeira Paulista, 
EE José Celestino Aranha – Rod. Oswaldo Cruz, km 05 – Horto Florestal - Ubatuba, EE Prof Jose Antonio 
Sanches Gonzales – Rua Angelina Pinto de Oliveira, s/n – Agua Branca – Ilha Bela, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/01/2022, às 15:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00256/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE MMDC – Rua Cuiaba, 
667 – Alto da Mooca - Mooca, EE Prof Gualter da Silva -  Rua Anatole France, 76 – Vila Moinho Velho - 
Sacomã, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/01/2022, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00268/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Charles de Gaulle – 
Rua Antonio João de Medeiros, 810 – Jardim Ina – Itaim Paulista, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 11/01/2022, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00297/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr. Alarico Silveira 
– Rua Conselheiro Brotero, 100 – Barra Funda – Santa Cecília, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 11/01/2022, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00305/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Daniel Paulo 
Verano Pontes – Av. Jose Joaquim Seabra, 1187 – Rio Pequeno, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 11/01/2022, às 13:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00157/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Elmoza An-
tonio João – Rua Ruy Barbosa, 134 – Centro - Mariapolis, EE Prof. Orlando Guirado Braga – Av. Paulis-
ta, s/n – Centro Pauliceia, EE Profa. Licolina Villela Reis Alves  – Rua Laurindo Caetano de Andrade, 483 
– Vila Estadio - Araçatuba, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/01/2022, às 14:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00171/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Guerino Vedoato 
– Rua Enzo Castelani, 1850 – Vila Cardim - Matão, EE/CEL Profa Shirley Camargo Von Zuben – Rua 
Esplanada Valentim Gentil, 378 – Vila Pati – Novo Horizonte, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 11/01/2022, às 15:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00173/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/CEL Profa Fleuri-
des Cavalini Menechino – Av. vitorio Romanini, 99 – Vila Cicma - Adamantina , EE Dr. Carlos Rosa 
-  Travessa Clelia, 94 – Vila Guanabara - Birigui   – EE Prof Antonio Gomes de Oliveira – Rua Nicolino 
Roselli, 75 – Lorenzetti - Marilia, EE Dr Benedicto Martins Barbosa – Rua Coronel Galdino Alfredo de 
Almeida, 306 – Vila Martins - Rancharia, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/01/2022, 
às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00174/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pres. Tancredo 
Neves – Alameda das Violestas, s/n – Jd. Primavera - Guaruja , EE Marcilio Dias -  Travessa Ernestina 
Amadeo Santos, 50 – Vila Alice - Guaruja , EE Julio Secco de Carvalho – Rua Amalleto Franceschelli, 286 
– Solemar – Praia Grande, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/01/2022, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00181/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Hely Lopes Meirel-
les – Rua São Paulo, 726 – Campos Eliseos – Ribeirão Preto, EE Prof Carlos Castilho - Rua das Palmeiras, 
1062 – Jardim São Çuiz - Guapiaçu – EE Antonio Marin– Av. Jose Nunes dos Santos, s/n – Centro  - Ori-
diuva, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/01/2022, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00185/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr. Edgar Rai-
mundo da Costa – Travessa Orlando Justino D’Aquino, 1372 – Centro - Mirandopolis, EE/EMEF Cel. 
Francisco Prudente Correa/Rubiacea – Av. Angelina de Lima P. Correa, 169 – Centro - Rubiacea, em 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/01/2022, às 13:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00186/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Miguel João Perei-
ra Padilha – Rua José Pereira Padilha, 308 – Padilhas - Riversul, EE Barbara Vidal Cesar - Rua Francisco 
Louro, s/n – Dist. De Toriba do Sul - Itaberá – EE/CEL Dr. Epaminondas Ferreira Lobo – Rua Maj. 
Salvador Rufino, 59 – Ginásio – Itararé, EE Prof Salathiel Vaz de Toledo – Rua Luiz Morato Castanho, 405 
– Jd. Rancho Grande – Itu, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/01/2022, às 14:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00187/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Mario da Silva Pin-
to – Rua Nicota Fortes, s/n – Vila Ana Rosa - Cruzeiro, EE/EMEF Profa Alice Vilela Galvão - Rua Homero 
Ortiz Marcondes, 470 – Centro - Canas – EE Prof Ernesto Quissak– Praça Guilherme de Almeida, 1463 
– Egn. Neiva - Guaratingueta, EE Prof Sylvio Jose Marcondes Coelho – Rua João Darrigo Filho, 101 – 
Santa Luzia - Guaratinguetá, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/01/2022, às 15:30 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, 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

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do 
edital de licitação Tomada de Preços n° 03/2021, oriundo do Processo 
Administrativo n° 11106/2020, que será realizada na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a 
sessão no dia 17/12/2021, às 09h00, e tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços para implantação de 
sinalização semafórica, vertical e pintura de ciclovia, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra para o programa respeito 
à vida, nos termos das especificações constantes do edital e anexos. 
O edital estará disponível para download no seguinte link de acesso: 
http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 29 de novembro de 2021.
Marco Antônio Barion

Secretário Municipal de Governo

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021

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 
auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão Presencial 
nº 30/2021, Processo nº 46/2021 - Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis: 
etanol, gasolina, óleos diesel S-10 e S-500. Data de abertura: 10/12/2021 às 09h.
 Taiaçu, 29/11/2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004320-31.2021.8.26.0302. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Jaú, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
DAIANE CRISTINA GERALDO, Brasileira, Casada, Empresária, RG 402962461, CPF 333.584.888-88, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por VENDMANIA COM BRINQUEDOS LTDA EPP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 36.169,05, devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Jaú, aos 15 de outubro de 2021. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias. PROCESSO 0065708-95.2017.8.26.0100. O Dr Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz de Direito da 45ª 
Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, faz saber a VICTOR HUGO MONTEIRO CÉSAR – CPF 308.944.698-78, que CASA 
MIMOSA – HIDRÁULICA E ACABAMENTOS LTDA, ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tendo como objeto 
o redirecionamento da execução contra o sócio, visando a cobrança do valor atualizado de R$ 49.488,34, para ago/21, referente às 
duplicatas 1333401, 1347501, 1333403, 1350501 e 1333402, contraídas por HECOSE CONSTRUTORA LTDA EPP. Estando o sócio da 
executada em local incerto e não sabido, nos termos do art. 256, II, do CPC, foi determinada a realização do presente edital, com a finalidade 
de CITAÇÃO, para que nos termos do art. 135/CPC se manifeste ou requeira as provas cabíveis no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital. Fica advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 01/10/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 10 DIAS, expedido nos autos da Ação de Desapropriação, PROCESSO Nº 0001820-
68.1998.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos José Corrêa, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA BRASIL S.A. – TGB ajuizou de ação de desapropriação 
para instituição de servidão de passagem, alegando em síntese, ser necessário para a passagem do gasoduto. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 10 dias, nos 
termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Sorocaba, aos 17 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0007275-50.2015.8.26.0268. O MMº Juíz de Direito da 3ª Vara do Foro de 
Itapecerica da Serra/SP, Dr. Bruno Cortina Campopiano, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ALEXANDRA MAURA DE OLIVEIRA ZAGO 
MOELLER, RG. 36.598.030-4 e CPF. 181.189.678-24, sito à Rua Terra Nova, 426, Jardim Itapecerica - SP, sócia da empresa SUPRISSAN 
INFORMÁTICA EIRELI -ME, CNPJ. 03.528.883/0001-03, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por parte de North Bank 
Fomento Comercial LTDA, CNPJ 03.891.010/0001-52, que ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora 
citada, como o objetivo de incluir no polo passivo da ação como devedora solidária, a sócia da Empresa executada acima citada, visando ver 
satisfeito o crédito de R$ 18.000,00 - Valores de Maio/2015, objeto da cobrança judicial por meio desta execução. Assim, com base no Artigo 
135 do CPC, fica a sócia CITADA, para que, no prazo de 15(quinze) dias, ofereça manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação 
de provas, ficando advertida que será nomeado Curador Especial, em caso de revelia, nos termos do artigo 257, Inciso IV do NCPC.. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 04 
de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002603-73.2020.8.26.0704. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional XV – Butantã/SP, Dra. Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a BRADFORD 
COMERCIAL LTDA, CNPJ. 01.045.711/0003-07, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO ESPLANADA MORUMBI, para cobrança de R$ 332.332,14, corrigidos até (Julho/2020). 
Tendo em vista a determinação da penhora que recaiu sobre o Apartamento nº 11, localizado no 1º Andar, integrante do Condomínio Autor, 
situado à Rua Samia Haddad, nº 150 no 13º Subdistrito, Butantã, Matrícula nº 111.430, no 18º C.R.I/SP, o qual foi penhorado nos autos 
supra. Estando o executado em local ignorado, expede-se o presente edital de intimação para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo 
supra de 20 dias, ofereça impugnação (artigo 525 do Código de Processo Civil – Lei n.º 13.105/2015). Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0007625-73.2019.8.26.0405. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro de Osasco/SP, Dra. CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS, na forma da Lei, etc. Faz Saber a NICE SCABORA, RG. 20.000.643–
RJ e CPF. 126.981.948-80, que JASIM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ajuizou ação de Despejo cumulada com cobrança, em fase 
de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a requerida ao pagamento de R$ 282.352,02, atualizado até 
(Março/2019), e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a requerida em local ignorado, 
expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa 
(Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a 
requerida poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 05 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0007676-52.2021.8.26.0005. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional V - São Miguel Paulista/SP, Dra. LUCILIA ALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CICERO HELDER 
PACHECO ANDRADE, Brasileiro, Empresário, RG. 35.933.540, CPF. 326.398.948-03, sito à Av. Brasilia, 928, Campanário, Diadema – SP 
e DAYANE DE SIQUEIRA MARQUES, brasileira, Empresária, CPF. 404.723.738-89, RG. 45.685.132-X, sito à Rua Benedito Salome 
Anunciação, 25, Cidade Miguel Badra, Suzano, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por Antonio Batista 
Monteiro Gamboa. Estando os réus em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 246.744,92(fls.03), sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos do CPC). Fica ciente, ainda, que nos 
termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que 
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1014150-87.2019.8.26.0006. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
Regional VI - Penha de França/SP, Dr. José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JADERSON NAZARENO PEREIRA 
DOS SANTOS PLAYGROUNDS, CNPJ 11.507.996/0001-42, na pessoa de Jaderson Nazareno Pereira dos Santos, RG. 40.586.546-6 e 
CPF.295.380.088-39, que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum com pedido Cautelar de Sustação de Protesto por Condomínio 
Edifício Verona I, referente a venda de uma casa de brinquedo do Tarzan, com escada de bombeiros, pelo réu, pelo valor de R$ 5.900,00 
(Outubro/2019), que não chegou a ser entregue. Requerendo, o autor, o cancelamento do protesto do cheque sustado nº (UA-001428) 
enviado indevidamente ao 2º Tabelião de Protesto de Títulos da Capital/SP e a condenação do réu a restituir os valores pagos, no importe 
R$ 4.720,00, bem como o arbitramento por sentença de indenização por danos morais e a condenação nas verbas sucumbenciais, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. São Paulo, aos 10 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1004116-83.2016.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, 
MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a HERALDO OLIVEIRA REIS, CPF. 617.958.955-00, que 
PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 8.806,86 (Fevereiro/2016), referente mensalidades 
escolares vencidas e não pagas, entre os meses de Março à Dezembro de 2014, na Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre 
as partes, conforme consta nos documentos anexados nos autos. Estando o requerido 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 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado 
nesta cidade de Guarulhos, 13/11/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004550-50.2020.8.26.0127. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Juliana Marques Wendling, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATA CAROLINE 
BOTELHO AMADOR, CPF 381.825.628-48, que nos autos da ação de Cumprimento de 
sentença ajuizada por AMC - Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do 
art. 513, 2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 9.851,44 (valor em 
30/06/2020), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ainda ADVERTIDA que, independentemente de 
nova intimação, terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 12 de maio de 2021. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó – SP. 
Processo: 1006110-74.2019.8.26.0020 - Curatela - Requerente: G. C. da F. S. - Requerida: O. L. 
C. - Sentença: Vistos. Pedido de interdição de sua genitora Olinda Lopes Craveiro, ajuizado por G. 
C. da F. S. qualificada nos autos, alegando enfermidade ou doença mental daquela, que se encontra 
absolutamente incapaz para os atos da vida civil, necessária sua interdição e nomeação de curador, 
na forma da lei. Nomeada curadora provisória a requerente. A interditanda deixou de ser citada, por 
falta de condições de compreender o ato citatório (fls.69), e não apresentou impugnação ao pedido, 
conforme certificado as fls.70. A Defensoria Pública do Estado interveio no feito, exercendo a 
curadoria especial, o qual contestou o feito por negativa geral, como lhe permite a lei. Realizado 
exame de perícia oficial, seguiu-se manifestação do Ministério Público. É o relatório. Decido. Faz-se 
mister a interdição requerida. Assiste total razão ao MP; o laudo do Imesc de fls. 94/111 reconheceu 
a incapacidade parcial da ré para os atos da vida civil. A documentação trazida aos autos com a 
inicial demonstra legitimidade e parentesco entre as envolvidas no pleito. Manifestou-se pela 
interdição o Ministério Público, porém, com adequação da curatela à nova Lei da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015). Mais não é necessário, decerto. Diante do exposto, e pelo que mais 
dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido de curatela de O. L. C. (CPF. 152.211.018-66), e o 
faço para declarar a incapacidade relativa da requerida, nos termos do artigo 4°, inciso III, do Código 
Civil, respeitadas as disposições da Lei nº 13.146/2015, em especial no que tange aos artigos 6º, 84, 
85 e 86, observando-se que, nos termos do artigo 85, parágrafo 1º, do mesmo diploma legal, a 
curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 
educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. A requerida, nos termos do artigo 1.772 (com redação 
determinada pela Lei nº 13.146/2015), combinado com o artigo 1.782, ambos do Código Civil, não 
poderá, sem curador(a), emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 
demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Em decorrência, 
nomeio-lhe curadora, em definitivo, em conformidade com o artigo 1.775, § 1º, do Código Civil, sua 
filha G. C. da F. S., ora requerente, tendo em vista o vínculo presumido de afetividade, a 
concordância do cônjuge e dos demais filhos da ré com o pedido (fls. 23/26), bem como já estar 
aquela no exercício do encargo provisório, sob compromisso. Em obediência ao disposto no § 3º do 
artigo 755 do Código de Processo Civil e artigo 9°, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente 
sentença no registro de pessoas naturais e publique-se-a por três vezes na imprensa oficial, com 
intervalo de dez dias. Ainda, deverá ser publicada uma vez na imprensa local, na rede mundial de 
computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, 
onde permanecerá por seis meses. A publicação na imprensa local deve ser providenciada pelo(a) 
curador(a), no prazo máximo de quinze dias, comprovando-se nos autos, sob pena de destituição e 
responsabilização pessoal. A publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera 
confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça. 
Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada 
enquanto não for criada e estiver em efetivo  funcionamento. Custas de lei. Ciência à Defensoria 
Pública e ao MP. Após as devidas anotações e comunicações, arquive-se. ESTA SENTENÇA 
SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por 
03 (três) vezes, com o intervalo de 10 (dez) dias. NADA MAIS. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010252-66.2015.8.26.0019. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Americana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
MARCIO ROBERTO ALEXANDRE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KSP INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE REFLETIVOS LTDA EPP, CNPJ 17.075.019/0001-08 e KEROLYN 
GONÇALVES DE SOUZA, CPF. 430.621.478-81, que por este Juízo, iniciou-se o 
Cumprimento de sentença, que julgou procedente a ação de cobrança movida por OLIVEIRA 
E OLIVEIRA LTDA, para fins de recebimento do valor devido referente à venda de tecidos, 
constantes das notas fiscais apresentadas na inicial. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a 
quantia de R$235.053,64 (valor até 08/09/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e, também, de honorários advocatícios de 10%, prosseguindo o 
processo com a penhora e constrição de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito. 
Ficam ainda ADVERTIDAS, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações. Valor do Débito: 
R$ 235.053,64. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Americana, aos 17 de novembro de 2021. 
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Multiner S.A.
CNPJ/ME 08.935.054/0001-50 – NIRE 35.300.504.127 –Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Instalada e Suspensa em 
03 de maio de 2021, Reaberta e Suspensa em 06 de maio de 2021 e Reaberta

e Encerrada em 24 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: Instalada e suspensa em 03/05/2021, às 10h00, reaberta e suspensa, novamente, 
em 06/05/2021, às 11h30, e reaberta e encerrada em 24/05/2021, às 10h00, realizada virtualmente, 
por meio de videoconferência através do sistema eletrônico Microsoft Teams, na sede da Companhia, 
para todos os efeitos, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro 
Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo-SP, conforme autorizado pela nova 
redação da Instrução CVM 481/2009, alterada pela Instrução CVM nº 622/2020.2. Convocação: Edital 
de convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nos dias 16/04/2021, 
17/04/2021 e 20/04/2021, nas páginas 85, 56 e 116 respectivamente, e “Gazeta de S. Paulo”, nas 
edições dos dias 16/04/2021, 17/04/2021 e 20/04/2021, nas páginas B4, A5 e A10, respectivamente. 
3. Presenças: Acionistas representando 100% do capital social com direito a voto (“Acionistas”), 
identificados previamente à instalação do conclave, conforme registrado na gravação da presente 
assembleia, pelo sistema eletrônico do Microsoft Teams. Tendo sido verificado o quórum necessário para 
sua instalação, a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) foi declarada regularmente 
instalada em primeira convocação. 4. Mesa: Sr. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, Presidente e Sr. 
Leonardo Barros Corrêa de Araújo, Secretário.5. Ordem do Dia: I – Assembleia Geral Ordinária: (i) 
Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos audi-
tores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2020; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) 
Eleger e/ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho de Administração da 
Companhia, na forma prevista no artigo 13 do estatuto social da Companhia; (iv) Eleger e/ ou reeleger 
os membros titulares e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista no 
Artigo 27 do estatuto social da Companhia; e (v) Fixar a remuneração global dos Administradores e do 
Conselho Fiscal da Companhia, referente ao exercício de 2021. II – Assembleia Geral Extraordinária: 
(i) Autorizar a celebração de contratos de indenidade com integrantes do Conselho de Administração, 
da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia, conforme diretrizes constantes da Proposta da Admi-
nistração. 6. Deliberações: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, foi anunciada a presença e 
disponibilidade para atendimento de pedidos de esclarecimentos, na forma da Lei 6.404/76, do Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. André Tavares Paradizi, de representante 
da Ernst & Young Auditores Independentes (“EY”) – auditores independentes da Companhia – e de 
membros do Conselho Fiscal. Na sequência, os Acionistas deliberaram, por unanimidade, a dispensa da 
leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata 
em forma de sumário, em conformidade com o parágrafo 3º do Artigo 10 do Estatuto Social da Compa-
nhia. Após examinarem e discutirem as matérias constantes da ordem do dia, conforme material preli-
minarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas: 6.1. 
Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.1. Com relação ao item “I.i” da ordem do dia, os Acionistas 
deliberaram, pela maioria dos votos válidos, registrada a rejeição deste item constante da ordem do dia 
por parte do acionista Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, aprovar as 
contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompa-
nhadas das respectivas notas explicativas, do parecer dos auditores independentes e do parecer do 
Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020, conforme publicação 
integral efetuada em 14/04/2021, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 14 a 
23, respectivamente, e Gazeta SP, nas páginas B1 a B3, respectivamente, tendo sido dispensada a leitura 
de ditos documentos, uma vez que foram publicados na íntegra e são de conhecimento de todos os 
Acionistas; 6.1.2. Com relação ao item “I.ii” da ordem do dia, os Acionistas deliberaram, pela maioria 
dos votos válidos, registrada a rejeição deste item constante da ordem do dia por parte do acionista 
Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, aprovar a destinação do prejuízo 
apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020, conforme registrado nas Demonstrações Finan-
ceiras, para a conta de prejuízos acumulados. Diante da inexistência de lucro, como exposto acima, não 
há como serem distribuídos dividendos; 6.1.3. Com relação ao item “I.iii” da ordem do dia, o acionista 
Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia solicitou a suspensão da presente 
deliberação, sob a justificativa de que não havia obtido ainda a orientação de voto necessária para 
confirmar todas as suas indicações ao Conselho de Administração da Companhia. Diante do exposto, os 
Acionistas deliberaram, por unanimidade, suspender a deliberação deste item “I.iii” da ordem do dia 
da Assembleia, de modo que, após a deliberação das demais matérias pautadas, a Assembleia seja 
suspensa, a fim de ser retomada até às 15 horas do dia 06/05/2021, para deliberação deste tema, sem 
necessidade de nova convocação, devendo os Acionistas se reunirem, na reabertura, pelos mesmos 
meios previstos no Edital de Convocação.6.1.4. Com relação ao item “I.iv” da ordem do dia, os Acionis-
tas deliberaram: (a) Quanto aos conselheiros indicados pelos acionistas Brasilterm Energia S.A. e a 
Bolognesi Energia S.A., abstendo-se de votar o Multiner Fundo de Investimentos em Participações 
Multiestratégia, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, a eleição dos conselheiros 
abaixo, para exercício do mandato de (i) 01 ano, contado da data desta AGOE, ou (ii) até a Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022: (i) como membro titular, a Sra. Cláudia Almeida 
Santos, RG 6.122.933 SSP/MG, e CPF/ME nº 818.542.856-53; (ii) como membro titular, o Sr. Fábio 

Antônio Pereira, RG 13.525.806-6 SSP/SP, e CPF/ME nº 105.056.268-29; (b) Quanto aos conselheiros 
indicados pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi aprovada, 
por unanimidade dos acionistas votantes, observada a manifestação por escrito apresentada pelos 
acionistas Brasilterm Energia S.A. e Bolognesi Energia S.A. com suas ressalvas às indicações do Multi-
ner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, a eleição dos conselheiros abaixo men-
cionados, para exercício do mandato de (i) 01 ano, contado da data desta AGOE, ou (ii) até a Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022: (i) como membro titular, o Sr. Eduardo Georges 
Chehab, RG 6231738-6 DEIC/SP, e CPF/ME nº 013.810.648-76; (ii) como membro titular, o Sr. Luiz 
Felipe Dutra de Sousa, RG 03156365003 DETRAN/RJ, e CPF/ME nº 796.164.107-68; e (iii) como 
membro titular, o Sr. João Verner Juenemann, RG 3010401283 (SSP/PC RS), e CPF/ME nº 000.952.490-
87; e seu respectivo membro suplente, o Sr. Paulo Euclides Bonzanini, RG 8.902.128-9 (SSP/SP), e 
CPF/ME nº 709.589.718-20. Todos os membros do Conselho Fiscal, eleitos acima, (i) declararam, sob 
as penas de lei e em instrumento apartado, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 162 
da Lei das S.A. para suas investiduras como membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) tomarão 
posse em seus cargos mediante as assinaturas dos respectivos termos de posse. (c) Em virtude das 
eleições ora aprovadas, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: 
(i) a Sra. Cláudia Almeida Santos, RG 6.122.933 SSP/MG, e CPF/ME nº 818.542.856-53, como mem-
bro titular; (ii) o Sr. Fábio Antônio Pereira, RG 13.525.806-6 SSP/SP, e CPF/ME nº 105.056.268-29 
como membro titular; (iii) o Sr. Eduardo Georges Chehab, RG 6231738-6 DEIC/SP, e CPF/ME nº 
013.810.648-76, como membro titular; (iv) o Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa, RG 03156365003 
DETRAN/RJ, e CPF/ME nº 796.164.107-68, como membro titular; e (v) o Sr. João Verner Juenemann, 
RG 3010401283 (SSP/PC RS), e CPF/ME nº 000.952.490-87, como membro titular, e respectivo 
membro suplente, o Sr. Paulo Euclides Bonzanini, RG 8.902.128-9 (SSP/SP), e CPF/ME nº 709.589.718-
20; todos para o exercício do mandato de 01 ano, contado da data da AGOE, ou até a Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no exercício de 2022. 6.1.5. Com relação ao item “I.v” da ordem do dia, diante 
da indicação do acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia de que 
reprovaria o tema em sua integralidade, por conta do valor atribuído na proposta deliberativa para a 
remuneração do Conselho de Administração da Companhia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade, 
suspender a deliberação deste item “I.v” da ordem do dia da Assembleia, de modo que, após a delibe-
ração das demais matérias pautadas, a Assembleia seja suspensa, a fim de ser retomada até às 15 
horas do dia 06/05/2021, para deliberação deste item, sem necessidade de nova convocação, devendo 
os Acionistas se reunirem, na oportunidade de reabertura, pelos mesmos meios previstos no Edital de 
Convocação, observado que os Acionista decidiram, por unanimidade, que, ao retomarem a Assembleia, 
irão deliberar a respeito de cada um dos valores de remuneração atribuídos a Conselho de Administra-
ção, Conselho Fiscal e Diretoria da Companhia, para o exercício social de 2021, individualmente, con-
siderando, ainda, os seguintes montantes para cada órgão: (a) verba global anual para o Conselho de 
Administração de até R$720.000,00 – consistente em novo valor apresentado, que corresponde ao 
mesmo montante aprovado para o exercício de 2020; (b) verba global anual para o Conselho Fiscal de 
até R$385.632,00, respeitado o limite mínimo em lei, na forma do § 3º do artigo 162 da Lei das S.A.; e 
(c) verba global anual para a Diretoria da Companhia de até R$2.524.456,18. 6.2. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 6.2.1. Com relação ao item “II.i” da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram, por votos 
representativos da unanimidade das ações votantes, titularizadas pelo acionista Multiner Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia, registradas as abstenções por parte dos acionistas 
Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A., reprovar a autorização para celebração de contratos 
de indenidade com integrantes do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da 
Companhia. 6.3. Os acionistas Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, 
Brasilterm Energia S.A. e a Bolognesi Energia S.A. apresentaram manifestações de voto em apartado 
para todas as matérias constantes da ordem do dia, as quais foram enviadas por e-mails à Mesa – que 
respondeu os e-mails com indicação de recebimento, servindo essas respostas como comprovante de 
recebimento – e serão arquivadas na sede da Companhia em conjunto com a ata desta AGOE. 6.4. Fica 
registrado que os materiais pertinentes às matérias constantes da ordem do dia serão arquivados na 
sede da Companhia. 6.5. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, os 
Acionistas decidiram, por unanimidade, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os 
atos, registros, publicações e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto 
deliberado na presente AGOE. 7. Suspensão em 03/05/2021: Nada mais tendo sido tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foi (i) suspensa a presente Assembleia, a fim de ser retomada até às 15 
horas do dia 06/05/2021, com vistas à deliberação dos itens “I.iii” e “I.v” da ordem do dia, devendo os 
Acionistas se reunirem, na oportunidade de reabertura, pelos mesmos meios previstos no Edital de 
Convocação, bem como (ii) lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes (Multiner Fundo de Investimentos em Participações 
Multiestratégia, Brasilterm Energia S.A. e a Bolognesi Energia S.A.), por meio do sistema docusign, que 
autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das 
S.A. 8. Reabertura em 06/05/2021: Em 06/05/2021, às 11h30min, constatadas as presenças de 
acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, a presente 
Assembleia foi reaberta. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a reabertura 
da presente AGE foi declarada regularmente instalada, sendo colocadas em discussão as matérias 
constantes dos itens “I.iii” e “I.v” da Ordem do Dia. 9. Deliberações Ocorridas em 06/05/2021: 
Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, 
a dispensa da leitura da matéria constante na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a 

lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem as matérias em questão, conforme 
material preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos 
Acionistas: 9.1. Com relação ao item “I.iii” da ordem do dia, os Acionistas deliberaram: (a) Quanto aos 
conselheiros indicados nos termos do acordo de acionistas pelos acionistas Brasilterm Energia S.A. e a 
Bolognesi Energia S.A., abstendo-se de votar o Multiner Fundo de Investimentos em Participações 
Multiestratégia, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, a eleição dos conselheiros 
abaixo mencionados, para exercício do mandato de (i) 01 ano, contado da data desta AGO ou (ii) até a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022: (i) como Conselheiro Titular, o senhor 
Edesio Alves Nunes Filho, RG 262.662, SSP/SE, e CPF/ME nº 298.392.034-87; (ii) como Conselheira 
Titular, a senhora Chiara Sonego Bolognesi Gargano, RG nº 2033482791, SSP-RS, e CPF/ME nº 
826.383.730-87; e seu respectivo Conselheiro Suplente, o Sr. Alessandro Di Domenico, RG nº 
4073362552, SSP/RS, e CPF/ME nº 807.388.770-34; (iii) como Conselheiro Titular, o senhor Rodrigo 
de Carvalho Pinto Bueno, RG nº 24.216.344-0, SSP/SP, e CPF/ME nº 248.520.578-77; (b) Quanto aos 
conselheiros indicados nos termos do acordo de acionistas pelo acionista Multiner Fundo de Investi-
mentos em Participações Multiestratégia, abstendo-se de votar os acionistas Brasilterm Energia S.A. e 
Bolognesi Energia S.A., conforme manifestação por escrito apresentada, foi aprovada, por unanimidade 
dos acionistas votantes, a eleição dos conselheiros abaixo mencionados, para exercício do mandato de 
(i) 01 ano, contado da data da AGO ou (ii) até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício 
de 2022: (i) como Conselheiro Titular, o senhor Heglehyschynton Valerio Marçal, RG nº 3.906257, 
SESP/DF, e CPF/ME nº 589.425.301-25; e (ii) como Conselheiro Titular, o senhor Eduardo Moniz de 
Carvalho e Miranda, RG nº 129.953.519 DIC/RJ, e CPF/ME nº 054.670.017-95; (c) Cada um dos 
Conselheiros ora eleitos (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumprem todos 
os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. para sua investidura como membro do Conselho 
de Administração da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo 
termo de posse lavrado em livro próprio; (d) Em virtude das eleições ora aprovadas, o Conselho de 
Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) o Sr. Edesio Alves 
Nunes Filho, como membro titular; (ii) a Sra. Chiara Sonego Bolognesi Gargano, como membro 
titular, e respectivo membro suplente, o Sr. Alessandro Di Domenico; (iii) o Sr. Rodrigo de Carvalho 
Pinto Bueno; (iv) o Sr. Heglehyschynton Valerio Marçal, como membro titular; e (v) o Sr. Eduardo 
Moniz de Carvalho e Miranda, como membro titular; todos para o exercício do mandato de 01 ano, 
contado da data desta AGO, ou até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022. 
9.2. Com relação ao item “I.v” da ordem do dia, o acionista Multiner Fundo de Investimentos em Parti-
cipações Multiestratégia solicitou novamente suspensão da deliberação da presente matéria, com a 
justificativa de que ainda aguarda orientação de voto, para deliberar sobre o tema conforme previsto no 
item 6.1.5 desta ata. Em virtude do exposto, os acionistas deliberaram, por unanimidade, suspender a 
deliberação o item “I.v” da ordem do dia, de modo que a Assembleia seja suspensa, a fim de ser retomada 
até às 10 horas do dia 24/05/2021, sem necessidade de nova convocação, devendo os Acionistas se 
reunirem, na reabertura, pelos mesmos meios previstos no Edital de Convocação. 10. Suspensão em 
06/05/2021: Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi (i) suspensa 
a presente Assembleia, a fim de ser retomada até às 10 horas do dia 24/05/2021, com vistas à delibe-
ração dos item “I.v” da ordem do dia, devendo os Acionistas se reunirem, na oportunidade de reabertura, 
pelos mesmos meios previstos no Edital de Convocação, bem como (ii) lavrada a presente ata na forma 
de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes 
(Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, Brasilterm Energia S.A. e a Bolognesi 
Energia S.A.), por meio do sistema docusign, que autorizaram sua publicação sem as respectivas 
assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A. 11. Reabertura em 24/05/2021: Em 24/05/2021, 
às 10h00min, constatadas as presenças de acionistas titulares de ações representativas da totalidade 
do capital social da Companhia, a presente Assembleia foi reaberta. Tendo sido verificado o quórum 
necessário para sua instalação, a reabertura da presente AGE foi declarada regularmente instalada, 
sendo colocada em discussão a matéria constante do item “I.v” da Ordem do Dia. 12. Deliberação 
Ocorrida em 24/05/2021: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas presentes 
deliberaram, por unanimidade, a dispensa da leitura da matéria constante na ordem do dia e documen-
tos correlatos, bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem a 
matéria em questão, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas, foi tomada a seguinte 
deliberação pelos Acionistas: 12.1. Com relação ao item “I.v” da ordem do dia, os Acionistas presentes 
deliberaram, por unanimidade, aprovar a remuneração global dos Administradores (isto é, membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria) e do Conselho Fiscal da Companhia, referente ao exercício 
de 2021, observados os seguintes montantes para cada órgão: (a) verba global anual para o Conselho 
de Administração de até R$720.000,00; (b) verba global anual para o Conselho Fiscal de até 
R$385.632,00, respeitado o limite mínimo em lei, na forma do § 3º do artigo 162 da Lei das S.A.; e (c) 
verba global anual para a Diretoria da Companhia de até R$2.524.456,18. 13. Encerramento: Nada 
mais a tratar, foi lavrada esta ata, sendo aprovada e assinada pelos presentes por meio do sistema 
docusign, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas. São Paulo, 24/05/2021. 
Mesa: Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, Presidente; Leonardo Barros Corrêa de Araújo, Secretá-
rio. Acionistas presentes: Bolognesi Energia S.A. p.p. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, p.p. Leonardo 
Barros Corrêa de Araújo; Brasilterm Energia S.A. p.p. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, p.p. Leonardo 
Barros Corrêa de Araújo; Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia p.p. 
Fernanda Akiyo Mitsuya. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 
511.191/21-2 em 22/10/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Para conhecimento de terceiros. Prazo de 30 dias. 
Proc. nº 1058387-53.2021.8.26.0002. A Dra. Maria 
Sílvia Gabrielloni Feichtenberger, Juíza de Direito da 
10ª Vara da Família e Sucessões Regional de Santo 
Amaro, FAZ SABER aos que o presente edital virem, 
dele conhecimento tiverem ou interessar possa que 
Daniel Henrique Gewehr, CPF/MF 978.503.570-00 
e Betina Walcher Nogueira Gewehr, CPF/MF 
820.665.820-34, que casaram-se em 25/04/2015, 
ajuizaram a presente ação objetivando a alteração do 
regime do casamento, de separação total de bens 
para “comunhão parcial de bens”, sendo determinada 
a expedição de edital para conhecimento de 
terceiros, os quais no futuro, não poderão alegar 
ignorância. São Paulo, 26 de novembro de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO 
ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES          887.699.955,10              892.789.900,70 
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS          161.219.300,00              161.219.300,00 
RECEITA DE CONTRIBUICOES            51.808.000,00                51.808.000,00 
RECEITA PATRIMONIAL              2.596.000,00                  2.596.000,00 
RECEITA DE SERVICOS                                -                                      -   
Transferências Correntes          653.375.819,16              658.465.764,76 
Outras Receitas Correntes            18.700.835,94                18.700.835,94 
Receitas de Capital            48.861.954,90                48.861.954,90 
OPERACOES DE CREDITO                                -                                      -   
Transferências de Capital            48.861.954,90                48.861.954,90 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA           (86.002.200,00)               (86.002.200,00)
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS            50.941.000,00                50.941.000,00 
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )          901.500.710,00              906.590.655,60 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)           901.500.710,00              906.590.655,60 
DÉFICIT ( IV ) 
TOTAL ( V ) = ( III + IV )          901.500.710,00              906.590.655,60 

DESPESAS Dotação Inicial Anual Créditos Adicionais/ 
Anulações

Dotação Atualizada 
Anual

Empenhado até o 
Bimestre

Liquidado até o 
Bimestre

Pago até o 
Bimestre Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar

DESPESAS CORRENTES          715.956.743,18              219.513.204,72           935.469.947,90     782.941.542,11        653.184.771,07       641.606.983,99       152.528.405,79     129.756.771,04      11.577.787,08 
Pessoal/Encargos Sociais          319.837.376,75                 (4.639.033,20)           315.198.343,55     270.314.379,51        260.593.384,22       258.803.458,26         44.883.964,04         9.720.995,29        1.789.925,96 
Juros/Encargos da Dívida Interna              8.700.000,00                                    -                 8.700.000,00            510.171,18               510.171,18              504.357,29           8.189.828,82                           -                 5.813,89 
Outras Despesas Correntes          387.419.366,43              224.152.237,92           611.571.604,35     512.116.991,42        392.081.215,67       382.299.168,44         99.454.612,93     120.035.775,75        9.782.047,23 
DESPESAS DE CAPITAL            64.896.376,98               (12.120.869,73)             52.775.507,25       24.122.237,72          15.840.873,43         14.916.825,43         28.653.269,53         8.281.364,29           924.048,00 
Investimentos            54.589.876,98               (12.120.869,73)             42.469.007,25       14.678.619,70            6.397.255,41           6.201.721,64         27.790.387,55         8.281.364,29           195.533,77 
Amortização da Dívida            10.306.500,00                                    -               10.306.500,00         9.443.618,02            9.443.618,02           8.715.103,79              862.881,98                           -             728.514,23 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA            45.109.000,00                                    -               45.109.000,00 
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS            75.538.589,84               (15.797.999,06)             59.740.590,78       41.350.709,82          37.297.331,82         26.537.857,99         18.389.880,96         4.053.378,00      10.759.473,83 
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )          901.500.710,00              191.594.335,93        1.093.095.045,93     848.414.489,65        706.322.976,32       683.061.667,41       199.571.556,28     142.091.513,33      23.261.308,91 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )                                -                                      -                                   -                             -                               -                               -                               -                             -                            -   
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)          901.500.710,00              191.594.335,93        1.093.095.045,93     848.414.489,65        706.322.976,32       683.061.667,41       199.571.556,28     142.091.513,33      23.261.308,91 
SUPERÁVIT ( XI )        111.045.143,36 
TOTAL ( XII ) = ( X + XI )          901.500.710,00              191.594.335,93        1.093.095.045,93     848.414.489,65        817.368.119,68       683.061.667,41       199.571.556,28     142.091.513,33      23.261.308,91 

                                         657.939.384,46 

                                            (485.622,89)
                                        21.931.766,58 

                                             5.888.485,72 

                                           21.294.363,36 

                                        12.812.350,22 

          MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES

SALDO A REALIZAR

                                         145.996.121,36 
                                        40.970.847,55 
                                        15.223.178,64                                            134.349.416,67 

          RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
            BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52,  alineas "a" e "b" do inciso I e  II , alíneas "a" e "b" do inciso II                                   PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º Bimestre de 2021
REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE

                                        89.222.535,92 

                                             526.380,30 

                                        27.567.591,54 

                                        89.222.535,92 

                                            (762.046,86)

                                            (416.380,96)

                                        26.805.544,68 

                                                              -   

                                             15.584.029,95 

                                         817.368.119,68 
                                             42.450.833,33 
                                           755.492.213,00 
                                           755.492.213,00 

                                           (71.668.500,00)
                                             40.718.295,75 

                                         817.368.119,68 

                                         (85.516.577,11)
                                           29.009.233,42 

PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE

                                             477.873,60 
                                           39.460.554,25                                         12.347.445,75                                              43.173.333,33 

                                           743.991.583,92 

                                               2.163.333,33                                              2.118.126,40 

                                         851.819.053,15 

                                             40.718.295,75 
                                                                 -                                                   762.046,86 

                                        89.222.535,92 

                                                416.380,96 

                                           755.492.213,00 

                                           22.056.410,22 

                                           548.721.470,63 
                                                                 -   

                                         817.368.119,68 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

RECEITAS CORRENTES (I) 63.339.126,16 90.957.051,12 107.507.679,77 66.034.513,11 96.519.093,03 73.303.986,83 75.829.329,34 78.538.947,38 77.288.386,71 90.171.474,35 87.835.994,57 98.789.648,06 1.006.115.230,43
RECEITA TRIBUTARIA 8.876.169,84 11.854.411,63 29.129.929,16 11.271.305,61 11.757.332,78 9.331.359,52 11.702.930,86 11.816.850,11 11.692.839,65 11.453.497,13 12.832.808,90 25.007.267,64 166.726.702,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.225.517,68 5.304.888,47 6.381.884,34 4.570.611,70 2.809.549,29 4.167.787,02 4.047.497,23 4.275.549,20 2.915.762,13 2.996.625,02 4.459.908,25 2.835.380,07 47.990.960,40
RECEITA PATRIMONIAL 150.004,63 269.367,66 148.480,98 41.722,59 167.582,08 169.699,70 194.110,69 223.200,63 251.482,96 262.402,67 284.260,42 375.183,68 2.537.498,69
RECEITA DE SERVICOS 68.179,00 36.143,00 40.980,00 34.497,00 58.830,00 42.441,50 49.832,00 47.456,00 55.873,30 34.642,01 22.116,80 29.712,35 520.702,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.357.213,04 71.719.041,71 71.062.048,10 49.427.008,24 81.262.914,33 59.258.854,88 59.416.284,05 61.637.604,83 61.995.790,14 74.110.047,70 69.804.381,73 69.964.450,46 780.015.639,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 662.041,97 1.773.198,65 744.357,19 689.367,97 462.884,55 333.844,21 418.674,51 538.286,61 376.638,53 1.314.259,82 432.518,47 577.653,86 8.323.726,34

DEDUÇÕES (II) 8.142.528,36 12.854.361,26 13.909.047,23 9.554.310,81 12.399.044,08 9.045.341,99 9.963.678,78 10.962.566,03 8.984.761,06 10.731.945,38 10.352.870,62 9.547.617,57 126.448.073,17
Contribuição do Servidor a R.P.P.S. 1.277.744,85 3.537.032,68 4.304.884,97 2.703.201,93 995.337,21 2.127.093,00 2.077.836,56 2.381.382,92 894.995,98 943.548,48 2.584.895,16 921.430,23 24.749.383,97
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 6.864.783,51 9.317.328,58 9.604.162,26 6.851.108,88 11.403.706,87 6.918.248,99 7.885.842,22 8.581.183,11 8.089.765,08 9.788.396,90 7.767.975,46 8.626.187,34 101.698.689,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 879.667.157,26

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 1.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 8.279.986,00 14.919.986,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA 
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - 

IV) 864.747.171,26
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de 
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO 
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 864.747.171,26

mar/21

 MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES
    DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5° Bimestre de 2021
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES                  

ESPECIFICAÇÃO
fev/21nov/20 abr/21 set/21 out/21jul/21mai/21 jun/21jan/21dez/20 TOTALago/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

LRF, artigo 53, inciso V  

Processados Não Proces. Processados Não Proces.
PODER EXECUTIVO      48.875.745,73         71.706.749,37                   47.920.933,62                31.274.193,48                     42.691.297,17    15.583.103,52    3.308.985,48       2.018.448,73         25.706.466,72 
   Prefeitura Municipal      48.875.745,73         70.414.862,74                   47.079.426,16                31.274.193,48                     41.849.789,71    15.583.103,52    3.241.988,31       2.018.448,73         25.323.084,72 
Fonte 1 - Tesouro      46.704.866,72         42.553.873,39                   29.664.501,77                29.825.813,62                     25.934.847,65    15.580.782,50    2.492.171,57       1.298.270,60         14.126.854,17 
Fonte 2 - Convenios Estaduais             84.267,86           5.322.417,49                     2.306.822,93                       84.267,86                       2.306.822,93                        -           17.403,00                         -             2.998.191,56 
Fonte 5 - Convenios Federais        2.086.611,15         19.402.004,62                   12.649.268,01                  1.364.112,00                     11.149.285,68             2.321,02       150.797,37          720.178,13           8.101.921,57 
Fonte 6 - Outras Fontes de Recursos                          -                               -                           -                               -   
Fonte 7 - Operações de Crédito                               -                    1.963,61                            1.963,61                                    -                                1.963,61                        -                        -                           -                               -   
Fonte 92 - Transferencias e convenios Estaduais - Vinculados                               -                  50.591,50                                       -                                      -                                           -                          -           50.591,50                         -                               -   
Fonte 95 - Transferencias e convenios Federais - Vinculados                               -             2.233.788,71                     1.820.349,12                                    -                         1.820.349,12                        -         317.322,17                         -                  96.117,42 
Fonte 97 - Operações de Crédito                               -                850.223,42                        636.520,72                                    -                            636.520,72                        -         213.702,70                         -                               -   
   Órgãos/Entidades                          -             1.291.886,63                        841.507,46                                    -                            841.507,46                        -           66.997,17                         -                383.382,00 
    Autarquia                          -             1.291.886,63                        841.507,46                                    -                            841.507,46                        -           66.997,17                         -                383.382,00 
    Fundação Pública                                       -                                      -                                           -                          -                        -                           -                               -   
    Empresa Púb. Dependente                                       -                                      -                                           -                          -                        -                           -                               -   
PODER LEGISLATIVO           643.266,08              287.042,19                        162.453,34                     643.266,08                          162.453,34                        -         115.678,85                         -                    8.910,00 
   Câmara Municipal           643.266,08              287.042,19                        162.453,34                     643.266,08                          162.453,34                        -         115.678,85                         -                    8.910,00 
TOTAL:      49.519.011,81         71.993.791,56                   48.083.386,96                31.917.459,56                     42.853.750,51    15.583.103,52    3.424.664,33       2.018.448,73         25.715.376,72 
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Multiner S.A.
CNPJ/ME 08.935.054/0001-50 – NIRE 35.300.504.127 –Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Instalada e Suspensa em 
03 de maio de 2021, Reaberta e Suspensa em 06 de maio de 2021 e Reaberta

e Encerrada em 24 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: Instalada e suspensa em 03/05/2021, às 10h00, reaberta e suspensa, novamente, 
em 06/05/2021, às 11h30, e reaberta e encerrada em 24/05/2021, às 10h00, realizada virtualmente, 
por meio de videoconferência através do sistema eletrônico Microsoft Teams, na sede da Companhia, 
para todos os efeitos, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro 
Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo-SP, conforme autorizado pela nova 
redação da Instrução CVM 481/2009, alterada pela Instrução CVM nº 622/2020.2. Convocação: Edital 
de convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nos dias 16/04/2021, 
17/04/2021 e 20/04/2021, nas páginas 85, 56 e 116 respectivamente, e “Gazeta de S. Paulo”, nas 
edições dos dias 16/04/2021, 17/04/2021 e 20/04/2021, nas páginas B4, A5 e A10, respectivamente. 
3. Presenças: Acionistas representando 100% do capital social com direito a voto (“Acionistas”), 
identificados previamente à instalação do conclave, conforme registrado na gravação da presente 
assembleia, pelo sistema eletrônico do Microsoft Teams. Tendo sido verificado o quórum necessário para 
sua instalação, a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) foi declarada regularmente 
instalada em primeira convocação. 4. Mesa: Sr. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, Presidente e Sr. 
Leonardo Barros Corrêa de Araújo, Secretário.5. Ordem do Dia: I – Assembleia Geral Ordinária: (i) 
Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos audi-
tores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2020; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) 
Eleger e/ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho de Administração da 
Companhia, na forma prevista no artigo 13 do estatuto social da Companhia; (iv) Eleger e/ ou reeleger 
os membros titulares e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista no 
Artigo 27 do estatuto social da Companhia; e (v) Fixar a remuneração global dos Administradores e do 
Conselho Fiscal da Companhia, referente ao exercício de 2021. II – Assembleia Geral Extraordinária: 
(i) Autorizar a celebração de contratos de indenidade com integrantes do Conselho de Administração, 
da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia, conforme diretrizes constantes da Proposta da Admi-
nistração. 6. Deliberações: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, foi anunciada a presença e 
disponibilidade para atendimento de pedidos de esclarecimentos, na forma da Lei 6.404/76, do Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. André Tavares Paradizi, de representante 
da Ernst & Young Auditores Independentes (“EY”) – auditores independentes da Companhia – e de 
membros do Conselho Fiscal. Na sequência, os Acionistas deliberaram, por unanimidade, a dispensa da 
leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata 
em forma de sumário, em conformidade com o parágrafo 3º do Artigo 10 do Estatuto Social da Compa-
nhia. Após examinarem e discutirem as matérias constantes da ordem do dia, conforme material preli-
minarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas: 6.1. 
Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.1. Com relação ao item “I.i” da ordem do dia, os Acionistas 
deliberaram, pela maioria dos votos válidos, registrada a rejeição deste item constante da ordem do dia 
por parte do acionista Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, aprovar as 
contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompa-
nhadas das respectivas notas explicativas, do parecer dos auditores independentes e do parecer do 
Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020, conforme publicação 
integral efetuada em 14/04/2021, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 14 a 
23, respectivamente, e Gazeta SP, nas páginas B1 a B3, respectivamente, tendo sido dispensada a leitura 
de ditos documentos, uma vez que foram publicados na íntegra e são de conhecimento de todos os 
Acionistas; 6.1.2. Com relação ao item “I.ii” da ordem do dia, os Acionistas deliberaram, pela maioria 
dos votos válidos, registrada a rejeição deste item constante da ordem do dia por parte do acionista 
Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, aprovar a destinação do prejuízo 
apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020, conforme registrado nas Demonstrações Finan-
ceiras, para a conta de prejuízos acumulados. Diante da inexistência de lucro, como exposto acima, não 
há como serem distribuídos dividendos; 6.1.3. Com relação ao item “I.iii” da ordem do dia, o acionista 
Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia solicitou a suspensão da presente 
deliberação, sob a justificativa de que não havia obtido ainda a orientação de voto necessária para 
confirmar todas as suas indicações ao Conselho de Administração da Companhia. Diante do exposto, os 
Acionistas deliberaram, por unanimidade, suspender a deliberação deste item “I.iii” da ordem do dia 
da Assembleia, de modo que, após a deliberação das demais matérias pautadas, a Assembleia seja 
suspensa, a fim de ser retomada até às 15 horas do dia 06/05/2021, para deliberação deste tema, sem 
necessidade de nova convocação, devendo os Acionistas se reunirem, na reabertura, pelos mesmos 
meios previstos no Edital de Convocação.6.1.4. Com relação ao item “I.iv” da ordem do dia, os Acionis-
tas deliberaram: (a) Quanto aos conselheiros indicados pelos acionistas Brasilterm Energia S.A. e a 
Bolognesi Energia S.A., abstendo-se de votar o Multiner Fundo de Investimentos em Participações 
Multiestratégia, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, a eleição dos conselheiros 
abaixo, para exercício do mandato de (i) 01 ano, contado da data desta AGOE, ou (ii) até a Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022: (i) como membro titular, a Sra. Cláudia Almeida 
Santos, RG 6.122.933 SSP/MG, e CPF/ME nº 818.542.856-53; (ii) como membro titular, o Sr. Fábio 

Antônio Pereira, RG 13.525.806-6 SSP/SP, e CPF/ME nº 105.056.268-29; (b) Quanto aos conselheiros 
indicados pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi aprovada, 
por unanimidade dos acionistas votantes, observada a manifestação por escrito apresentada pelos 
acionistas Brasilterm Energia S.A. e Bolognesi Energia S.A. com suas ressalvas às indicações do Multi-
ner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, a eleição dos conselheiros abaixo men-
cionados, para exercício do mandato de (i) 01 ano, contado da data desta AGOE, ou (ii) até a Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022: (i) como membro titular, o Sr. Eduardo Georges 
Chehab, RG 6231738-6 DEIC/SP, e CPF/ME nº 013.810.648-76; (ii) como membro titular, o Sr. Luiz 
Felipe Dutra de Sousa, RG 03156365003 DETRAN/RJ, e CPF/ME nº 796.164.107-68; e (iii) como 
membro titular, o Sr. João Verner Juenemann, RG 3010401283 (SSP/PC RS), e CPF/ME nº 000.952.490-
87; e seu respectivo membro suplente, o Sr. Paulo Euclides Bonzanini, RG 8.902.128-9 (SSP/SP), e 
CPF/ME nº 709.589.718-20. Todos os membros do Conselho Fiscal, eleitos acima, (i) declararam, sob 
as penas de lei e em instrumento apartado, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 162 
da Lei das S.A. para suas investiduras como membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) tomarão 
posse em seus cargos mediante as assinaturas dos respectivos termos de posse. (c) Em virtude das 
eleições ora aprovadas, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: 
(i) a Sra. Cláudia Almeida Santos, RG 6.122.933 SSP/MG, e CPF/ME nº 818.542.856-53, como mem-
bro titular; (ii) o Sr. Fábio Antônio Pereira, RG 13.525.806-6 SSP/SP, e CPF/ME nº 105.056.268-29 
como membro titular; (iii) o Sr. Eduardo Georges Chehab, RG 6231738-6 DEIC/SP, e CPF/ME nº 
013.810.648-76, como membro titular; (iv) o Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa, RG 03156365003 
DETRAN/RJ, e CPF/ME nº 796.164.107-68, como membro titular; e (v) o Sr. João Verner Juenemann, 
RG 3010401283 (SSP/PC RS), e CPF/ME nº 000.952.490-87, como membro titular, e respectivo 
membro suplente, o Sr. Paulo Euclides Bonzanini, RG 8.902.128-9 (SSP/SP), e CPF/ME nº 709.589.718-
20; todos para o exercício do mandato de 01 ano, contado da data da AGOE, ou até a Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no exercício de 2022. 6.1.5. Com relação ao item “I.v” da ordem do dia, diante 
da indicação do acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia de que 
reprovaria o tema em sua integralidade, por conta do valor atribuído na proposta deliberativa para a 
remuneração do Conselho de Administração da Companhia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade, 
suspender a deliberação deste item “I.v” da ordem do dia da Assembleia, de modo que, após a delibe-
ração das demais matérias pautadas, a Assembleia seja suspensa, a fim de ser retomada até às 15 
horas do dia 06/05/2021, para deliberação deste item, sem necessidade de nova convocação, devendo 
os Acionistas se reunirem, na oportunidade de reabertura, pelos mesmos meios previstos no Edital de 
Convocação, observado que os Acionista decidiram, por unanimidade, que, ao retomarem a Assembleia, 
irão deliberar a respeito de cada um dos valores de remuneração atribuídos a Conselho de Administra-
ção, Conselho Fiscal e Diretoria da Companhia, para o exercício social de 2021, individualmente, con-
siderando, ainda, os seguintes montantes para cada órgão: (a) verba global anual para o Conselho de 
Administração de até R$720.000,00 – consistente em novo valor apresentado, que corresponde ao 
mesmo montante aprovado para o exercício de 2020; (b) verba global anual para o Conselho Fiscal de 
até R$385.632,00, respeitado o limite mínimo em lei, na forma do § 3º do artigo 162 da Lei das S.A.; e 
(c) verba global anual para a Diretoria da Companhia de até R$2.524.456,18. 6.2. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 6.2.1. Com relação ao item “II.i” da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram, por votos 
representativos da unanimidade das ações votantes, titularizadas pelo acionista Multiner Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia, registradas as abstenções por parte dos acionistas 
Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A., reprovar a autorização para celebração de contratos 
de indenidade com integrantes do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da 
Companhia. 6.3. Os acionistas Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, 
Brasilterm Energia S.A. e a Bolognesi Energia S.A. apresentaram manifestações de voto em apartado 
para todas as matérias constantes da ordem do dia, as quais foram enviadas por e-mails à Mesa – que 
respondeu os e-mails com indicação de recebimento, servindo essas respostas como comprovante de 
recebimento – e serão arquivadas na sede da Companhia em conjunto com a ata desta AGOE. 6.4. Fica 
registrado que os materiais pertinentes às matérias constantes da ordem do dia serão arquivados na 
sede da Companhia. 6.5. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, os 
Acionistas decidiram, por unanimidade, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os 
atos, registros, publicações e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto 
deliberado na presente AGOE. 7. Suspensão em 03/05/2021: Nada mais tendo sido tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foi (i) suspensa a presente Assembleia, a fim de ser retomada até às 15 
horas do dia 06/05/2021, com vistas à deliberação dos itens “I.iii” e “I.v” da ordem do dia, devendo os 
Acionistas se reunirem, na oportunidade de reabertura, pelos mesmos meios previstos no Edital de 
Convocação, bem como (ii) lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes (Multiner Fundo de Investimentos em Participações 
Multiestratégia, Brasilterm Energia S.A. e a Bolognesi Energia S.A.), por meio do sistema docusign, que 
autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das 
S.A. 8. Reabertura em 06/05/2021: Em 06/05/2021, às 11h30min, constatadas as presenças de 
acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, a presente 
Assembleia foi reaberta. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a reabertura 
da presente AGE foi declarada regularmente instalada, sendo colocadas em discussão as matérias 
constantes dos itens “I.iii” e “I.v” da Ordem do Dia. 9. Deliberações Ocorridas em 06/05/2021: 
Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, 
a dispensa da leitura da matéria constante na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a 

lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem as matérias em questão, conforme 
material preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos 
Acionistas: 9.1. Com relação ao item “I.iii” da ordem do dia, os Acionistas deliberaram: (a) Quanto aos 
conselheiros indicados nos termos do acordo de acionistas pelos acionistas Brasilterm Energia S.A. e a 
Bolognesi Energia S.A., abstendo-se de votar o Multiner Fundo de Investimentos em Participações 
Multiestratégia, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, a eleição dos conselheiros 
abaixo mencionados, para exercício do mandato de (i) 01 ano, contado da data desta AGO ou (ii) até a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022: (i) como Conselheiro Titular, o senhor 
Edesio Alves Nunes Filho, RG 262.662, SSP/SE, e CPF/ME nº 298.392.034-87; (ii) como Conselheira 
Titular, a senhora Chiara Sonego Bolognesi Gargano, RG nº 2033482791, SSP-RS, e CPF/ME nº 
826.383.730-87; e seu respectivo Conselheiro Suplente, o Sr. Alessandro Di Domenico, RG nº 
4073362552, SSP/RS, e CPF/ME nº 807.388.770-34; (iii) como Conselheiro Titular, o senhor Rodrigo 
de Carvalho Pinto Bueno, RG nº 24.216.344-0, SSP/SP, e CPF/ME nº 248.520.578-77; (b) Quanto aos 
conselheiros indicados nos termos do acordo de acionistas pelo acionista Multiner Fundo de Investi-
mentos em Participações Multiestratégia, abstendo-se de votar os acionistas Brasilterm Energia S.A. e 
Bolognesi Energia S.A., conforme manifestação por escrito apresentada, foi aprovada, por unanimidade 
dos acionistas votantes, a eleição dos conselheiros abaixo mencionados, para exercício do mandato de 
(i) 01 ano, contado da data da AGO ou (ii) até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício 
de 2022: (i) como Conselheiro Titular, o senhor Heglehyschynton Valerio Marçal, RG nº 3.906257, 
SESP/DF, e CPF/ME nº 589.425.301-25; e (ii) como Conselheiro Titular, o senhor Eduardo Moniz de 
Carvalho e Miranda, RG nº 129.953.519 DIC/RJ, e CPF/ME nº 054.670.017-95; (c) Cada um dos 
Conselheiros ora eleitos (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumprem todos 
os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. para sua investidura como membro do Conselho 
de Administração da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo 
termo de posse lavrado em livro próprio; (d) Em virtude das eleições ora aprovadas, o Conselho de 
Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) o Sr. Edesio Alves 
Nunes Filho, como membro titular; (ii) a Sra. Chiara Sonego Bolognesi Gargano, como membro 
titular, e respectivo membro suplente, o Sr. Alessandro Di Domenico; (iii) o Sr. Rodrigo de Carvalho 
Pinto Bueno; (iv) o Sr. Heglehyschynton Valerio Marçal, como membro titular; e (v) o Sr. Eduardo 
Moniz de Carvalho e Miranda, como membro titular; todos para o exercício do mandato de 01 ano, 
contado da data desta AGO, ou até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022. 
9.2. Com relação ao item “I.v” da ordem do dia, o acionista Multiner Fundo de Investimentos em Parti-
cipações Multiestratégia solicitou novamente suspensão da deliberação da presente matéria, com a 
justificativa de que ainda aguarda orientação de voto, para deliberar sobre o tema conforme previsto no 
item 6.1.5 desta ata. Em virtude do exposto, os acionistas deliberaram, por unanimidade, suspender a 
deliberação o item “I.v” da ordem do dia, de modo que a Assembleia seja suspensa, a fim de ser retomada 
até às 10 horas do dia 24/05/2021, sem necessidade de nova convocação, devendo os Acionistas se 
reunirem, na reabertura, pelos mesmos meios previstos no Edital de Convocação. 10. Suspensão em 
06/05/2021: Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi (i) suspensa 
a presente Assembleia, a fim de ser retomada até às 10 horas do dia 24/05/2021, com vistas à delibe-
ração dos item “I.v” da ordem do dia, devendo os Acionistas se reunirem, na oportunidade de reabertura, 
pelos mesmos meios previstos no Edital de Convocação, bem como (ii) lavrada a presente ata na forma 
de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes 
(Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, Brasilterm Energia S.A. e a Bolognesi 
Energia S.A.), por meio do sistema docusign, que autorizaram sua publicação sem as respectivas 
assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A. 11. Reabertura em 24/05/2021: Em 24/05/2021, 
às 10h00min, constatadas as presenças de acionistas titulares de ações representativas da totalidade 
do capital social da Companhia, a presente Assembleia foi reaberta. Tendo sido verificado o quórum 
necessário para sua instalação, a reabertura da presente AGE foi declarada regularmente instalada, 
sendo colocada em discussão a matéria constante do item “I.v” da Ordem do Dia. 12. Deliberação 
Ocorrida em 24/05/2021: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas presentes 
deliberaram, por unanimidade, a dispensa da leitura da matéria constante na ordem do dia e documen-
tos correlatos, bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem a 
matéria em questão, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas, foi tomada a seguinte 
deliberação pelos Acionistas: 12.1. Com relação ao item “I.v” da ordem do dia, os Acionistas presentes 
deliberaram, por unanimidade, aprovar a remuneração global dos Administradores (isto é, membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria) e do Conselho Fiscal da Companhia, referente ao exercício 
de 2021, observados os seguintes montantes para cada órgão: (a) verba global anual para o Conselho 
de Administração de até R$720.000,00; (b) verba global anual para o Conselho Fiscal de até 
R$385.632,00, respeitado o limite mínimo em lei, na forma do § 3º do artigo 162 da Lei das S.A.; e (c) 
verba global anual para a Diretoria da Companhia de até R$2.524.456,18. 13. Encerramento: Nada 
mais a tratar, foi lavrada esta ata, sendo aprovada e assinada pelos presentes por meio do sistema 
docusign, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas. São Paulo, 24/05/2021. 
Mesa: Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, Presidente; Leonardo Barros Corrêa de Araújo, Secretá-
rio. Acionistas presentes: Bolognesi Energia S.A. p.p. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, p.p. Leonardo 
Barros Corrêa de Araújo; Brasilterm Energia S.A. p.p. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, p.p. Leonardo 
Barros Corrêa de Araújo; Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia p.p. 
Fernanda Akiyo Mitsuya. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 
511.191/21-2 em 22/10/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Para conhecimento de terceiros. Prazo de 30 dias. 
Proc. nº 1058387-53.2021.8.26.0002. A Dra. Maria 
Sílvia Gabrielloni Feichtenberger, Juíza de Direito da 
10ª Vara da Família e Sucessões Regional de Santo 
Amaro, FAZ SABER aos que o presente edital virem, 
dele conhecimento tiverem ou interessar possa que 
Daniel Henrique Gewehr, CPF/MF 978.503.570-00 
e Betina Walcher Nogueira Gewehr, CPF/MF 
820.665.820-34, que casaram-se em 25/04/2015, 
ajuizaram a presente ação objetivando a alteração do 
regime do casamento, de separação total de bens 
para “comunhão parcial de bens”, sendo determinada 
a expedição de edital para conhecimento de 
terceiros, os quais no futuro, não poderão alegar 
ignorância. São Paulo, 26 de novembro de 2021.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO 
ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES          887.699.955,10              892.789.900,70 
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS          161.219.300,00              161.219.300,00 
RECEITA DE CONTRIBUICOES            51.808.000,00                51.808.000,00 
RECEITA PATRIMONIAL              2.596.000,00                  2.596.000,00 
RECEITA DE SERVICOS                                -                                      -   
Transferências Correntes          653.375.819,16              658.465.764,76 
Outras Receitas Correntes            18.700.835,94                18.700.835,94 
Receitas de Capital            48.861.954,90                48.861.954,90 
OPERACOES DE CREDITO                                -                                      -   
Transferências de Capital            48.861.954,90                48.861.954,90 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA           (86.002.200,00)               (86.002.200,00)
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS            50.941.000,00                50.941.000,00 
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )          901.500.710,00              906.590.655,60 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)           901.500.710,00              906.590.655,60 
DÉFICIT ( IV ) 
TOTAL ( V ) = ( III + IV )          901.500.710,00              906.590.655,60 

DESPESAS Dotação Inicial Anual Créditos Adicionais/ 
Anulações

Dotação Atualizada 
Anual

Empenhado até o 
Bimestre

Liquidado até o 
Bimestre

Pago até o 
Bimestre Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar

DESPESAS CORRENTES          715.956.743,18              219.513.204,72           935.469.947,90     782.941.542,11        653.184.771,07       641.606.983,99       152.528.405,79     129.756.771,04      11.577.787,08 
Pessoal/Encargos Sociais          319.837.376,75                 (4.639.033,20)           315.198.343,55     270.314.379,51        260.593.384,22       258.803.458,26         44.883.964,04         9.720.995,29        1.789.925,96 
Juros/Encargos da Dívida Interna              8.700.000,00                                    -                 8.700.000,00            510.171,18               510.171,18              504.357,29           8.189.828,82                           -                 5.813,89 
Outras Despesas Correntes          387.419.366,43              224.152.237,92           611.571.604,35     512.116.991,42        392.081.215,67       382.299.168,44         99.454.612,93     120.035.775,75        9.782.047,23 
DESPESAS DE CAPITAL            64.896.376,98               (12.120.869,73)             52.775.507,25       24.122.237,72          15.840.873,43         14.916.825,43         28.653.269,53         8.281.364,29           924.048,00 
Investimentos            54.589.876,98               (12.120.869,73)             42.469.007,25       14.678.619,70            6.397.255,41           6.201.721,64         27.790.387,55         8.281.364,29           195.533,77 
Amortização da Dívida            10.306.500,00                                    -               10.306.500,00         9.443.618,02            9.443.618,02           8.715.103,79              862.881,98                           -             728.514,23 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA            45.109.000,00                                    -               45.109.000,00 
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS            75.538.589,84               (15.797.999,06)             59.740.590,78       41.350.709,82          37.297.331,82         26.537.857,99         18.389.880,96         4.053.378,00      10.759.473,83 
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )          901.500.710,00              191.594.335,93        1.093.095.045,93     848.414.489,65        706.322.976,32       683.061.667,41       199.571.556,28     142.091.513,33      23.261.308,91 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )                                -                                      -                                   -                             -                               -                               -                               -                             -                            -   
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)          901.500.710,00              191.594.335,93        1.093.095.045,93     848.414.489,65        706.322.976,32       683.061.667,41       199.571.556,28     142.091.513,33      23.261.308,91 
SUPERÁVIT ( XI )        111.045.143,36 
TOTAL ( XII ) = ( X + XI )          901.500.710,00              191.594.335,93        1.093.095.045,93     848.414.489,65        817.368.119,68       683.061.667,41       199.571.556,28     142.091.513,33      23.261.308,91 

                                         657.939.384,46 

                                            (485.622,89)
                                        21.931.766,58 

                                             5.888.485,72 

                                           21.294.363,36 

                                        12.812.350,22 

          MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES

SALDO A REALIZAR

                                         145.996.121,36 
                                        40.970.847,55 
                                        15.223.178,64                                            134.349.416,67 

          RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
            BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52,  alineas "a" e "b" do inciso I e  II , alíneas "a" e "b" do inciso II                                   PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º Bimestre de 2021
REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE

                                        89.222.535,92 

                                             526.380,30 

                                        27.567.591,54 

                                        89.222.535,92 

                                            (762.046,86)

                                            (416.380,96)

                                        26.805.544,68 

                                                              -   

                                             15.584.029,95 

                                         817.368.119,68 
                                             42.450.833,33 
                                           755.492.213,00 
                                           755.492.213,00 

                                           (71.668.500,00)
                                             40.718.295,75 

                                         817.368.119,68 

                                         (85.516.577,11)
                                           29.009.233,42 

PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE

                                             477.873,60 
                                           39.460.554,25                                         12.347.445,75                                              43.173.333,33 

                                           743.991.583,92 

                                               2.163.333,33                                              2.118.126,40 

                                         851.819.053,15 

                                             40.718.295,75 
                                                                 -                                                   762.046,86 

                                        89.222.535,92 

                                                416.380,96 

                                           755.492.213,00 

                                           22.056.410,22 

                                           548.721.470,63 
                                                                 -   

                                         817.368.119,68 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

RECEITAS CORRENTES (I) 63.339.126,16 90.957.051,12 107.507.679,77 66.034.513,11 96.519.093,03 73.303.986,83 75.829.329,34 78.538.947,38 77.288.386,71 90.171.474,35 87.835.994,57 98.789.648,06 1.006.115.230,43
RECEITA TRIBUTARIA 8.876.169,84 11.854.411,63 29.129.929,16 11.271.305,61 11.757.332,78 9.331.359,52 11.702.930,86 11.816.850,11 11.692.839,65 11.453.497,13 12.832.808,90 25.007.267,64 166.726.702,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.225.517,68 5.304.888,47 6.381.884,34 4.570.611,70 2.809.549,29 4.167.787,02 4.047.497,23 4.275.549,20 2.915.762,13 2.996.625,02 4.459.908,25 2.835.380,07 47.990.960,40
RECEITA PATRIMONIAL 150.004,63 269.367,66 148.480,98 41.722,59 167.582,08 169.699,70 194.110,69 223.200,63 251.482,96 262.402,67 284.260,42 375.183,68 2.537.498,69
RECEITA DE SERVICOS 68.179,00 36.143,00 40.980,00 34.497,00 58.830,00 42.441,50 49.832,00 47.456,00 55.873,30 34.642,01 22.116,80 29.712,35 520.702,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.357.213,04 71.719.041,71 71.062.048,10 49.427.008,24 81.262.914,33 59.258.854,88 59.416.284,05 61.637.604,83 61.995.790,14 74.110.047,70 69.804.381,73 69.964.450,46 780.015.639,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 662.041,97 1.773.198,65 744.357,19 689.367,97 462.884,55 333.844,21 418.674,51 538.286,61 376.638,53 1.314.259,82 432.518,47 577.653,86 8.323.726,34

DEDUÇÕES (II) 8.142.528,36 12.854.361,26 13.909.047,23 9.554.310,81 12.399.044,08 9.045.341,99 9.963.678,78 10.962.566,03 8.984.761,06 10.731.945,38 10.352.870,62 9.547.617,57 126.448.073,17
Contribuição do Servidor a R.P.P.S. 1.277.744,85 3.537.032,68 4.304.884,97 2.703.201,93 995.337,21 2.127.093,00 2.077.836,56 2.381.382,92 894.995,98 943.548,48 2.584.895,16 921.430,23 24.749.383,97
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 6.864.783,51 9.317.328,58 9.604.162,26 6.851.108,88 11.403.706,87 6.918.248,99 7.885.842,22 8.581.183,11 8.089.765,08 9.788.396,90 7.767.975,46 8.626.187,34 101.698.689,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 879.667.157,26

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 1.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 8.279.986,00 14.919.986,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA 
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - 

IV) 864.747.171,26
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de 
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO 
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 864.747.171,26

mar/21

 MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES
    DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5° Bimestre de 2021
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES                  

ESPECIFICAÇÃO
fev/21nov/20 abr/21 set/21 out/21jul/21mai/21 jun/21jan/21dez/20 TOTALago/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

LRF, artigo 53, inciso V  

Processados Não Proces. Processados Não Proces.
PODER EXECUTIVO      48.875.745,73         71.706.749,37                   47.920.933,62                31.274.193,48                     42.691.297,17    15.583.103,52    3.308.985,48       2.018.448,73         25.706.466,72 
   Prefeitura Municipal      48.875.745,73         70.414.862,74                   47.079.426,16                31.274.193,48                     41.849.789,71    15.583.103,52    3.241.988,31       2.018.448,73         25.323.084,72 
Fonte 1 - Tesouro      46.704.866,72         42.553.873,39                   29.664.501,77                29.825.813,62                     25.934.847,65    15.580.782,50    2.492.171,57       1.298.270,60         14.126.854,17 
Fonte 2 - Convenios Estaduais             84.267,86           5.322.417,49                     2.306.822,93                       84.267,86                       2.306.822,93                        -           17.403,00                         -             2.998.191,56 
Fonte 5 - Convenios Federais        2.086.611,15         19.402.004,62                   12.649.268,01                  1.364.112,00                     11.149.285,68             2.321,02       150.797,37          720.178,13           8.101.921,57 
Fonte 6 - Outras Fontes de Recursos                          -                               -                           -                               -   
Fonte 7 - Operações de Crédito                               -                    1.963,61                            1.963,61                                    -                                1.963,61                        -                        -                           -                               -   
Fonte 92 - Transferencias e convenios Estaduais - Vinculados                               -                  50.591,50                                       -                                      -                                           -                          -           50.591,50                         -                               -   
Fonte 95 - Transferencias e convenios Federais - Vinculados                               -             2.233.788,71                     1.820.349,12                                    -                         1.820.349,12                        -         317.322,17                         -                  96.117,42 
Fonte 97 - Operações de Crédito                               -                850.223,42                        636.520,72                                    -                            636.520,72                        -         213.702,70                         -                               -   
   Órgãos/Entidades                          -             1.291.886,63                        841.507,46                                    -                            841.507,46                        -           66.997,17                         -                383.382,00 
    Autarquia                          -             1.291.886,63                        841.507,46                                    -                            841.507,46                        -           66.997,17                         -                383.382,00 
    Fundação Pública                                       -                                      -                                           -                          -                        -                           -                               -   
    Empresa Púb. Dependente                                       -                                      -                                           -                          -                        -                           -                               -   
PODER LEGISLATIVO           643.266,08              287.042,19                        162.453,34                     643.266,08                          162.453,34                        -         115.678,85                         -                    8.910,00 
   Câmara Municipal           643.266,08              287.042,19                        162.453,34                     643.266,08                          162.453,34                        -         115.678,85                         -                    8.910,00 
TOTAL:      49.519.011,81         71.993.791,56                   48.083.386,96                31.917.459,56                     42.853.750,51    15.583.103,52    3.424.664,33       2.018.448,73         25.715.376,72 

                              DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
                             ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PODER / ÓRGÃO
Saldo de Exercícios Anteriores
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                               MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES
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                                 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2021

Processados Liquidação

Movimentação até o Bimestre

B5gazetasp.com.br
Terça-feira, 30 De novembro De 2021 Economia

PKL Seven Participações S.A.
(em constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição
1. Data, Horário e Local: 19/12/2018, às 10h30, São Paulo/SP, Rua Saint Hilaire, 60, apartamento 54, 
sala 04, Jardim Paulista, CEP 01423-040. 2. Presença: Presente a totalidade dos subscritores do 
capital social da PKL Seven Participações S.A. (“Companhia”), com direito a voto, conforme 
assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Sr. Pedro Prado Claro 
Quaresma; Secretário: Sr. Kleber da Silva Sousa. 4. Ordem do Dia: (i) deliberar a respeito da 
constituição de uma sociedade anônima de capital fechado sob a denominação de PKL Seven 
Participações S.A.; (ii) aprovação do estatuto social da PKL Seven Participações S.A. 5. 
Deliberações: 1.1. Aprovação unânime pelos subscritores, sem reserva ou ressalva, da constituição 
da PKL Seven Participações S.A., regida pelo estatuto social que passa a integrar a presente Ata 
como Anexo I; 1.2. Após a aprovação do estatuto social da Companhia, procedeu-se a subscrição e 
integralização do capital social; 1.3. Foram então eleitos para administrar a Companhia os Srs. (i) 
Pedro Prado Claro Quaresma, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 47.832.145-4 SSP/SP, CPF/MF 
nº 404.195.468-12, residente e domiciliado em São Paulo/SP, Rua Saint Hilaire, 60, apartamento 54, 
Jardim Paulista, CEP 01423-040, para o cargo de Diretor sem designação específica, eleito pela 
totalidade dos votos conferidos às ações ordinárias; e (ii) Kleber da Silva Sousa, brasileiro, solteiro, 
assistente administrativo, RG nº 27.144.651-1SSP/SP, CPF/MF nº 184.722.618-32, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, Rua Giovanni Verga, 14, Parque América, CEP 04822-350, para o cargo 
de Diretor sem designação específica, eleito pela totalidade dos votos conferidos às ações ordinárias. 
1.3.1. Os Diretores ora empossados declaram para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que 
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade. A remuneração da Diretoria será definida oportunamente. 
Leitura e Lavratura da Ata: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como se ninguém 
se manifestasse, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário a 
lavratura desta ata, a qual foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. A 
presente Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 19/12/2018. Pedro Prado 
Claro Quaresma - Presidente da Mesa; Kleber da Silva Sousa - Secretário da Mesa. Pedro Prado 
Claro Quaresma - Diretor; Kleber da Silva Sousa - Diretor. Visto do Advogado: Pedro Prado Claro 
Quaresma - OAB/SP nº 356.995.  JUCESP/NIRE 3530053027-6 em 10/01/2019. Flávia R.  Britto 
Gonçalves - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede e 
Duração - Artigo 1º. A sociedade tem a denominação social de PKL Seven Participações S.A. e é 
regida pelo presente Estatuto Social e legislação aplicável. Artigo 2º. A sociedade tem sede em São 
Paulo/SP, na Rua Saint Hilaire, 60, apartamento 54, sala 04, Jardim Paulista, CEP 01423-040, podendo 
abrir filiais, escritórios ou representações em qualquer localidade do território brasileiro ou do exterior, 
mediante resolução dos acionistas representando a maioria do capital social. Artigo 3º. O prazo de 
duração da sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Objeto Social - Artigo 4º. A sociedade tem 
por objeto social a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como acionista ou 
quotista (CNAE 6462-0/00). Capítulo III - Do Capital e Ações - Artigo 5º. O capital social é de R$ 
100,00, dividido em 100 ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 cada. Artigo 6º. 
Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da assembleia geral de acionistas. 
Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 7º. As assembleias gerais serão ordinárias e 
extraordinárias. As assembleias gerais ordinárias serão realizadas nos primeiros quatro meses do ano 
e as extraordinárias sempre que houver necessidade. Artigo 8º. A convocação de qualquer assembleia 
geral, quer ordinária, quer extraordinária, deverá ser feita mediante anúncio publicado por três vezes, 
no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e no caso de reforma 
do estatuto, a indicação da matéria, observados os demais preceitos previstos no artigo 124 da Lei 
6.404/76 e suas posteriores alterações (“Lei 6.404/76”). §1º. Independentemente do disposto no “caput” 
deste artigo, será considerada instalada a assembleia geral a que comparecer a totalidade dos 
acionistas. §2º. Qualquer acionista poderá ser representado por procurador, na forma do artigo 126, §1º 
da Lei 6.404, sendo então considerado presente à reunião. Da mesma forma, serão considerados 
presentes se derem seu voto por fax, correio eletrônico ou qualquer outra forma escrita, devendo a via 
original do voto proferido ser arquivada na sede da sociedade. Artigo 9º. As deliberações nas 
assembleias gerais deverão ser aprovadas por maioria simples das ações com direito a voto, 
correspondendo cada ação ordinária a um voto. Capítulo V - Da Administração da Sociedade - 
Artigo 10º. A sociedade será administrada por 02 Diretores sem designação específica, eleitos pela 
assembleia geral para ocupar seus cargos pelo período de 03 anos. §1º. A qualquer tempo e sem 
motivo justificado poderão os acionistas promover a substituição dos Diretores, caso em que os 
acionistas se comprometem a tomar todas as providências cabíveis para a instalação de assembleia 
geral destinada a eleger o substituto do Diretor que tiver sido afastado no prazo máximo de 30 dias 
contados da data em que houver sido comunicado o evento. §2º. A remuneração dos Diretores será 
fixada por assembleia geral e levada a conta de despesas gerais. Artigo 11º. Caberá ao quaisquer dos 
Diretores, isoladamente, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da sociedade, 
para tanto dispondo, dentre outros poderes, dos necessários para a representação da sociedade em 
juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades 
federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades 
paraestatais; assinar cheques, cambiais, ordens de pagamento, escrituras e quaisquer outros títulos 
que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade; procurações outorgadas pela 
sociedade - mencionando sempre expressamente os poderes conferidos e, com exceção daquelas 
para fins judiciais, conter um período de validade limitado. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 12º. 
O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente e será instalado na forma e nos casos previstos 
em lei. Capítulo VII - Do Exercício Social e da Distribuição de Resultados - Artigo 13º. O exercício 
social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício 
social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração da sociedade, o relatório da administração, 
o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas na Lei, submetendo-os à 
deliberação da assembleia geral, acompanhados do parecer do conselho fiscal, se em funcionamento. 
§1º. Da totalidade dos lucros líquidos obtidos, 5% serão aplicados, antes de qualquer destinação, na 
constituição de reserva legal, a qual não excederá 20% do capital social, e 25% serão obrigatoriamente 
distribuídos aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um no capital social. §2º. Poderá 
a assembleia geral, por proposta, destinar parte do lucro líquido para formação de outras reservas 
previstas em Lei. §3º. A sociedade poderá, por deliberação da diretoria, levantar balanço semestral e 
declarar dividendo à conta de lucro apurado nesse balanço. A sociedade poderá ainda levantar 
balanços e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em 
cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital, nos termos do artigo 
204 da Lei 6.404. §4º. A diretoria poderá também declarar dividendos intermediários, à conta de lucros 
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. §5º. Os 
dividendos serão pagos no prazo de 60 dias da data em que forem declarados, salvo se outro prazo 
tiver sido expressamente determinado pela assembleia geral. Capítulo VIII - Da Dissolução, Extinção, 
Liquidação e Continuidade da Sociedade - Artigo 14º - A sociedade será dissolvida nos casos 
previstos em lei ou em virtude de deliberação da assembleia geral. Artigo 15º - Em caso de liquidação 
ou dissolução da sociedade, exceto no caso de liquidação judicial, o liquidante será nomeado pela 
assembleia geral. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das 
obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os acionistas de acordo coma participação de 
cada um deles no capital social, na data da liquidação. Capítulo IX - Legislação Aplicável e Foro - 
Artigo 16º. Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas e 
controvérsias oriundas deste estatuto. Artigo 17º. Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos 
de acordo com os dispositivos da Lei 6.404, com todas as suas alterações posteriores. São Paulo, 
19/12/2018. Pedro Prado Claro Quaresma - Presidente da Mesa; Kleber da Silva Sousa - Secretário 
da Mesa. Visto do Advogado: Pedro Prado Claro Quaresma - OAB/SP nº 356.995.
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Edital de Citação – Prazo de 30 Dias. Processo nº 1001316-85.2020.8.26.0016. O MMº Juíz de Direito da 22ª Vara Cível do Foro 
Central/SP, Dr. Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a J&A MODAS CONFECÇÃO EIRELI, CNPJ. 31.707.667/0001-52, 
na pessoa da representante legal Jurema Aparecida de Souza Balista, RG. 19.919.255-8 e CPF. 069.539.038-48, que Carlos Fabricio Mata 
Padovan, RG. 29.170.335-5 SSP-SP e CPF. 224.996.488-21 e Ana Carolina Macedo Grande, RG. 1.484.030 SSP-MS e CPF. 
025.144.491-03, ajuizaram ação de Execução de Titulo, para cobrança de R$ 6.478,45 (Janeiro/2020), referente prestação de serviços 
médicos prestados pelos Autores, onde a requerida emitiu (07) cheques que foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme consta 
nos documentos anexados nos autos. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas 
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo 
declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir 
após os 30 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1014228-09.2019.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, 
MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a REGINA CÉLIA GARCIA DE SOUZA, CPF. 129.264.138-
07, que PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, ajuizou ação de Execução de Título para cobrança de R$ 3.635,28 (Abril/2019), onde a 
requerida deixou de pagar (04) Notas Promissórias, referente a Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, conforme 
consta nos documentos anexados nos autos. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, 
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no 
prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, 23 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1057389-82.2021.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 34ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PREST-AÇÃO LTDA, CNPJ 65152175000160 
que, Associação de Ensino Profissionalizante – ESPRO, CNPJ. 51.549.301/0001-00. Ajuizou ação Monitória, sendo julgada procedente e 
condenou ao pagamento de R$ 71.501,29 (Junho/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o réu em lugar ignorado, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague o débito, devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
Cidade de São Paulo, aos 03 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0093723-40.2018.8.26.0100. Faz saber a RONNY PARYZER, brasileiro, 
portador da cédula de identidade RG. 23120652-SSP/SP, CPF. 128.310.368-01, MARCELO MALVIO ALVES DE LIMA, brasileiro, portador 
da cédula de identidade RG. 28.972.501-0, CPF. 274.196.368-18, PGG – PARYZER GLOBAL GROUP INCORPORADORA LTDA, 
CNPJ. 14.314.138/0001-70, GOLD MINE PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ. 13.148.253/0001-59, e ISMAIL PARTICIPAÇÕES LTDA (atual 
denominação: ALVES DE LIMA & PARYZER INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.), CNPJ. 12.331.532/0001-90, que lhes 
movem Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ANTONIO FERRO RICCI, ANGELA MARIA DE OLIVEIRA RICCI, 
HELCIO FERRO RICCI, CECILIA ISHIKAVA RICCI e RICCI E ASSOCIADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA. em trâmite 
perante a 43ª Vara Cível do Foro Central/SP, pretendendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CAC 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA para que se atinja o patrimônio dos sócios para satisfação do débito executado no 
cumprimento de sentença nº 1005335-52.2015.8.26.0100. Estando os Réus acima indicados em lugar ignorado, foi determinada a 
CITAÇÃO POR EDITAL para a apresentação de manifestação e das provas cabíveis acerca do Incidente de Desconsideração de 
Personalidade Jurídica, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo de 20 dias do presente edital, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes, s/nº, 14º andar, salas 1407/1403, Centro, São Paulo-SP, CEP 01501-900. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

Cod.Subf FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO 
INICIAL

CRÉDITOS 
ADICIONAIS / 
ANULAÇÕES

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS 
EMPENHADAS ATÉ 

O BIMESTRE

SALDO A 
EMPENHAR

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

ATÉ O 
BIMESTRE

SALDO A 
LIQUIDAR

LEGISLATIVA 22.141.550,00          -                            22.141.550,00            17.909.250,96                4.232.299,04            16.687.486,13       1.221.764,83          
31 Ação Legislativa 22.141.550,00         -                            22.141.550,00            17.909.250,96                 4.232.299,04            16.687.486,13       1.221.764,83          

JUDICIARIA 65.000,00                  -                         65.000,00                   42.140,00                        22.860,00                 41.810,00               330,00                     
61 Ação Judiciaria 65.000,00                -                            65.000,00                    42.140,00                        22.860,00                 41.810,00               330,00                     

ESSENCIAL À JUSTIÇA 35.000,00                114.125,90             149.125,90                51.743,78                        97.382,12                 30.623,78               21.120,00                
91 Defesa da Ordem Jurídica 25.000,00                114.125,90             139.125,90                 44.303,78                        94.822,12                 23.183,78               21.120,00                
392 Difusão Cultural 10.000,00                -                         10.000,00                    7.440,00                          2.560,00                   7.440,00                 -                            

ADMINISTRAÇÃO 196.113.740,00        11.722.642,28        207.836.382,28          167.335.728,52              40.500.653,76         150.949.654,55     16.386.073,97        
62 Defesa do interesse público no processo judiciário 10.000,00 -                            10.000,00                    4.127,60                          5.872,40                   4.127,60                 -                            
122 Administração Geral 188.552.940,00 14.143.522,28 202.696.462,28          165.862.008,86              36.834.453,42          149.749.041,57     16.112.967,29        
123 Administração Financeira 1.005.800,00 (20.000,00)               985.800,00                 681.178,48                      304.621,52               498.424,51             182.753,97              
124 Controle Externo 15.000,00 (2.500,00)                 12.500,00                    5.684,36                          6.815,64                   2.816,71                 2.867,65                  
127 Ordenamento Territorial 10.000,00 201.050,00              211.050,00                 196.050,00                      15.000,00                 166.050,00             30.000,00                
128 Formação de Recursos Humanos 80.000,00 (62.430,00)               17.570,00                    -                                    17.570,00                 -                           -                            
182 Defesa Civil 3.760.000,00 (2.567.000,00)         1.193.000,00              240.734,99                      952.265,01               207.257,20             33.477,79                
451 Infra-Estrutura Urbana 480.000,00 30.000,00                510.000,00                 320.238,96                      189.761,04               299.250,69             20.988,27                
452 Serviços Urbanos 1.000.000,00 -                            1.000.000,00              -                                    1.000.000,00            -                           -                            
695 Turismo 200.000,00 -                            200.000,00                 25.705,27                        174.294,73               22.686,27               3.019,00                  
999 Resrva de Contingencia 1.000.000,00 -                            1.000.000,00              -                                    1.000.000,00            -                           -                            

SEGURANÇA PUBLICA 22.963.000,00          824.780,00              23.787.780,00            21.639.148,16                2.148.631,84            20.009.425,14       1.629.723,02          
122 Administração Geral 19.903.000,00 (1.386.920,00)         18.516.080,00            17.553.603,56                 962.476,44               17.553.603,56       -                            
181 Policiamento 3.060.000,00 2.211.700,00           5.271.700,00              4.085.544,60                   1.186.155,40            2.455.821,58          1.629.723,02          

ASSISTÊNCIA SOCIAL 36.106.760,00          8.051.753,35          44.158.513,35            30.379.904,34                13.778.609,01         25.275.400,88       5.104.503,46          
121 Planejamento E Gestão 8.832.106,58 (431.677,29)            8.400.429,29              6.328.236,66                   2.072.192,63            4.450.957,38          1.877.279,28          
122 Administração Geral 14.204.338,35 (1.052.000,00)         13.152.338,35            10.373.260,50                 2.779.077,85            10.279.912,34       93.348,16                
125 Normatização e Fiscalização 4.500,00 -                            4.500,00                      -                                    4.500,00                   -                           -                            
126 Tecnologia da Informação 140.250,00 -                            140.250,00                 127.500,00                      12.750,00                 106.250,00             21.250,00                
243 Assist. à Criança e ao Adolescente 3.544.728,85 4.520.000,00           8.064.728,85              5.532.361,24                   2.532.367,61            5.317.260,04          215.101,20              
244 Assistência Comunitária 6.275.176,89 2.927.932,64           9.203.109,53              4.676.835,35                   4.526.274,18            2.939.814,65          1.737.020,70          
306 Alimentação e Nutrição 3.060.659,33 2.122.498,00           5.183.157,33              3.341.710,59                   1.841.446,74            2.181.206,47          1.160.504,12          
334 Fomento ao Trabalho 45.000,00 (35.000,00)               10.000,00                    -                                    10.000,00                 -                           -                            

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 30.500.000,00 -                            30.500.000,00            24.065.051,88                6.434.948,12            24.065.051,88       -                            
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 30.500.000,00 -                            30.500.000,00            24.065.051,88                 6.434.948,12            24.065.051,88       -                            

SAÚDE 190.440.923,55 85.788.920,91        276.229.844,46          240.235.898,20              35.993.946,26         185.146.783,74     55.089.114,46        
122 Administração Geral 93.779.255,04 (14.194.242,26)       79.585.012,78            75.749.827,13                 3.835.185,65            74.757.662,01       992.165,12              
301 Atenção a Saúde 32.192.816,55 37.826.802,39        70.019.618,94            48.936.761,73                 21.082.857,21          40.587.231,37       8.349.530,36          
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 56.360.418,54 58.620.163,68        114.980.582,22          113.737.835,96              1.242.746,26            69.286.614,91       44.451.221,05        
303 Suporte Profilático e Terapêutico 6.103.000,00 3.546.197,10           9.649.197,10              1.027.641,17                   8.621.555,93 70.581,82               957.059,35              
304 Vigilância Sanitária 2.005.433,42 (10.000,00)               1.995.433,42              783.832,21                      1.211.601,21            444.693,63             339.138,58              

TRABALHO 1.568.000,00 -                            1.568.000,00              922.981,54                      645.018,46               859.762,42             63.219,12                
122 Administração Geral 1.543.000,00 -                            1.543.000,00              922.981,54                      620.018,46               859.762,42             63.219,12                
334 Fomento ao Trabalho 25.000,00 -                            25.000,00                    -                                    25.000,00                 -                           -                            

EDUCAÇÃO 226.081.709,63 41.928.652,38        268.010.362,01          205.998.303,23              62.012.058,78         167.606.165,87     38.392.137,36        
361 Ensino Fundamental 138.139.956,61 50.324.421,38        188.464.377,99          146.719.676,79              41.744.701,20          116.401.231,88     30.318.444,91        
365 Educação Infantil 80.250.853,02 (8.395.769,00)         71.855.084,02            53.935.101,07                 17.919.982,95          47.556.009,39       6.379.091,68          
366 Educação de Jovens e Adulros 3.000.000,00 -                            3.000.000,00              1.981.311,23                   1.018.688,77            1.607.265,65          374.045,58              
367 Educação Especial 4.690.900,00 -                            4.690.900,00              3.362.214,14                   1.328.685,86            2.041.658,95          1.320.555,19          

CULTURA 3.846.000,00            160.114,11              4.006.114,11              2.808.245,01                   1.197.869,10            2.274.352,26         533.892,75              
122 Administração Geral 3.434.900,00 169.631,11              3.604.531,11              2.496.783,01                   1.107.748,10            2.022.330,26          474.452,75              
392 Difusão Cultural 411.100,00 (9.517,00)                 401.583,00                 311.462,00                      90.121,00                 252.022,00             59.440,00                

URBANISMO 50.319.026,82          (9.220.193,00)         41.098.833,82            18.392.192,43                22.706.641,39         9.119.188,92         9.273.003,51          
127 Ordenamento Territorial 25.000,00                  5.000.000,00           5.025.000,00              411.053,63                      4.613.946,37            49,64                       411.003,99              
451 Infra-Estrutura Urbana 50.294.026,82 (14.220.193,00)       36.073.833,82            17.981.138,80                 18.092.695,02          9.119.139,28          8.861.999,52          

HABITAÇÃO 3.224.000,00            (78.000,00)               3.146.000,00              3.146.000,00                   -                             1.084.700,00         2.061.300,00          
541 Habitação Urbana 3.224.000,00 (78.000,00)               3.146.000,00              3.146.000,00                   -                             1.084.700,00          2.061.300,00          

SANEAMENTO 5.270.000,00            13.375.000,00        18.645.000,00            18.150.171,89                494.828,11               14.393.816,53       3.756.355,36          
182 Defesa Civil 5.270.000,00 13.375.000,00        18.645.000,00            18.150.171,89                 494.828,11               14.393.816,53       3.756.355,36          

GESTÃO AMBIENTAL 51.792.000,00          37.877.000,00        89.669.000,00            89.102.054,41                566.945,59               83.684.920,99       5.417.133,42          
541 Preservação e Conservação Ambiental 51.697.000,00 37.807.990,00        89.504.990,00            89.102.054,41                 402.935,59               83.684.920,99       5.417.133,42          
542 Controle Ambiental 95.000,00 69.010,00                164.010,00                 -                                    164.010,00               -                           -                            

INDUSTRIA 20.000,00                  -                            20.000,00                   -                                    20.000,00                 -                           -                            
122 Administração Geral 20.000,00 -                            20.000,00                    -                                    20.000,00                 -                           -                            

COMÉRCIO E SERVIÇOS 230.000,00                -                            230.000,00                 2.662,78                          227.337,22               2.447,58                 215,20                     
122 Administração Geral 230.000,00 -                            230.000,00                 2.662,78                          227.337,22               2.447,58                 215,20                     

COMUNICAÇÃO 715.000,00                (67.000,00)               648.000,00                 380.633,44                      267.366,56               237.946,08             142.687,36              
122 Administração Geral 62.000,00 -                            62.000,00                    678,60                              61.321,40                 639,60                    39,00                       
126 Tecnologia da Informação 75.000,00 (35.000,00)               40.000,00                    13.617,97                        26.382,03                 8.817,97                 4.800,00                  
131 Comunicação Social 363.000,00 (32.000,00)               331.000,00                 223.536,87                      107.463,13               175.432,87             48.104,00                
331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 165.000,00 -                            165.000,00                 140.000,00                      25.000,00                 50.573,90               89.426,10                
722 Telecomunicações 50.000,00 -                            50.000,00                    2.800,00                          47.200,00                 2.481,74                 318,26                     

TRANSPORTE 7.010.000,00            944.540,00              7.954.540,00              6.936.811,83                   1.017.728,17            4.219.598,33         2.717.213,50          
122 Administração Geral 60.000,00 -                            60.000,00                    47.993,80                        12.006,20                 47.993,80               -                            
125 Normatização e Fiscalização 976.000,00 (611.000,00)            365.000,00                 296.035,76                      68.964,24                 11.694,48               284.341,28              
451 Infra-Estrutura Urbana 5.974.000,00 1.555.540,00           7.529.540,00              6.592.782,27                   936.757,73               4.159.910,05          2.432.872,22          

DESPORTO E LAZER 300.000,00                172.000,00              472.000,00                 341.678,56                      130.321,44               91.231,44               250.447,12              
813 Lazer 300.000,00 172.000,00              472.000,00                 341.678,56                      130.321,44               91.231,44               250.447,12              

ENCARGOS ESPECIAIS 8.650.000,00            -                            8.650.000,00              573.888,69                      8.076.111,31            542.609,80             31.278,89                
846 Outros Encargos Especiais 8.650.000,00 -                            8.650.000,00              573.888,69                      8.076.111,31            542.609,80             31.278,89                

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 44.109.000,00          -                            44.109.000,00            -                                    44.109.000,00         -                           -                            
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 44.109.000,00          -                            44.109.000,00            -                                    44.109.000,00          -                           

TOTAL 901.500.710,00        191.594.335,93      1.093.095.045,93      848.414.489,65              244.680.556,28       706.322.976,32     142.091.513,33      

MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEÇUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

'LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C"                                                                   PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

                 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -  EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 

 LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$ 

Em 31/12 Exerc. 
Anterior (A)  Bimestre Anterior (B) Bimestre Atual (C)

I.   Dívida Consolidada 180.551.699,65 209.540.913,22 205.994.123,08
II.  Deduções:(*) 27.972.374,06 102.768.878,65 107.162.556,62
        Ativo Disponível 78.433.558,72 105.571.087,74 110.104.738,00
        Haveres Financeiros 4.506.023,79 4.306.557,63 4.305.903,80
        (-) Restos a Pagar Processados 54.967.208,45 7.108.766,72 7.248.085,18
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) 152.579.325,59 106.772.034,57 98.831.566,46
IV. Receita de Privatizações 0,00 0,00 0,00
V.  Passivos Reconhecidos 33.168.729,98 30.962.786,07 30.524.128,02
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) 119.410.595,61 75.809.248,50 68.307.438,44

Janeiro até o 
Bimestre (C-A)

RESULTADO NOMINAL -51.103.157,17

              VALOR

2.649.420,80

ESPECIFICAÇÃO

                     MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES

                        Preríodo de Referência: 5º BIMESTRE DE 2021
SALDO

No Bimestre (C-B)

-7.501.810,06

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA 

LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar 

um "-" (traço) nessa linha.

ESPECIFICAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

LRF, artigo 53, inciso II 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO ANUAL INICIAL PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA RECEITAS PREVISTAS ATÉ O 
BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O 
BIMESTRE

RECEITAS CORRENTES (I)                                27.940.000,00                                                   27.940.000,00                                       23.283.333,33                                    19.985.330,10 
Receitas de Contribuições                                27.808.000,00                                                   27.808.000,00                                       23.173.333,33                                    19.934.606,44 
Contribuição do Servidor Ativo Civil                                27.293.000,00                                                   27.293.000,00                                       22.744.166,67                                    19.402.327,96 
Contribuição do Servidor Inativo Civil                                     515.000,00                                                        515.000,00                                            429.166,67                                         532.278,48 
Receita Patrimonial                                       82.000,00                                                          82.000,00                                              68.333,33                                           42.794,40 
Receitas de Valores Mobiliários                                       82.000,00                                                          82.000,00                                              68.333,33                                           42.794,40 
Outras Receitas Correntes                                       50.000,00                                                          50.000,00                                              41.666,67                                             7.929,26 
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)                                49.091.000,00                                                   49.091.000,00                                       40.909.166,67                                    29.009.233,42 
Contribuição Patronal do Exercício                                49.091.000,00                                                   49.091.000,00                                       40.909.166,67                                    29.009.233,42 
Contribuição Patronal Ativo Civil                                49.091.000,00                                                   49.091.000,00                                       40.909.166,67                                    29.009.233,42 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)
                                                   -                                                                         -                                                             -                                        1.607.821,07 

OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)                                                    -                                                                         -                                                             -                                        4.481.568,75 

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV                                77.031.000,00                                                   77.031.000,00                                       64.192.500,00                                    55.083.953,34 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O 
BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O 
BIMESTRE

ADMINISTRAÇÃO (VII) 2.422.000,00                                           2.422.000,00                                                                  234,05                                                              234,05                                                           
Despesas Correntes 2.422.000,00                                           2.422.000,00                                                                                                                                 234,05                                                            234,05 
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 30.500.000,00                                         30.500.000,00                                                                24.065.051,88                                                 24.065.051,88                                             
Aposentadorias 27.000.000,00 27.000.000,00                                                                                                                  20.987.968,70                                               20.987.968,70 
Pensões 3.500.000,00                                           3.500.000,00                                                                                                                      3.077.083,18                                                 3.077.083,18 

RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) 44.109.000,00                                         44.109.000,00                                                                                                                                        -                                                                       -   
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 77.031.000,00                                        77.031.000,00                                                               24.065.285,93                                                 24.065.285,93                                             
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X) -                                                            -                                                                                   40.127.214,07                                                 31.018.667,41                                             
 * Relativo ao último bimestre

MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2021

DocuSign Envelope ID: 6B4F3AAC-0154-4B00-80F8-E6F948638CAF
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 08/2021

OBJETO: Fornecimento de equipamento, material, e serviços de instalação dos mesmos e da rede 
e configuração, realizando a instalação de internet banda larga através de cabos de Fibra Óptica 
com Router, e a prestação continua de serviço de conexão à internet, com velocidade de 100 MB de 
download e 30MB de upload, na modalidade empresarial para Câmara Municipal de Cananéia/SP.
CONTRATADA:  CLEYTON MOISES LUIZ CORDEIRO - ME - CNPJ n.º 12.149.610/0001-30.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA – CNPJ Nº 
01.977.367/0001-22
Prazo: 12 meses 
Valor mensal R$  499,90
Valor Global  R$ 17.143,93

Cananéia, 04 de novembro de 2021.
CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA

PRESIDENTA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 09/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA  - JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIR-
CULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA:  EMPRESA JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO – EPP - CNPJ n.º 
04.735.364/0001 – 70.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA – CNPJ Nº 
01.977.367/0001-22
Prazo: 12 meses 
R$ 8,00 (oito) reais por centímetro de coluna
Valor Global  Estimado R$ 20.000,00

Cananéia, 09 de novembro de 2021.
CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA

PRESIDENTA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 077/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021

EDITAL N.º 038/2021

REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMRPESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM 
VISTAS A REVISÃO E ATULIZAÇÃO DO PLANO 
DIRETOR DESTE MUNICIPIO .

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, 
a Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Parique-
ra-Açu, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-
08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER 
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em 
sessão pública, na sua sede, no local indicado 
na letra “a” adiante, uma licitação na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO 
NO VALOR GLOBAL, objetivando a CONTRA-
TAÇÃO DE EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA 
E CONSULTORIA COM VISTAS A REVISÃO E 
ATULIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DESTE 
MUNICIPIO (com Mão de Obra e Material), soli-
citado pelo Departamento de Obras, regida pela 
Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, 
Lei Complementar nº 123/2006, pela legislação 
complementar e de conformidade com os termos 
e condições do EDITAL, com as seguintes carac-
terísticas:

a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARI-
QUERA-AÇU
Rua XV de novembro, 686 – Centro 
PARIQUERA-AÇU/SP 11930-000

b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2021

c) Tipo: MENOR PREÇO NO VALOR GLOBAL

d) Processo n.º 077/2021

e) Valor Estimado: R$ 301.803,17 (trezentos 
e um mil oitocentos e tres reais e dezessete 
centavos)

f) Prazo de Execução:  180 (cento e oitenta) 
dias
g) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILI-
TAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até às 
09:00 (nove horas) do dia 16 de DEZEMBRO de 
2021

h) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO 
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a par-
tir das 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 
16 de DEZEMBRO de 2021

i) Os licitantes poderão retirar o edital e seus ane-
xos no endereço acima mencionado,  no horário 
das 08:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:30 h ou 
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br

Pariquera-Açu, 29 de NOVEMBRO de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69905/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2021

OBJETO: Contratação de serviços conti-
nuados de transporte de estudantes nas 
zonas urbanas e rural do Município de 
Cajati, através de pessoas jurídicas, em 
trajetos denominados ROTAS, descritas 
nas especificações, através de veículos 
adequados para o transporte de escola-
res com vida útil não superior a 10 anos, 
com motoristas e monitores que aten-
dam as condições de habilitação e qua-
lificação constantes nas normas e regu-
lamentos Federal, Estadual e Municipal, 
a serem compostos nos apontamentos 
do edital de licitação, obtido através de 
estudo desenvolvido pelo Departamento 
Municipal de Educação, sendo possível 
a atualização durante a execução do ob-
jeto licitado, decorrente de acréscimos 
ou supressão de alunos, escolas, pontos 
de embarque e alteração de itinerários.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 13 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
13 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70206/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
serviços de copa, limpeza, asseio e con-
servação predial, com a disponibilização 
de mão de obra, saneantes domissani-
tários (material de limpeza), materiais e 
equipamentos em prédios públicos da 
Prefeitura do Município de Cajati - SP e 
no Tiro de Guerra.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 10 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
10 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE SUSPENSÃO
PROCESSO N° 69928/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para sonorização de grande porte 
nos eventos realizados no NATAL ENCAN-
TADO E SHOW DA VIRADA.

Conforme solicitação da Unidade, fica sus-
pensa a abertura do procedimento licitatório 
para verificação  das condições sanitárias 
atuais conforme orientação do Comitê do 
Conselho do COVID-19 .

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA torna público 
que, encontra-se disponível o Edital 
de Convocação para a Prova Objetiva 
do Concurso Público nº 01/2021 para 
o cargo de Técnico de Segurança do 
Trabalho.

O Edital, na íntegra, está disponível no 
site www.dedalusconcursos.com.br e 
www.cananeia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 29 de novembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI COMPLEMENTAR Nº 172/2021 – 
Em 26 de novembro de 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Cananéia para o perío-
do de 2022 a 2025, e dá outras pro-
vidências. 

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2021 – 
Em 26 de novembro de 2021.

Dispõe sobre as diretrizes orçamen-
tárias para elaboração e execução 
da lei orçamentária para o exercício 
financeiro de 2022, e dá outras pro-
vidências.

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI COMPLEMENTAR Nº 174/2021 - 
Em 26 de novembro de 2021.

Estima a Receita e Fixa a Despesa 
do Município de Cananéia para o 
Exercício Financeiro de 2022.

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

www.gazetasp.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

 LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$ 

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)                  885.443.955,10               890.533.900,70                        849.970.602,65 
Receita Tributária                  161.219.300,00               161.219.300,00                         145.996.121,36 
Receita de Contribuição                    51.808.000,00                 51.808.000,00                           39.460.554,25 

  Receita Previdenciária                    27.808.000,00                 27.808.000,00                           19.934.606,44 
  Outras Contribuições                    24.000.000,00                 24.000.000,00                           19.525.947,81 

Receita Patrimonial Líquida                          340.000,00                       340.000,00                                269.675,90 
  Receita Patrimonial                      2.596.000,00                    2.596.000,00                             2.118.126,40 

 (-) Aplicações Financeiras                      2.256.000,00                    2.256.000,00                             1.848.450,50 
Transferências Correntes                  653.375.819,16               658.465.764,76                         657.939.384,46 
Demais Receitas Correntes                    18.700.835,94                 18.700.835,94                             6.304.866,68 

  Diversas Receitas Correntes                    18.700.835,94                 18.700.835,94                             6.304.866,68 
RECEITAS DE CAPITAL (II)                    48.861.954,90                 48.861.954,90                          22.056.410,22 

Operações de Crédito (III)                                          -                                         -                                  762.046,86 
Transferências de Capital                    48.861.954,90                 48.861.954,90                           21.294.363,36 

 Convênios                    48.861.954,90                 48.861.954,90                           21.294.363,36 
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)                    48.861.954,90                 48.861.954,90                          21.294.363,36 
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)                    86.002.200,00                 86.002.200,00                          85.516.577,11 
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)                  848.303.710,00               853.393.655,60                        785.748.388,90 

DESPESAS CORRENTES (IX)                  715.956.743,18               935.469.947,90                        653.184.771,07 
Pessoal e Encargos Sociais                  319.837.376,75               315.198.343,55                         260.593.384,22 
Juros e Encargos da Dívida  ( X )                      8.700.000,00                    8.700.000,00                                510.171,18 
Outras Despesas Correntes                  387.419.366,43               611.571.604,35                         392.081.215,67 

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X)                  707.256.743,18               926.769.947,90                        652.674.599,89 
DESPESAS DE CAPITAL (XII)                    64.896.376,98                 52.775.507,25                          15.840.873,43 

Investimentos                    54.589.876,98                 42.469.007,25                             6.397.255,41 
Amortização da Dívida (XV)                    10.306.500,00                 10.306.500,00                             9.443.618,02 

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)                    54.589.876,98                 42.469.007,25                             6.397.255,41 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)                    45.109.000,00                 45.109.000,00                                                -   
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)                  806.955.620,16            1.014.347.955,15                        659.071.855,30 

   
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)                    41.348.089,84             (160.954.299,55)                        126.676.533,60 

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE 
METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

                                          MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES
                                           DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL INICIAL
DOTAÇÃO ANUAL 

ATUALIZADA

                                            Período de Referência: 5º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS FISCAIS 
  PREVISÃO ANUAL 

INICIAL
PREVISÃO  ANUAL 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS ATÉ O 

BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ 
O BIMESTRE

VALOR

46.560.500,00

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓ-
GICOS
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transparencia-
-saude; pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br, 
www.licitacoes-e.com.br

ABERTURA DE PROPOSTAS 14 de dezembro 
2021, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
14 de dezembro 2021, às 10:00h

Araraquara, 29 de novembro de 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISI-
ÇÃO MEDICAMENTOS ESSENCIAS PARA AS 
UNIDADES BÁSICAS Orgão Interessado: Secre-
taria Municipal de Saúde de Araraquara.  Mais 
informações: http://www.araraquara.sp.gov.br/por-
tal-transparencia-saude/portal-transparencia-sau-
de, www.licitacoes-e.com.br,  ou pelo e-mail: lici-
tacaosaude@araraquara.sp.gov.br. SUBCOMIS-
SÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE – 3º Andar Paço 
Municipal – Rua São Bento, 840 – CEP 14801-901 
–  ABERTURA DE PROPOSTAS 14 de dezembro 
de 2021, às 09:30h  INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS 14  de dezembro de 2021, às 
10:00h

Araraquara,  29/11/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

DocuSign Envelope ID: 6B4F3AAC-0154-4B00-80F8-E6F948638CAF
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 08/2021

OBJETO: Fornecimento de equipamento, material, e serviços de instalação dos mesmos e da rede 
e configuração, realizando a instalação de internet banda larga através de cabos de Fibra Óptica 
com Router, e a prestação continua de serviço de conexão à internet, com velocidade de 100 MB de 
download e 30MB de upload, na modalidade empresarial para Câmara Municipal de Cananéia/SP.
CONTRATADA:  CLEYTON MOISES LUIZ CORDEIRO - ME - CNPJ n.º 12.149.610/0001-30.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA – CNPJ Nº 
01.977.367/0001-22
Prazo: 12 meses 
Valor mensal R$  499,90
Valor Global  R$ 17.143,93

Cananéia, 04 de novembro de 2021.
CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA

PRESIDENTA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 09/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA  - JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIR-
CULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA:  EMPRESA JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO – EPP - CNPJ n.º 
04.735.364/0001 – 70.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA – CNPJ Nº 
01.977.367/0001-22
Prazo: 12 meses 
R$ 8,00 (oito) reais por centímetro de coluna
Valor Global  Estimado R$ 20.000,00

Cananéia, 09 de novembro de 2021.
CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA

PRESIDENTA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 077/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021

EDITAL N.º 038/2021

REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMRPESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM 
VISTAS A REVISÃO E ATULIZAÇÃO DO PLANO 
DIRETOR DESTE MUNICIPIO .

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, 
a Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Parique-
ra-Açu, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-
08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER 
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em 
sessão pública, na sua sede, no local indicado 
na letra “a” adiante, uma licitação na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO 
NO VALOR GLOBAL, objetivando a CONTRA-
TAÇÃO DE EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA 
E CONSULTORIA COM VISTAS A REVISÃO E 
ATULIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DESTE 
MUNICIPIO (com Mão de Obra e Material), soli-
citado pelo Departamento de Obras, regida pela 
Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, 
Lei Complementar nº 123/2006, pela legislação 
complementar e de conformidade com os termos 
e condições do EDITAL, com as seguintes carac-
terísticas:

a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARI-
QUERA-AÇU
Rua XV de novembro, 686 – Centro 
PARIQUERA-AÇU/SP 11930-000

b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2021

c) Tipo: MENOR PREÇO NO VALOR GLOBAL

d) Processo n.º 077/2021

e) Valor Estimado: R$ 301.803,17 (trezentos 
e um mil oitocentos e tres reais e dezessete 
centavos)

f) Prazo de Execução:  180 (cento e oitenta) 
dias
g) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILI-
TAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até às 
09:00 (nove horas) do dia 16 de DEZEMBRO de 
2021

h) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO 
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a par-
tir das 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 
16 de DEZEMBRO de 2021

i) Os licitantes poderão retirar o edital e seus ane-
xos no endereço acima mencionado,  no horário 
das 08:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:30 h ou 
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br

Pariquera-Açu, 29 de NOVEMBRO de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69905/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2021

OBJETO: Contratação de serviços conti-
nuados de transporte de estudantes nas 
zonas urbanas e rural do Município de 
Cajati, através de pessoas jurídicas, em 
trajetos denominados ROTAS, descritas 
nas especificações, através de veículos 
adequados para o transporte de escola-
res com vida útil não superior a 10 anos, 
com motoristas e monitores que aten-
dam as condições de habilitação e qua-
lificação constantes nas normas e regu-
lamentos Federal, Estadual e Municipal, 
a serem compostos nos apontamentos 
do edital de licitação, obtido através de 
estudo desenvolvido pelo Departamento 
Municipal de Educação, sendo possível 
a atualização durante a execução do ob-
jeto licitado, decorrente de acréscimos 
ou supressão de alunos, escolas, pontos 
de embarque e alteração de itinerários.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 13 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
13 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70206/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
serviços de copa, limpeza, asseio e con-
servação predial, com a disponibilização 
de mão de obra, saneantes domissani-
tários (material de limpeza), materiais e 
equipamentos em prédios públicos da 
Prefeitura do Município de Cajati - SP e 
no Tiro de Guerra.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 10 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
10 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE SUSPENSÃO
PROCESSO N° 69928/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para sonorização de grande porte 
nos eventos realizados no NATAL ENCAN-
TADO E SHOW DA VIRADA.

Conforme solicitação da Unidade, fica sus-
pensa a abertura do procedimento licitatório 
para verificação  das condições sanitárias 
atuais conforme orientação do Comitê do 
Conselho do COVID-19 .

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA torna público 
que, encontra-se disponível o Edital 
de Convocação para a Prova Objetiva 
do Concurso Público nº 01/2021 para 
o cargo de Técnico de Segurança do 
Trabalho.

O Edital, na íntegra, está disponível no 
site www.dedalusconcursos.com.br e 
www.cananeia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 29 de novembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI COMPLEMENTAR Nº 172/2021 – 
Em 26 de novembro de 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Cananéia para o perío-
do de 2022 a 2025, e dá outras pro-
vidências. 

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2021 – 
Em 26 de novembro de 2021.

Dispõe sobre as diretrizes orçamen-
tárias para elaboração e execução 
da lei orçamentária para o exercício 
financeiro de 2022, e dá outras pro-
vidências.

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI COMPLEMENTAR Nº 174/2021 - 
Em 26 de novembro de 2021.

Estima a Receita e Fixa a Despesa 
do Município de Cananéia para o 
Exercício Financeiro de 2022.

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

www.gazetasp.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

 LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$ 

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)                  885.443.955,10               890.533.900,70                        849.970.602,65 
Receita Tributária                  161.219.300,00               161.219.300,00                         145.996.121,36 
Receita de Contribuição                    51.808.000,00                 51.808.000,00                           39.460.554,25 

  Receita Previdenciária                    27.808.000,00                 27.808.000,00                           19.934.606,44 
  Outras Contribuições                    24.000.000,00                 24.000.000,00                           19.525.947,81 

Receita Patrimonial Líquida                          340.000,00                       340.000,00                                269.675,90 
  Receita Patrimonial                      2.596.000,00                    2.596.000,00                             2.118.126,40 

 (-) Aplicações Financeiras                      2.256.000,00                    2.256.000,00                             1.848.450,50 
Transferências Correntes                  653.375.819,16               658.465.764,76                         657.939.384,46 
Demais Receitas Correntes                    18.700.835,94                 18.700.835,94                             6.304.866,68 

  Diversas Receitas Correntes                    18.700.835,94                 18.700.835,94                             6.304.866,68 
RECEITAS DE CAPITAL (II)                    48.861.954,90                 48.861.954,90                          22.056.410,22 

Operações de Crédito (III)                                          -                                         -                                  762.046,86 
Transferências de Capital                    48.861.954,90                 48.861.954,90                           21.294.363,36 

 Convênios                    48.861.954,90                 48.861.954,90                           21.294.363,36 
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)                    48.861.954,90                 48.861.954,90                          21.294.363,36 
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)                    86.002.200,00                 86.002.200,00                          85.516.577,11 
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)                  848.303.710,00               853.393.655,60                        785.748.388,90 

DESPESAS CORRENTES (IX)                  715.956.743,18               935.469.947,90                        653.184.771,07 
Pessoal e Encargos Sociais                  319.837.376,75               315.198.343,55                         260.593.384,22 
Juros e Encargos da Dívida  ( X )                      8.700.000,00                    8.700.000,00                                510.171,18 
Outras Despesas Correntes                  387.419.366,43               611.571.604,35                         392.081.215,67 

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X)                  707.256.743,18               926.769.947,90                        652.674.599,89 
DESPESAS DE CAPITAL (XII)                    64.896.376,98                 52.775.507,25                          15.840.873,43 

Investimentos                    54.589.876,98                 42.469.007,25                             6.397.255,41 
Amortização da Dívida (XV)                    10.306.500,00                 10.306.500,00                             9.443.618,02 

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)                    54.589.876,98                 42.469.007,25                             6.397.255,41 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)                    45.109.000,00                 45.109.000,00                                                -   
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)                  806.955.620,16            1.014.347.955,15                        659.071.855,30 

   
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)                    41.348.089,84             (160.954.299,55)                        126.676.533,60 

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE 
METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

                                          MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES
                                           DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL INICIAL
DOTAÇÃO ANUAL 

ATUALIZADA

                                            Período de Referência: 5º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS FISCAIS 
  PREVISÃO ANUAL 

INICIAL
PREVISÃO  ANUAL 

ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS ATÉ O 

BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ 
O BIMESTRE

VALOR

46.560.500,00

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓ-
GICOS
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transparencia-
-saude; pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br, 
www.licitacoes-e.com.br

ABERTURA DE PROPOSTAS 14 de dezembro 
2021, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
14 de dezembro 2021, às 10:00h

Araraquara, 29 de novembro de 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISI-
ÇÃO MEDICAMENTOS ESSENCIAS PARA AS 
UNIDADES BÁSICAS Orgão Interessado: Secre-
taria Municipal de Saúde de Araraquara.  Mais 
informações: http://www.araraquara.sp.gov.br/por-
tal-transparencia-saude/portal-transparencia-sau-
de, www.licitacoes-e.com.br,  ou pelo e-mail: lici-
tacaosaude@araraquara.sp.gov.br. SUBCOMIS-
SÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE – 3º Andar Paço 
Municipal – Rua São Bento, 840 – CEP 14801-901 
–  ABERTURA DE PROPOSTAS 14 de dezembro 
de 2021, às 09:30h  INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS 14  de dezembro de 2021, às 
10:00h

Araraquara,  29/11/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

B7gazetasp.com.br
Terça-feira, 30 De novembro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
Paula Oliveira Lemos, Prefeita Municipal de Barretos – Estado de São Paulo, homologa o TOMADA 
DE PREÇO N.º 03/2021, EDITAL N.º 115/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada em 
engenharia para reforma e ampliação do CEMEI – Cleusa Pereira Barreto, localizada na Avenida 
José Pompeu Bonvicino, n.º 441, Bairro Nova Barretos, Barretos-SP e adjudico o objeto do 
presente processo licitatório em favor da seguinte empresa: Empresa Vencedora: 1 – GG RIBEIRÃO 
CONSTRUTORA EPP – pelo menor valor global: R$ 2.398.000,00. Barretos, 29 de novembro de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 04036 /2021
CONTRATO C.M. Nº 07/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA:  E.P. EMPREENDIMENTO 
E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP
OBJETO:  Contratação de empresa especia-
lizada para execução de serviços de instala-
ção de tela de proteção contra nidifi cação de 
pássaros, limpeza, manutenção e pintura da 
fachada frontal do Edifício Oswaldo Samuel 
Massei, conforme as especifi cações con-
tidas no Termo de Referência (Anexo I) do 
Edital Carta Convite nº 03/2021.
VALOR GLOBAL: R$ 160.777,67 (cento e 
sessenta mil, setecentos e setenta e sete 
reais e sessenta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.
031.0001.2089.33903900 – Outros Serviços 
de Terceiros –Jurídica.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (trinta) dias 
corridos, com início em 24 de novembro de 
2021 e com término em 24 de dezembro de 
2021.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 24 de novembro de 2021.
São Caetano do Sul, 25 de novembro de 2021

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CM Nº 04037/2021
CONTRATO CM Nº 11/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA: M.G.M. SERVIÇOS E SO-
LUÇÕES EIRELI-ME
OBJETO :     Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de pré-
-produção, produção e pós-produção, com 
todas as instalações, manutenções e desins-
talações de estruturas, cenografi as e ilumi-
nação natalina da Câmara Municipal de São 
Caetano do Sul, com todo o fornecimento 
de mão de obra especializada, materiais de 
uso temporário, maquinários, equipamentos 
e ferramentas, conforme as especifi cações 
contidas no Termo de Referência (Anexo I) 
do Edital Carta Convite nº 04/2021, pelo pe-
ríodo de 60 (sessenta) dias.
VALOR GLOBAL: R$ 172.750,00 (cento e 
setenta e dois mil, setecentos e cinquenta 
reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01
.031.0001.2089.33903900 — Outros Servi-
ços de Terceiros.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias – de 24 de 
novembro de 2021 até 23 de janeiro de 2022.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:  
24 de novembro de 2021. 
São Caetano do Sul, 25 de novembro de 2021

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 03958/2021
CONTRATO C.M. Nº 13/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA:  ALTBIT INFORMÁTICA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO:  Contratação de empresa es-
pecializada para locação de tela interativa 
75”, com implantação e garantia técnica do 
fabricante, nos termos das especifi cações 
técnicas do Termo de Referência (Anexo I) 
do Edital Pregão Presencial 06/2021 (versão 
02), pelo período de 12 (doze) meses.
VALOR MENSAL: R$ 5.833,33 (cinco mil, 
oitocentos e trinta e três reais e trinta e três 
centavos).
VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.
031.0001.2089.33903900 – Outros Serviços 
de Terceiros –Jurídica.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) me-
ses, a contar da entrega, instalação e im-
plantação dos equipamentos devidamente 
atestada pelo Setor de  Tecnologia da In-
formação, nos moldes da clausula 14.4 do 
presente ajuste, mediante termo de ajuste 
de vigência.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
24 de novembro de 2021.
São Caetano do Sul, 25 de novembro de 2021

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 33-2021. EDITAL Nº 108-2021. 
PROCESSO Nº 1104/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
realização de exames laboratoriais, por meio do sistema de registro de preços, que serão 
destinados aos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde, pelo período de 12 (doze) 
meses. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 14/12/2021 às 09h00min. O edital, 
na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 9 de Julho, 15-20, centro, 
Macatuba, das 08:00h às 16:30h, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 
3298-9819. Macatuba, 29 de novembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53-2021. EDITAL Nº 101-
2021. PROCESSO Nº 1.016-2021. OBJETO: Aquisição de playground para as Unidades Escolares 
Municipais e Creches. O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias a contar da assinatura 
do contrato. A Divisão de Licitações informa que a sessão marcada para o dia 02/12/2021 às 
09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login está TEMPORARIAMENTE SUSPENSA, 
por motivos de conveniência e oportunidade, visto a necessidade de adequações no descritivo 
do edital. O edital, na íntegra bem como o termo de suspensão, poderá ser lido e obtido na 
Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/SP, das 08h00 
às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 3298-9819. Macatuba, 29 de 
novembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

NOTA DE NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- PROCESSO Nº 230/2021 – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 011/2021. EDITAL Nº 144/2021. OBJETO – Contratação de obras de engenharia 
para RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SP, 
compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, 
mão de obra, canteiro de obras, serviços complementares, transportes, etc..., definidos no 
Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, Projeto, Orçamento e Cronograma, constituindo partes 
integrantes desta Tomada de Preços. Convênio nº 101212/2021 que entre si celebram o Estado 
de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, por sua Subsecretaria de 
Convênios com municípios e entidades não governamentais, e o município de Novo Horizonte – 
SP. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 17 de dezembro 2021, às 09:00 horas. Data da 
realização da sessão pública: dia 17 de dezembro de 2021, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: 
gratuito através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito 
a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-
3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 29 de novembro de 
2021 – Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2021 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – RESERVA DE 
COTA DE ATÉ 25%

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estân-
cia Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 70/2021 - Processo nº 5.584/2021 – RE-
GISTRO DE PREÇOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E 
ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FRO-
TA MUNICIPAL, conforme condições e especi-
ficações contidas no Edital e seus anexos, cujo 
edital se encontrará disponível no Site da Prefei-
tura Municipal de Peruibe através do link: http://
www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorren-
cia-publica/ e no site:  www.comprasbr.com.br a 
partir do dia 01/12/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia  01/12/2021.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia   13/12/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
as 09:01 horas do dia  13/12/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSI-
FICADAS: às 09:30 horas do dia 13/12/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as refe-
rências de tempo será observado o horário de 
Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 29 

DE NOVEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO 

PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 

LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA 
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE E MICRO 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estân-
cia Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 71/2021 - Processo nº 10.790/2021 – RE-
GISTRO DE PREÇOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRO-
TEICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
conforme condições e especificações contidas 
no Edital e seus anexos, cujo edital se encon-
trará disponível no Site da Prefeitura Municipal 
de Peruibe através do link: http://www.peruibe3.
sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e 
no site:  www.comprasbr.com.br a partir do dia 
01/12/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia  01/12/2021.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia   14/12/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
as 09:01 horas do dia  14/12/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSI-
FICADAS: às 09:30 horas do dia 14/12/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as refe-
rências de tempo será observado o horário de 
Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 29 

DE NOVEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO 

PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021 – 

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA 
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE E MICRO 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estân-
cia Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 72/2021 - Processo nº 11.101/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUI-
SIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO PARA A 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL, conforme condições e 
especificações contidas no Edital e seus anexos, 
cujo edital se encontrará disponível no Site da 
Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: 
http://www.peruibe.sp.gov.br/editais-para-concor-
rencia-publica/ e no site:  www.comprasbr.com.br 
a partir do dia 01 / 12 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia  01 / 12 /2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 
às 09:00 horas do dia 14 / 12 /2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
às 09:01 horas do dia 14 / 12 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE 
LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
CLASSIFICADAS: às 09:30 horas do dia 14 / 12 
/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as refe-
rências de tempo será observado o horário de 
Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.
com.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 29 

DE NOVEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO 

PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2021 – 

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA 
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE E MICRO 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estân-
cia Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 73/2021 - Processo nº 7.352/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUI-
SIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETE-
RINÁRIO, conforme condições e especificações 
contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se 
encontrará disponível no Site da Prefeitura Muni-
cipal de Peruíbe através do link: http://www.perui-
be.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e 
no site:  www.comprasbr.com.br a partir do dia 
01/ 12 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
14:00 horas do dia  01 / 12 /2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 
às 14:00 horas do dia 14 / 12 /2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
às 14:01 horas do dia 14 / 12 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE 
LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
CLASSIFICADAS: às 14:30 horas do dia 14 / 12 
/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as refe-
rências de tempo será observado o horário de 
Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.
com.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 29 

DE NOVEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO 

PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

Lorena - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 10:45
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA MAJOR OLIVEIRA BOR-
GES, Nº 287, CENTRO, LORENA, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabe-
lecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fidu-
ciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamenta-
ção complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de 
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo im-
preterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo inte-
ressado, com prévia e devida análise cadastral e compro-
vação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma 
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob 
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de 
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de 
desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED B49910 - CONTRATO 803195822323 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
JORGE GONCALVES FILHO, BRASILEIRO(A), OPERA-
DOR DE TRATAMENTO DE AGUA , CPF 831.702.438-53, 
CI 9.713.707 SSP/SP, CASADO (A) COM SONIA MARIA 
DE SOUZA WERNECK GONCALVES , BRASILEIRO (A), 
DO LAR, CPF 625.117.008-59 CI: 18.849.483 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA DE MORADA, A RUA 
SANTA IZABEL, Nº 149, BAIRRO DE SANTO ANTONIO, 
EM LORENA,
SP, CONTENDO SALA, VARANDA, DOIS QUARTOS, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ENCERRANDO UMA AREA CONS-
TRUIDA DE 85,57M2, AREA DE 220,00M2, COM TODAS 
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, 
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

Lorena,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

Jacareí - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 14:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - PRACA INDEPENDENCIA, Nº 51, 
JARDIM JACINTO, JACAREI, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que de-
vidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, vende-
rá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 
21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 
e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédi-
to de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 
prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED B50079 - CONTRATO 103144102476 - EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA
FATIMA ALBERIGI RODRIGUES, BRASILEIRO(A), BANCARIA, 
CPF 831.124.648-34, Separado (a) Judicialmente e cônjuge, se 
casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 23, LOCALIZADO 
NO 1 ANDAR OU 2° PAVIMENTO, BLOCO 1, EDIFÍCIO SÃO
DIEGO, A RUA SAO DIEGO, Nº 631, CONJUNTO RESIDEN-
CIAL BELA VISTA , JARDIM CALIFORNIA, EM JACAREI, SP,
COM A AREA REAL PRIVATIVA DE 50,44M2, AREA COMUM 
DE 2,71M2, AREA COMUM DE DIVISAO PROPORCIONAL DE 
1,41443M2, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 54,5643M2, CA-
BENDO-LHE DIREITO AO USO DE UMA VAGA DE
ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL EM UMA DAS 48 VAGAS 
DISPONÍVEIS, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS

Jacareí,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

São José dos Campos - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 12:45
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA DOUTOR NELSON DE 
AVILA, Nº 40, CENTRO, SAO JOSE DOS
CAMPOS, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559,  faz saber que 
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei 
Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, 
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis 
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em fa-
vor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédi-
to de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 
prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED B50553 - CONTRATO 203510921140 - EMPRESA GESTO-
RA DE ATIVOS - EMGEA
MIGUEL KERLING STOCKMANN, BRASILEIRO(A), ENCARRE-
GADO DE FATURAMENTO, CPF 812.479.078-72, CI 8441261, 
Solteiro(a)e cônjuge, se casado(a) estiver.
VERA PEREIRA DE REZENDE , BRASILEIRO (A), ASSISTEN-
TE CONTABEL , CPF 853.619.098-15 CI: 7115137 SSP, Soltei-
ro(a)e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, TERREA, 
ISOLADA, A RUA COCANHA (ANTIGA RUA 47), Nº 319, PARTE
DOS LOTES 28 E 29, QUADRA 120, DO LOTEAMENTO DE-
NOMINADO SATELITE INDUSTRIAL DE SAO JOSE DOS CAM-
POS,
CONJUNTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI, JARDIM SA-
TELITE, EM SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, COM 109,50M2 
DE AREA CONSTRUIDA E 22,50M2 DE AREA COBERTA PARA 
ABRIGAR AUTO, TOTALIZANDO 132,00M2, ENCERRANDO A 
AREA TOTAL DE 300,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALA-
COES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.

São José dos Campos,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

MOGI DAS CRUZES  - SP
Data do leilão: 30/11/2021 as: 15:50
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA VOLUNTARIO FERNAN-
DO PINHEIRO FRANCO, Nº 518, CENTRO, MOGI DAS CRU-
ZES, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que de-
vidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, vende-
rá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 
21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 
e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédi-
to de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com 
prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED B51080 - CONTRATO 803500055991 - EMPRESA GESTO-
RA DE ATIVOS - EMGEA
MARGARETH BIANCO G DOS SANTOS , BRASILEIRO(A), GE-
RENTE DE CONTAS, CPF 090.652.578-02, CI 18691098-8 SSP/
SP, Viúvo(a) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA 05-A, AVENIDA PEDRO MA-
CHADO, Nº 1020, RESIDENCIAL MILLENNIUM I, BAIRRO DO
IPIRANGA (MOGI MODERNO), EM MOGI DAS CRUZES, SP, 
CONTEM GARAGEM, AREA DE CIRCUCALACAO FRONTAL, 
DOIS
DORMITORIOS, SALA DE ESTAR/JANTAR, BANHEIRO, COZI-
NHA E QUINTAL, CORRESPONDENDO A UMA FRACAO IDEAL 
DE 154,08 M2 NO TERRENO OU 1,6667 NO EMPREENDIMEN-
TO, AREA DE USO EXCLUSIVO DE 93,75M2, COM TODAS AS 
SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACES-
SORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

MOGI DAS CRUZES ,  12/11/2021
ARY ANDRE NETO

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

TOMADA DE PREÇOS N.º 18/2021
PROCESSO N.º 1585/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através 
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade 
Tomada de Preços n.º 18/2021, do tipo menor preço 
Global, destinada a seleção de proposta mais vantajosa 
para Contratação de Empresa para Execução de 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO 
BAIRRO VILA SÃO JOÃO, Coordenadas geográficas 
23°52’28,04”S, 47°59’36,79”O e seus valores estão 
compreendidos nos Convênios Federais n.º 884681 e 
889393 / 2019 / Ministério do Desenvolvimento Regional 
/ CAIXA GIGOV, nestes inclusos a infraestrutura 
necessária, com fornecimento de mão-de-obra, materiais 
e equipamentos necessários, conforme especificações 
e quantitativos contidos no ANEXO I. Edital através de 
correspondência eletrônica (e-mail), encaminhados para 
compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br compras3@
saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.
saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem ônus aos interessados 
solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas do dia 17 
de dezembro de 2021.Informações: das 9:00 às 17:00 
horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º 
53, centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São Miguel 
Arcanjo, 29 de novembro de 2021. Paulo Ricardo da 
Silva – Prefeito Municipal.   

Processo SUPRI 395/2021 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 104/2021 – Contratação de 
empresa especializada em fornecimento de sistema 
eletromagnético, com locação de equipamentos, 
visando controle de Pombos domésticos em escolas 
municipais de Itapevi contemplando mão de obra 
de instalação, reparação e limpeza dos locais e 
manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos. 
Edital disponível gratuitamente nas páginas da internet: 
http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 19h30min do dia 01/12/2021 até as 14h00min 
do dia 13/12/2021. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
14h01min do dia 13/12/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 14:10min do dia 13/12/2021. - Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 29/11/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 566/2021 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 127/2021 – Aquisição de bumerangues 
para uso dos alunos da rede municipal de ensino 
durante as aulas de educação física (Licitação 
exclusiva para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48, 
I, da Lei Complementar n°. 123/2006). Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 30/11/2021 até as 09h00min do dia 14/12/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min 
do dia 14/12/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 09:10min do dia 14/12/2021. - Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 29/11/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
129/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
3568/2021 - RETIFICADO.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:30 horas 
do dia 10 de DEZEMBRO de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 14:30 horas do dia 10 de DEZEMBRO de 2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, CONSER-
VAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES NOS 
PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 
OS SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA, CA-
PINA MANUAL, DESPRAGUEJAMENTO, RAS-
PAGEM DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS, 
VARRIÇÃO MANUAL E OU MECANIZADA, PODA 
DE ÁRVORES SAZONAIS, TRATAMENTO FI-
TOSSANITÁRIO, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, 
COM FORNECIMENTO DE COLABORADORES, 
INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, 
CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊN-
CIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link: 
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 29 de Novembro de 2021
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE 
PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, 
CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO 
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FI-
CAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRE-
SENTE CERTAME. 
Às dez horas do dia vinte e nove do mês de no-
vembro de dois mil e vinte e um, na sala de licita-
ções, localizada no 3º andar do Paço Municipal à 
Rua São Bento, 840 – Centro – Araraquara – SP, 
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações 
constituída dos membros abaixo mencionados, 
para abertura do Invólucro nº 4 – Proposta de 
Preços da empresa VERGE STUDIO COMUNICA-
ÇÃO LTDA, conforme consta nos autos.  
O prazo de 5 (cinco) dias úteis será concedido 
para interposição de recurso, contado a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao da publicação.
Informamos que a íntegra do ATA DE SESSÃO 
PÚBLICA se encontra disponível no site do Mu-
nicípio de Araraquara, no endereço: http://www.
araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-fi-
nancas/portal-da-transparencia-administracao.

Araraquara, 29 de Novembro de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 11081/2021 – Moda-
lidade Pregão Presencial nº 105/2021 - Re-
gistro de Preços para Fornecimento de Lu-
minárias para Iluminação Pública. DATA DE 
ABERTURA: “Fica agendada a licitação em 
epígrafe para o dia 13 de dezembro de 2021 
às 10 horas, na SALA DE LICITAÇÕES, do 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CON-
TRATOS – SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado 
nº 201, Bairro São José, CEP 09581-200 
- São Caetano do Sul/SP. O edital, anexos 
e demais informações e esclarecimentos, 
poderão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/
web, ou no Departamento de Licitações e 
Contratos, e telefones para contato: 4233-
7390”. Secretária Municipal de Governo 
– Silvia de Campos – 26/11/2021. São Cae-
tano do Sul, 29 de novembro de 2021. Ca-
rolina Morales Duwe – Diretora do Departa-
mento de Licitações e Contratos.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 126/2021 – PROC. Nº 300.166/2021 
–DETENTORA: DJW COMÉRCIO, REPRE-
SENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALI-
MENTOS E PRODUTOS ANIMAIS LTDA 
EPP. OBJETO: Registro de Preços para 
Fornecimento de ração para peixes, ração 
canina adulto e fi lhote, ração felina adulto 
e fi lhote, alimento úmido para cães e gatos 
e tapete higiênico. DATA DA ASSINATU-
RA: 23/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses, a contar da data da publicação da 
respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: 
Itens e Valores Unitários: Item 1 – RAÇÃO 
PARA PEIXES; EXTRUSADA; COMPOSTA 
DE MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, 
FARELO DE TRIGO, GÉRMEM DE MILHO, 
GLÚTEM DE MILHO, FARINHA DE PEIXE, 
ARINHA DE SANGUE, GORDURA VEGE-
TAL ESTABILIZADA, CLORETO DE SÓ-
DIO, CALCÁREO CALCITICO, FOSFATO 
BICÁLCICO, PREMIX VITAMÍNICO MINE-
RAL, AMINOÁCIDO, EXTRATO ESTÉREO 
APROXIMADA 4%, MATÉRIA FIBROSA 
APROXIMADA 9%, MATÉRIA MINERAL 
APROXIMADA 12%, CÁLCIO APROXIMA-
DO 1,2%, FÓSFORO APROXIMADO 0,6%, 
COM PROTEÍNA BRUTA APROXIMADA-
MENTE 22%, UMIDADE APROXIMADA-
MENTE 8%, EMBALADA EM EMBALAGEM 
QUE ASSEGURE A INTREGRIDADE DO 
PRODUTO, 5851343 – COD BEC – R$ 
5,30 o KG. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 
15.900,00. CONTRATANTE: Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 98/2021 - 
PROC. Nº 300.165/2021 – CONTRATADA: 
COMUNIDADE SANTA RITA DE CASSIA 
LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa 
Especializada para Serviços de Retirada, 
Cremação e Devolução de Cinzas dos Os-
sos que estão depositados no Ossário dos 
Cemitérios e não reclamadas. DATA DA 
ASSINATURA: 25/11/2021. PRAZO DE VI-
GÊNCIA: 12 (doze) meses. Valor Total R$ 
360.000,00 Contratante: Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos.

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA 
CHAMADA PÚBLICA Nº S-90.000/2016 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
10.008/2016) E DE COMPROVAÇÃO 
DE REGULARIDADE FISCAL DAS 

CREDENCIADAS.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TA-
BOÃO DA SERRA torna pública a prorro-
gação, por 12 (doze) meses, do prazo para 
credenciamento de instituições financeiras 
de qualquer natureza, autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil, para 
arrecadação de multas de trânsito, por in-
termédio de suas agências bancárias, cor-
respondentes bancários, caixas eletrônicos, 
“internet banking” e “phone banking” e afins, 
sem exclusividade e sem registro, através 
de documentos de arrecadação próprio emi-
tido pela Prefeitura do Município de Taboão 
da Serra (DARM), em padrão bancário, com 
prestação de contas por meio magnético 
dos valores arrecadados, nos termos esta-
belecidos no Edital de Chamada Pública nº 
S-90.000/2016.
As Instituições Financeiras já credenciadas 
deverão apresentar as seguintes certidões 
negativas ou positivas com efeito de nega-
tiva: (i) Prova de regularidade fiscal quanto 
à quitação de tributos federais, dívida ati-
va e seguridade social administrados pela 
Secretaria da Receita Federal; (ii) Prova 
de regularidade fiscal quanto a débitos mo-
biliários inscritos em dívida ativa municipal 
do domicílio ou sede da proponente, ou 
equivalente, na forma da Lei;  (iii) Prova de 
regularidade relativa ao Fundo de garantia 
por Tempo de Serviço e  (iv) Prova de ine-
xistência de débitos inadimplidos perante a 
justiça do Trabalho, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débito Trabalhista 
— (CNDT).
Taboão da Serra, 29 de novembro de 2021.

Wagner Luiz Eckstein Júnior
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
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EMBU DAS ARTES
DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES

Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  
Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180

Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

LUÍZ DOS REIS EVANGELISTA, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em Guaira, SP no dia dois de 
maio de mil novecentos e cinquenta e cinco (02/05/1955), re-
sidente e domiciliado Avenida Trinta e Cinco, 2343, Multirão 
III, Guaíra, SP, filho de JOSE EVANGELISTA e de DIONILA 
CANDIDA DE JESUS. LUZIA MARIA LINO, estado civil divor-
ciada, profissão do lar, nascida em Sertaneja, PR no dia vinte 
de abril de mil novecentos e cinquenta e seis (20/04/1956), 
residente e domiciliada Rua do Industriário, 387, Jardim de 
Lourdes, Embu das Artes, SP, filha de BENEDITO LUIZ DA 
SILVA e de PETROLINA DE ATAÍDE SILVA.

FERNANDO BATISTA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP no dia nove de maio 
de mil novecentos e oitenta e três (09/05/1983), residente e 
domiciliado Rua Bananeira, 155, Jardim Pinheirinho, Embu 
das Artes, SP, filho de JOÃO BATISTA DA SILVA e de LUZIA 
HELENA DE LARA SILVA. BRUNA WANDERLEI TORRES, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (29/10/1989), residente e domiciliada Rua Bananeira, 
155, Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filha de CAR-
LOS LUIZ TORRES e de CLAUDIA WANDERLEI DA SILVA.

ADINAEL DE JESUS CARDOSO, estado civil solteiro, profis-
são operador logístico, nascido em Santo Antonio de Jesus, 
BA no dia vinte e dois de novembro de dois mil (22/11/2000), 
residente e domiciliado Rua Doutor Jorge Balduzzi, 20, Jar-
dim Mimas, Embu das Artes, SP, filho de NATANAEL MACE-
NA CARDOSO e de JACIARA SILVA DE JESUS CARDOSO. 
VITÓRIA LETYCIA SILVA SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo, SP no dia vinte de maio 
de dois mil e três (20/05/2003), residente e domiciliada Rua 
Doutor Jorge Balduzzi, 20, Jardim Mimas, Embu das Artes, 
SP, filha de EDSON DA SILVA SANTOS e de ARIANA DA 
SILVA.

DIEGO APARECIDO REGO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão instrutor, nascido em São Paulo, SP no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (04/10/1987), 
residente e domiciliado Rua Equador, 175, Jardim dos Mo-
raes, Embu das Artes, SP, filho de DAVID FAUSTINO DA 
SILVA e de BETANIA BEZERRA REGO DA SILVA. RENATA 
APARECIDA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Taboão da Serra, SP no dia dezoito de janeiro de 
mil novecentos e noventa (18/01/1990), residente e domici-
liada Rua Equador, 175, Jardim dos Moraes, Embu das Artes, 
SP, filha de ITAMAR ANTONIO DOS SANTOS e de MARIA 
APARECIDA CARLOTA SANTOS.

MARCELO OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
protético, nascido em Taboão da Serra, SP no dia vinte e seis 
de junho de dois mil e um (26/06/2001), residente e domici-
liado Rua Santa Eulália, 181, Jardim Santo Antônio, Embu 
das Artes, SP, filho de ROBSON JOSE DA SILVA e de EDNA 
GOMES DE OLIVEIRA. GIOVANNA SANTOS ZAFALAN, 
estado civil solteira, profissão analista de relacionamento, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e sete (24/02/1997), residente 
e domiciliada Rua Santa Eulália, 181, Jardim Santo Antônio, 
Embu das Artes, SP, filha de WALDEMAR ZAFALAN e de 
LUZINEIDE DA SILVA SANTOS.

ANGELO GABRIEL DE OLIVEIRA E SILVA, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de logística, nascido em Embu das 
Artes, SP no dia oito de abril de mil novecentos e oitenta 
e um (08/04/1981), residente e domiciliado Rua Emiliano Di 
Cavalcanti, 158, Cercado Grande, Embu das Artes, SP, filho 
de CICERO JOAQUIM DA SILVA e de EDNA CARMEM DE 
OLIVEIRA SILVA. MARIA GRACIELMA PEREIRA DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Ubaitaba, BA no dia primeiro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (01/09/1987), residente e domiciliada Rua 
Emiliano Di Cavalcanti, 158, Cercado Grande, Embu das 
Artes, SP, filha de MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS 
SANTOS.

FIDELIO MAIA RIOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Pintadas, BA no dia quinze de fevereiro de mil 
novecentos e sessenta e um (15/02/1961), residente e domi-
ciliado Rua Iraí, 356, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filho 
de FRANCISCO CHAGAS RIOS e de ENERINA MAIA RIOS. 
MARIA SENHORA ALVES DE FREITAS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em Ibirapitanga, BA no 
dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (27/12/1968), residente e domiciliada Rua Iraí, 536, Jar-
dim da Luz, Embu das Artes, SP, filha de EVERALDO ALVES 
DE FREITAS e de CECILIA CLEMENCIA EVANGELISTA.

MESSIAS DE SOUZA ALVES, estado civil divorciado, profis-
são pintor de autos, nascido em São Paulo, SP no dia dezoito 
de abril de mil novecentos e sessenta e dois (18/04/1962), re-
sidente e domiciliado Rua Maringá, 786, Jardim Santo Eduar-
do, Embu das Artes, SP, filho de MANOEL ALVES TEIXEIRA 
e de OLGA FRANCISCA DE SOUZA. ELIONALVA SANTOS 
DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em Serrinha, BA no dia primeiro de junho de mil no-
vecentos e sessenta e nove (01/06/1969), residente e domi-
ciliada Rua Maringá, 786, Jardim Santo Eduardo, Embu das 
Artes, SP, filha de LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA e de 
EDIRIA RAIMUNDA SANTOS DE OLIVEIRA.

FELIPE MATHEUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão ajudante de pedreiro, nascido em Itapecerica da Serra, 
SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa e sete (24/11/1997), residente e domiciliado Avenida 
dos Coqueiros, 527, Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, 
filho de GINALDO JOSE DOS SANTOS e de ILMA ALVES 
DA COSTA. JESSICA OLIVEIRA DURÃES BERNARDINO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e 
nove (15/07/1999), residente e domiciliada Avenida dos Co-
queiros, 527, Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filha 
de JOSE DURÃES BERNARDINO e de ROZEMEIRE OLI-
VEIRA DO NASCIMENTO.

MAURÍCIO JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil sol-
teiro, profissão autonomo, nascido em Garanhuns, PE no dia 
vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(27/10/1998), residente e domiciliado Rua Pacaembu, 601, 
Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filho de ALANO 
HUGO ALVES DE ALMEIDA e de MARISA ELISANGELA 
PEREIRA DE ARAUJO ALMEIDA. CAMILA ARAUJO CAR-
NEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Roque, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e oito (19/02/1998), residente e domiciliada Rua 
Pacaembu, 601, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, 
filha de CELSO FRANCISCO CARNEIRO e de JOSENILDE 
ARAUJO XAVIER CARNEIRO.

MAURICIO PROVAZZI, estado civil divorciado, profissão aju-
dante geral, nascido em Lutécia, SP no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e sessenta e quatro (26/03/1964), 
residente e domiciliado Rua Mercúrio, 31, casa 02, Jardim 
Novo Embu, Embu das Artes, SP, filho de LUIZ PROVAZZI 
e de APARECIDA MARIA DE JESUS. ADENICIA MARIA DA 
SILVA, estado civil divorciada, profissão costureira, nascida 
em Planaltino, BA no dia sete de fevereiro de mil novecentos 
e cinquenta e sete (07/02/1957), residente e domiciliada Rua 
Mercúrio, 31, casa 02, Jardim Novo Embu, Embu das Artes, 
SP, filha de CLARINDA MARIA DA SILVA.

PAULO ROGÉRIO RIBEIRO PAIXÃO, estado civil solteiro, 
profissão padeiro, nascido em São Paulo, SP no dia vin-
te e três de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(23/12/1991), residente e domiciliado Rua Humaitá, 187, Jar-
dim São Francisco, Embu das Artes, SP, filho de ELIAS RO-
DRIGUES PAIXÃO e de MARINA TELES RIBEIRO PAIXÃO. 
MONICA DAMACENO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão ajudante de montagem, nascida em Ibirataia, BA 
no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e 
três (05/11/1993), residente e domiciliada Rua Humaitá, 187, 
Jardim São Francisco, Embu das Artes, SP, filha de ELIE-
ZER RAMOS DOS SANTOS e de MARILEIDE DE JESUS 
DAMACENO.

DIOGO RAFAEL PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA, estado civil 
solteiro, profissão analista de infraestrutura de TI, nascido em 
Taboão da Serra, SP no dia três de junho de mil novecentos 
e oitenta e sete (03/06/1987), residente e domiciliado Rua 
Emiliano Di Cavalcanti, 79, Cercado Grande, Embu das Ar-
tes, SP, filho de FRANCISCO ANTONIO DE SIQUEIRA e de 
JUSSARA PEREIRA DA SILVA. DANIELA DOS REIS TORI-
BIO, estado civil divorciada, profissão analista de benefícios, 
nascida em Embu das Artes, SP no dia três de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (03/12/1987), residente e 
domiciliada Rua Emiliano Di Cavalcanti, 79, Cercado Grande, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ MARIA FERNANDEZ TO-
RIBIO e de DALVA PEREIRA DOS REIS TORIBIO.

GABRIEL DE SOUZA BONAFE, estado civil solteiro, profis-
são ajudante geral, nascido em Jandira, SP no dia dezoito 
de fevereiro de dois mil (18/02/2000), residente e domicilia-
do Rua Índia, 121, Jardim Mimas, Embu das Artes, SP, filho 
de ANTONIO GARCIA BONAFE e de HOSANA MARIA DE 
SOUZA SILVA. CHAIANE PINHEIRO DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida 
em São Paulo, SP no dia quatorze de maio de dois mil e dois 
(14/05/2002), residente e domiciliada Rua Índia, 121, Jardim 
Mimas, Embu das Artes, SP, filha de ANTONIO PINHEIRO 
DE SOUZA e de ANA MARIA DA SILVA.

RODRIGO VASSOLER VALENTIN, estado civil viúvo, profis-
são advogado, nascido em Barueri, SP no dia três de agosto 
de mil novecentos e oitenta e três (03/08/1983), residente e 
domiciliado Rua Americanópolis, 88, Jardim Santa Tereza, 
Embu das Artes, SP, filho de CARLOS ALBERTO VALENTIN 
e de SONIA REGINA VASSOLER VALENTIN. VANESSA 
SOUSA ARAGÃO, estado civil divorciada, profissão ana-
lista de recursos humanos, nascida em São Paulo, SP no 
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dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(23/01/1986), residente e domiciliada Rua Americanópolis, 
88, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filha de ANTO-
NIO RAIMUNDO DANTAS ARAGÃO e de MARIA IRISMAR 
SOUSA ARAGÃO.

RODRIGO FERREIRA DE MATOS, estado civil solteiro, pro-
fissão contador, nascido em São Paulo, SP no dia dezesseis 
de novembro de mil novecentos e noventa (16/11/1990), resi-
dente e domiciliado Estrada Pirajussara à Valo Velho, 1666, 
Jardim Mitsutani, São Paulo, SP, filho de ELIANE FERREIRA 
DE MATOS. STEFANI SOUZA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e nove de julho de dois mil e um (29/07/2001), 
residente e domiciliada Rua Tigre, 19, casa 04, Jardim Casa 
Branca, Embu das Artes, SP, filha de JOSE AMANCIO DOS 
SANTOS e de CLAUDIA SOUZA COSTA.

NATANAEL PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
marceneiro, nascido em Itapecerica da Serra, SP no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(01/09/1999), residente e domiciliado Rua Silvino Alves Cos-
ta, 333, Jardim Trianon, Taboão da Serra, SP, filho de ARIL-
SON SILVA e de MARTA PEREIRA DA SILVA. WILMA LORE-
NA SIMÕES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de 
dois mil e um (14/10/2001), residente e domiciliada Estrada 
São Judas, 190, Bl. A, condomínio Parque Firenze, Esplana-
da, Embu das Artes, SP, filha de ADEU DE JESUS PEREIRA 
DOS SANTOS e de ELIANE APARECIDA SIMÕES.

SERGIO CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Caruaru, PE no dia cinco de abril de 
mil novecentos e setenta e oito (05/04/1978), residente e 
domiciliado Rua Arapongas, 195, Jardim Vista Alegre, Embu 
das Artes, SP, filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA e de MA-
RIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA. LEONICE BARBOSA 
MOURA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Pão de Açúcar, AL no dia seis de julho de mil novecentos 
e oitenta e três (06/07/1983), residente e domiciliada Rua 
Arapongas, 195, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes, SP, 
filha de ARNÓBIO MOURA e de SEBASTIANA BARBOSA 
DA SILVA.

CLÁUDIO LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP no dia cinco de julho 
de mil novecentos e oitenta e quatro (05/07/1984), residente 
e domiciliado Rua Sebastião Aniceto de Jesus Lins, 249, Jar-
dim Elisa, Embu das Artes, SP, filho de JORGE LOPES DA 
SILVA e de ANA AMÉLIA PINTO DA SILVA. JULIANA MARIA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão comerciante, nas-
cida em Timbaúba, PE no dia vinte e oito de outubro de mil 
novecentos e oitenta e oito (28/10/1988), residente e domici-
liada Rua Sebastião Aniceto de Jesus Lins, 249, Jardim Elisa, 
Embu das Artes, SP, filha de SEVERINA MARIA DA SILVA.

ELINALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em Aporá, BA no dia dezenove de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (19/01/1992), residente e 
domiciliado Estrada São Judas, 127, Esplanada, Embu das 
Artes, SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS e de CATELEI-
DE ALEXANDRINO DOS SANTOS. GISLAINE BOMFIM 
LOPES, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em Cansanção, BA no dia dezessete de julho de mil 
novecentos e oitenta e oito (17/07/1988), residente e domici-
liada Estrada São Judas, 127, Esplanada, Embu das Artes, 
SP, filha de JOSE PEREIRA LOPES e de MARIA VALDECI 
BOMFIM.

DEYVIDES RAYSEL DE ALMEIDA, estado civil divorciado, 
profissão comerciante, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de maio de mil novecentos e setenta e nove 
(25/05/1979), residente e domiciliado Avenida Rotary, 2941, 
Parque Luíza, Embu das Artes, SP, filho de CELSO PINTO 
DE ALMEIDA e de MARIA ZORAIDE RAYSEL DE ALMEIDA. 
FERNANDA APARECIDA TOPOLSKI, estado civil divor-
ciada, profissão professora, nascida em São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta e oito 
(22/06/1978), residente e domiciliada Avenida Rotary, 2941, 
Parque Luíza, Embu das Artes, SP, filha de GILBERTO ES-
PEDITO DA SILVA TOPOLSKI e de MARINA TOPOLSKI.

VALDOMIRO TEIXEIRA RAMOS, estado civil solteiro, profis-
são jardineiro, nascido em Ibipitanga, BA no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e três (19/12/1963), 
residente e domiciliado Rua Rogério Gonçalves, 106, Jardim 
Tomé, Embu das Artes, SP, filho de JOÃO FELIX RAMOS e 
de VALDEMIRA ROSA RAMOS. MARINA SILVA OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São 
Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e 
sessenta e nove (23/07/1969), residente e domiciliada Rua 
Rogério Gonçalves, 106, Jardim Tomé, Embu das Artes, SP, 
filha de ODAIR SILVA OLIVEIRA e de MARIA DA PENHA 
FERNANDES.

FELIPE DIAS ALVES, estado civil solteiro, profissão adminis-
trador, nascido em São Paulo, SP no dia dezessete de outu-
bro de mil novecentos e noventa (17/10/1990), residente e 
domiciliado Rua Quirino da Silva, 30, Cercado Grande, Embu 
das Artes, SP, filho de ROBERTO DAMIÃO ALVES e de 
MARLY DIAS CARREIRA ALVES. ROSANA MOTA COSME 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão supervisora, 
nascida em São Paulo, SP no dia dez de março de mil nove-
centos e noventa e três (10/03/1993), residente e domiciliada 
Rua Quirino da Silva, 30, Cercado Grande, Embu das Artes, 
SP, filha de EDVALDO COSME DE OLIVEIRA e de CLEIDE 
MOTA BARROS DE OLIVEIRA.

ALAN ALVES HONORATO, estado civil solteiro, profissão 
azulegista, nascido em Garanhuns, PE no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e três (17/02/1993), 
residente e domiciliado Rua São Marcelo, 623, Jardim Valo 
Verde, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ ANORATO DOS 
SANTOS e de GENY ALVES DOS SANTOS ANORATO. 
SIRLEIDE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
cabeleireira, nascida em Alagoinhas, BA no dia vinte e cinco 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (25/02/1978), 
residente e domiciliada Rua São Marcelo, 623, Jardim Valo 
Verde, Embu das Artes, SP, filha de RAMIRO JOSÉ DOS 
SANTOS e de ESTELITA DOS SANTOS.

JEREMIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão cabeleireiro, nascido em Gandu, BA no dia dez de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete (10/06/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Alfredo Volpi, 92, casa 02, Cercado 
Grande, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ DA CONCEIÇÃO 
OLIVEIRA e de EDELCI DE JESUS PEREIRA. ELISÂNGE-
LA SANTOS MELO, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
cozinha, nascida em Gandu, BA no dia vinte e cinco de julho 
de mil novecentos e noventa e um (25/07/1991), residente e 
domiciliada Rua Alfredo Volpi, 92, casa 02, Cercado Grande, 
Embu das Artes, SP, filha de RAILTON DA SILVA MELO e de 
EDINIVA BATISTA SANTOS.

IGOR ANDRADE SILVA, estado civil solteiro, profissão mas-
sariqueiro, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (26/01/1998), 
residente e domiciliado Rua Adamastor, 571, Jardim Santo 
Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de JOÃO BATISTA FER-
REIRA DA SILVA e de ROSILENE SANTOS ANDRADE. 
MAYARA APARECIDA REIS SOUSA, estado civil solteira, 
profissão assistente de codernação, nascida em São Paulo, 
SP no dia dezesseis de julho de dois mil e um (16/07/2001), 
residente e domiciliada Rua Basiléia, 241, Jardim Vazame, 
Embu das Artes, SP, filha de EDVALDO ANDRADE DE SOU-
SA e de FABIANA COSTA REIS DE SOUSA.

DIEGO DA SILVA AGOSTINHO, estado civil solteiro, profis-
são supervisor administrativo, nascido em São Roque, SP 
no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa 
(23/01/1990), residente e domiciliado Rua Pacaembu, 153, 
casa 02, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filho 
de EDUARDO AGOSTINHO e de JUVANETE SANTOS DA 
SILVA AGOSTINHO. CAMILA BICO ROCHA, estado civil sol-
teira, profissão supervisora administrativo, nascida em São 
Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e 
noventa e cinco (23/03/1995), residente e domiciliada Rua 
Pacaembu, 153, casa 02, Jardim Santa Tereza, Embu das 
Artes, SP, filha de RAIMUNDO RAMOS ROCHA e de ROSI-
MEIRE BICO ROCHA.

LUIZ CARLOS ALVES, estado civil solteiro, profissão marce-
neiro, nascido em Serra Talhada, PE no dia dezoito de julho 
de mil novecentos e setenta e três (18/07/1973), residente 
e domiciliado Rua dos Narcisos, 17, Jardim Flórida, Embu 
das Artes, SP, filho de ANTONIO SEBASTIÃO ALVES e de 
MARIA DE LOURDES ALVES. CELLI REGINA CARDOSO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão monitora es-
colar, nascida em Ipiaú, BA no dia vinte e seis de outubro 
de mil novecentos e oitenta e dois (26/10/1982), residente e 
domiciliada Rua dos Narcisos, 17, Jardim Flórida, Embu das 
Artes, SP, filha de JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS e de 
MARIA NOELIA COSTA CARDOSO.

MARCOS RICARDO ALBERTINO, estado civil solteiro, pro-
fissão professor, nascido em São Paulo, SP no dia dez de 
julho de mil novecentos e oitenta e sete (10/07/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Figueira Branca, 555, Jardim Santo 
Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de SEVERINO RAMOS 
ALBERTINO e de MARIA DO CARMO EUZEBIO ALBER-
TINO. DENISE DA SILVA ARAUJO MATOS, estado civil 
viúva, profissão professora, nascida em São Paulo, SP no 
dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(31/01/1983), residente e domiciliada Rua Figueira Branca, 
555, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filha de 
MANOEL GERALDO DE ARAUJO e de ODETE DA SILVA 
ARAUJO.

TIAGO PINTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de caminhão, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e 
nove (24/11/1999), residente e domiciliado Avenida das Pom-
bas, 229, Viela 18, Jardim Vazame, Embu das Artes, SP, filho 
de RODRIGO SILVA DE SOUZA e de VALCICLEIDE PINTO 
NUNES. CAROLINE LOPES SANTOS DA PAZ, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Taboão da Serra, SP no 
dia dois de novembro de dois mil (02/11/2000), residente e 
domiciliada Avenida das Pombas, 229, Viela 18, Jardim Va-
zame, Embu das Artes, SP, filha de JOSE VANEY DA PAZ e 
de EVANILDA LOPES SANTOS DA PAZ.

NIVALDO JORDELINO JUNIOR, estado civil solteiro, profis-
são motorista, nascido em Campinas, SP no dia quinze de 
outubro de mil novecentos e oitenta (15/10/1980), residente 
e domiciliado Rua Itapeti, 88, Jardim Santo Eduardo, Embu 
das Artes, SP, filho de NIVALDO JORDELINO e de MARIA 
FÁTIMA MACHADO DE ALMEIDA. MÁRCIA FERREIRA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP no dia doze de julho de mil nove-
centos e setenta e nove (12/07/1979), residente e domiciliada 
Rua Botucatu, 497, Jardim Dom José, Embu das Artes, SP, 
filha de NEUTON LOPES DA SILVA e de EVA FERREIRA 

DA SILVA.

EDUILSON CRUZ NOVAIS, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em Vitória da Conquista, BA no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(01/09/1993), residente e domiciliado Rua da Concórdia, 191, 
Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu das Artes, SP, filho 
de ALOISIO ALMEIDA DE NOVAIS e de IVANÍ CRUZ NO-
VAIS. REGIANE NAYARA DOS SANTOS FERREIRA, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Santo 
André, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos 
e noventa e seis (29/09/1996), residente e domiciliada Rua 
da Concórdia, 191, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu 
das Artes, SP, filha de ANTONIO TEODORIO FERREIRA e 
de SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA.

LUÍS FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão logística, nascido em Palmeira dos Indios, AL no dia 
quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e seis 
(14/09/1996), residente e domiciliado Estrada Comendador 
Orlando Grande, 245, Jardim Magaly, Embu das Artes, SP, 
filho de EVERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA e de LUCIANE 
SILVA DE OLIVEIRA. GESSYANE KELY CORREIA DE SÁ, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Paulo 
Afonso, BA no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e 
noventa e seis (27/06/1996), residente e domiciliada Estrada 
Comendador Orlando Grande, 245, Jardim Magaly, Embu 
das Artes, SP, filha de GENALDO PEREIRA DE SÁ e de MA-
RIA DE LOURDES CORREIA.

OLDAIR VIEIRA TEIXEIRA, estado civil divorciado, profissão 
comerciante, nascido em Guiricema, MG no dia dezesseis de 
janeiro de mil novecentos e setenta e dois (16/01/1972), re-
sidente e domiciliado Rua Paraíso, 42, Jardim Santa Tereza, 
Embu das Artes, SP, filho de SEBASTIÃO FAUSTINO TEI-
XEIRA e de NILZA VIEIRA TEIXEIRA. DÉBORA LOURDES 
DO NASCIMENTO GUIMARÃES, estado civil divorciada, 
profissão esteticista, nascida em São Paulo, SP no dia oito 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (08/01/1986), 
residente e domiciliada Rua Paraíso, 42, Jardim Santa Tere-
za, Embu das Artes, SP, filha de MILTON GUIMARÃES e de 
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO.

MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em Ataléia, MG no dia três de 
janeiro de mil novecentos e noventa e oito (03/01/1998), 
residente e domiciliado Rua Siglatex, 80, Jardim Pinheiros, 
Embu das Artes, SP, filho de ALZIRO RIBEIRO DOS SAN-
TOS e de SUELI NUNES DOS SANTOS. GABRIELLE APA-
RECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Itapecerica da Serra, SP 
no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e 
oito (21/10/1998), residente e domiciliada Rua Siglatex, 80, 
Jardim Pinheiros, Embu das Artes, SP, filha de JORGE PAZ 
DOS SANTOS e de SANDRA DO SOCORRO LOPES DE 
MOURA.

JACKSON SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
açougueiro, nascido em São Paulo, SP no dia dois de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e nove (02/10/1989), residen-
te e domiciliado Rua Califórnia, 383, Jardim Santo Eduardo, 
Embu das Artes, SP, filho de ZORAIS SILVA SANTOS. MAR-
CIA CRISTINA DO AMARAL, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP no 
dia dezenove de julho de mil novecentos e setenta e seis 
(19/07/1976), residente e domiciliada Rua Califórnia, 383, 
Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ 
RAYMUNDO DO AMARAL e de ANA ROSA DOS SANTOS 
AMARAL.

DANIEL SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em Taboão da Serra, SP no dia nove de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e oito (09/02/1998), residente 
e domiciliado Rua Santo Amaro, 165, Jardim São Marcos, 
Embu das Artes, SP, filho de CLAUDIO ALIPIO DE LIMA e de 
SONIA DA SILVA LIMA. BIANCA FLAVIA PINTO DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e noven-
ta e nove (07/04/1999), residente e domiciliada Rua Santo 
Amaro, 165, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filha 
de RUBENS SOUZA DOS SANTOS e de TATIANA PEREIRA 
PINTO.

GABRIEL CLAUDINO HECK, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em Porto Alegre, RS no dia oito 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (08/01/1982), 
residente e domiciliado Rua Central, 87, casa 01, Jardim 
Dom José, Embu das Artes, SP, filho de PAULO ROGÉRIO 
HECK e de ZOLÊIDE CLAUDINO HECK. CAROLINE GRA-
ZIELE VALIM, estado civil solteira, profissão dentista, nasci-
da em São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (19/09/1984), residente e do-
miciliada Rua Central, 87, casa 01, Jardim Dom José, Embu 
das Artes, SP, filha de SEBASTIANA VALIM.

ADIEKSON JUNIOR ROSA, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em Diamantina, MG no 
dia trinta de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(30/03/1995), residente e domiciliado Rua da Concórdia, 265, 
casa 02, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu das Artes, 
SP, filho de GABRIEL ROSA DA CONCEIÇÃO e de MARIA 
APARECIDA FERREIRA ROSA. CLEIDE DENISE FERNAN-
DES BARROSO, estado civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em Rio Vermelho, MG no dia vinte e seis de outubro de 
mil novecentos e noventa e quatro (26/10/1994), residente 
e domiciliada Rua da Concórdia, 265, Jardim Nossa Senho-
ra de Fátima, Embu das Artes, SP, filha de NILSON ALVES 
BARROSO e de ILDA FERNANDES GOMES BARROSO.

BRUNO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
tecnico de processos, nascido em Osasco, SP no dia qua-
tro de julho de mil novecentos e oitenta e oito (04/07/1988), 
residente e domiciliado Rua Rosa Provencial Delgado, 257, 
Parque Pinheiros, Taboão da Serra, SP, filho de SEVERINO 
TEIXEIRA DA SILVA e de CLEUNICE RIBEIRO DA SILVA. 
MARIANA DE SOUZA BRITO, estado civil solteira, pro-
fissão supervisora de vendas, nascida em São Paulo, SP 
no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e três 
(04/07/1993), residente e domiciliada Rua Etiópia, 199, Jar-
dim São Luiz, Embu das Artes, SP, filha de OLIVIO MARTINS 
DE BRITO e de ANA MATILDE DE SOUZA SILVA.

RAFAEL ROCHA PINTO, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de produção, nascido em Cotia, SP no dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e noventa e dois (21/11/1992), 
residente e domiciliado Rua dos Bancários, 94, Embuema, 
Embu das Artes, SP, filho de JOSE PEDRO PINTO e de SI-
MONE ROCHA. EGLE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão babá, nascida em São Paulo, SP no 
dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(19/08/1997), residente e domiciliada Rua dos Bancários, 94, 
Embuema, Embu das Artes, SP, filha de CHARLES REIS DA 
SILVA e de IVANI RIBEIRO PEREIRA.

WASHINGTON COSTA ENES DE MACEDO, estado civil 
solteiro, profissão conferente, nascido em São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa 
e um (25/10/1991), residente e domiciliado Rua Bela Vista, 
45, Vila Ísis Cristina, Embu das Artes, SP, filho de ANTONIO 
ENES DE MACEDO e de MARINEZ DA COSTA SANTOS. 
CYNTHIA DA SILVA LOPES, estado civil divorciada, profis-
são , nascida em Itapecerica da Serra, SP no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e sete (04/12/1997), 
residente e domiciliada Rua Bela Vista, 45, Vila Ísis Cristina, 
Embu das Artes, SP, filha de JOÃO MARCOS PEREIRA LO-
PES e de MARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA.

ALEXANDRE DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Guaraniaçu, PR no dia sete de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (07/03/1987), residente e 
domiciliado Rua Sete Estrelas, 67, casa 01, Jardim do Colé-
gio, Embu das Artes, SP, filho de ELOI JOSÉ DE ARAUJO 
e de LEONICE FREITAS DE ARAUJO. VALCIRA SANTOS, 
estado civil solteira, profissão promotora de vendas, nascida 
em Jequié, BA no dia treze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (13/08/1982), residente e domiciliada Rua Sete 
Estrelas, 67, casa 01, Jardim do Colégio, Embu das Artes, 
SP, filha de CARMELITO FRANCISCO SANTOS e de MARIA 
JESUS DOS SANTOS.

LEONARDO DIAS DE LUNA, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro mecânico, nascido em São Paulo, SP no dia trin-
ta de setembro de mil novecentos e noventa (30/09/1990), 
residente e domiciliado Avenida Jundiaí, 23, casa 06, Jardim 
Dom José, Embu das Artes, SP, filho de MANOEL ALVES DE 
LUNA e de MARIA EDINEUZA DIAS DE LUNA. VANESSA 
ROIK ILNITSKI, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Irati, PR no dia dez de setembro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (10/09/1995), residente e domiciliada 
Rua João Bader Maluf, 246, FDS, Colina Nossa Senhora da 
Luz, Irati, PR, filha de ROMÃO ILNITSKI e de LUCIA ROIK 
ILNITSKI.

TIAGO DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
analista de segurança da informação, nascido em São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oiten-
ta e quatro (27/05/1984), residente e domiciliado Rua São 
Lourenço, 218, casa 03, Jardim Nayara, Embu das Artes, 
SP, filho de REINALDO ANJOS PEREIRA e de OSMARINA 
DE SOUZA PEREIRA. LIVIA MARIA SILVA MOURA, esta-
do civil solteira, profissão bioinformata, nascida em Lorena, 
SP no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(09/04/1988), residente e domiciliada Rua São Lourenço, 
218, casa 03, Jardim Nayara, Embu das Artes, SP, filha de 
LUIZ CLAUDIO DE MOURA e de MARCIA APARECIDA 
SANTOS SILVA MOURA.

ELAINE DE MOURA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profissão bancária, nascida em Inhapim, MG no dia oito 
de março de mil novecentos e noventa e três (08/03/1993), 
residente e domiciliada Rua Alta Floresta, 439, Jardim São 
Francisco, Embu das Artes, SP, filha de JOÃO BATISTA RO-
DRIGUES e de MARIA DA PENHA MOURA RODRIGUES. 
FABIANA PAZ DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão 
pedagoga, nascida em Cotia, SP no dia dezessete de junho 
de mil novecentos e noventa e seis (17/06/1996), residente 
e domiciliada Rua Alta Floresta, 439, Jardim São Francisco, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSUÉ ROMÃO DE ANDRADE 
e de DINA CONCEIÇÃO DA PAZ ANUNCIAÇÃO.

JONATHAS FELIPE SILVA DE LIMA, estado civil solteiro, 
profissão ajudante de motorista, nascido em Santo André, SP 
no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e 
seis (31/03/1996), residente e domiciliado Rua Tapajós, 200, 
casa 2, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, 
filho de RAIMUNDA SILVA DE LIMA. MARCELA RIBEIRO 
NAZARÉ, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Belo Campo, BA no dia vinte e seis de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (26/01/1984), residente e domici-
liada Rua Tapajós, 200, casa 02, Jardim Novo Campo Limpo, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ DA SILVA NAZARÉ e de 
MARIA JOSÉ RIBEIRO NAZARÉ. 

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimen-
to dos interessados, que na Secretaria 
Municipal da Educação da Prefeitura do 
Município de Araraquara, com sede nes-
ta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente 
Jerônimo Freire nº 22, fone/fax (016) 
3301.1941, nesta cidade, realizará no dia 
e hora abaixo indicados, licitação na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
050/2021, PROCESSO Nº 3680/2021 do 
tipo “Menor preço”, visando registrar pre-
ços para AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS 
PARA UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES À SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.
A informação dos dados para acesso deve 
ser feita através do site: www.araraqua-
ra.sp.gov.br no Portal de Transparência 
Municipal ou pelo e-mail: licitacaoeduca@
educararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10 horas do dia 13 
de dezembro de 2021.

Araraquara, 26 de novembro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

RESUMO: PROCESSO Nº 
12719/2021 – MODALIDADE CREDEN-
CIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 
03/2021 SEEDUC - CREDENCIAMENTO 
DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO 
DE MEIO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO, 
OBJETIVANDO GERIR OS RECURSOS 
PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE SÃO CAETANO DO 
SUL, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE 
FORNECEDORES POR ELA PREVIA-
MENTE CREDENCIADOS, EM RAZÃO DE 
TRANSAÇÕES RELACIONADAS AOS BE-
NEFÍCIOS DE “KIT UNIFORME ESCOLAR” 
PARA, APROXIMADAMENTE 22.000 ALU-
NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
DATA DE ABERTURA: Fica aberto o prazo 
para o Credenciamento - Chamada Pública 
em epígrafe, para que os interessados apre-
sentam a documentação para habilitação no 
período de 01 de dezembro de 2021 à 10 
de dezembro de 2021, das 10:00 às 16:00 
hs, de segunda à sexta-feira, na Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura Muni-
cipal de São Caetano do Sul, sito a Avenida 
Goiás, nº 950, Bairro Santo Antônio, CEP 
09521-0670, São Caetano do Sul - SP. A 
abertura dos envelopes da Chamada Públi-
ca em epígrafe, será dia 13 de dezembro de 
2021 às 10:00 na Sala de reuniões da Se-
cretaria Municipal de Educação da Prefeitu-
ra Municipal de São Caetano do Sul, sito a 
Avenida Goiás, nº 950 - Bairro Santo Antônio 
- São Caetano do Sul. O edital, anexos e de-
mais informações e esclarecimentos, pode-
rão ser obtidos no endereço eletrônico http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web e 
telefone para contato: 4224-0670”. São Cae-
tano do Sul, 29 de novembro de 2021. Fa-
brício Coutinho de Faria – Resp. p/ Exp. da 
Secretaria Municipal de Educação.

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA 
CHAMADA PÚBLICA Nº S-90.000/2016 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
10.008/2016) E DE COMPROVAÇÃO 
DE REGULARIDADE FISCAL DAS 

CREDENCIADAS.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TA-
BOÃO DA SERRA torna pública a prorro-
gação, por 12 (doze) meses, do prazo para 
credenciamento de instituições financeiras 
de qualquer natureza, autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil, para 
arrecadação de tributos e demais receitas 
municipais (exceto multas de trânsito), por 
intermédio de suas agências bancárias, cor-
respondentes bancários, caixas eletrônicos, 
“internet banking” e “phone banking” e afins, 
sem exclusividade e sem registro, através 
de documentos de arrecadação próprio emi-
tido pela Prefeitura do Município de Taboão 
da Serra (DARM), em padrão bancário, com 
prestação de contas por meio magnético 
dos valores arrecadados, nos termos esta-
belecidos no Edital de Chamada Pública nº 
S-90.000/2016.
As Instituições Financeiras já credenciadas 
deverão apresentar as seguintes certidões 
negativas ou positivas com efeito de nega-
tiva: (i) Prova de regularidade fiscal quanto 
à quitação de tributos federais, dívida ati-
va e seguridade social administrados pela 
Secretaria da Receita Federal; (ii) Prova 
de regularidade fiscal quanto a débitos mo-
biliários inscritos em dívida ativa municipal 
do domicílio ou sede da proponente, ou 
equivalente, na forma da Lei;  (iii) Prova de 
regularidade relativa ao Fundo de garantia 
por Tempo de Serviço e  (iv) Prova de ine-
xistência de débitos inadimplidos perante a 
justiça do Trabalho, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débito Trabalhista 
— (CNDT).
Taboão da Serra, 29 de novembro de 2021.

Wagner Luiz Eckstein Júnior
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

TOMADA DE PREÇOS N.º 19/2021
PROCESSO N.º 1604/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, 
através do Setor de Compras, faz saber a quantos 
possa interessar que, se acha aberta licitação na 
Modalidade Tomada de Preços n.º 19/2021, do tipo 
menor preço Global, destinada a seleção de proposta 
mais vantajosa para Contratação de Empresa para 
CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTO (REDES 
INTERNAS) NO POLO INDUSTRIAL NELSON JOSÉ 
DA SILVA – VEREADOR NELSON CARIOCA, localizada 
no Polo Industrial Nelson José da Silva – Vereador 
Nelson Carioca, município de São Miguel Arcanjo SP, 
Coordenadas: 23°53’38.90”S, 47°58’55.30”O,   conforme 
especificações e quantitativos contidos no ANEXO I. 
Edital através de correspondência eletrônica (e-mail), 
encaminhados para compras1@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br, compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou 
através do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem 
ônus aos interessados solicitantes. Encerramento: 
às 09:15 horas do dia 16 de dezembro de 2021.
Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça 
Antonio Ferreira Leme, n.º 53, centro, SMA, Telefax: 
(15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 29 de novembro 
de 2021. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

O Secretário de Educação da Estância 
Turística de Embu das Artes TORNA 
PÚBLICO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 
- Processo nº 16.146/2021 - Registro 
de Preços para Aquisição Estimada 
de Kit Higiene Pessoal para Alunos 
da Rede Municipal de Ensino, com 
sessão marcada para as 10h do dia 
10/12/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2021 - 
Processo nº 16.243/2021 - Aquisição 
de Álcool em Gel 70% para assepsia 
das mãos dos usuários das unidades 
escolares de ensino municipal, na 
prevenção e combate ao Covid-19, 
com sessão marcada para as 10h do 
dia 14/12/2021. 

Editais e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 
29/11/21.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE EXCLUSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021

PROCESSO Nº 69906/2021

OBJETO: Aquisição de impressora DRY 
com nobreak para aparelho de raio-X di-
gital e películas especiais para radiolo-
gia digital (películas radiográficas) para 
atender as demandas do Pronto Atendi-
mento Reynaldo Guerra e PSF´s do Mu-
nicípio de Cajati - S.

Em virtude do pedido da Unidade Requi-
sitante, face à proximidade da licitação e 
para não prejudicar o andamento da mes-
ma, comunicamos que fica EXCLUÍDO 
DO CERTAME O ITEM (LOTE) 002, para 
posterior ajuste na descrição em posterior 
procedimento licitatório, uma vez que o 
material adquirido pode não ser compatível 
com o lote 001. Tal decisão fundamenta-se, 
para não haver prejuízo à Administração na 
realização do procedimento em referência, 
que é de fundamental importância para a 
Municipalidade, uma vez que se trata de 
equipamento necessário para atendimento 
à população do município.

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70207/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021

OBJETO: Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar e do Empreende-
dor Familiar Rural - PROMAAAF, sendo 
as normas previstas na Lei Municipal nº 
1761 de 21/05/2020, por meio de Chama-
da Pública.

Recebimento da Documentação e Projeto 
de Venda: 21/12/2021 às 09 horas. O edital 
em inteiro teor estará à disposição dos inte-
ressados na Divisão de Compras/Licitações 
da Prefeitura do Município de Cajati, de 2ª 
a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 
14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, 
nº 10 – Centro – Cajati – SP. Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70277/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2021

OBJETO: Contratação de empresa para re-
forma e modernização do Campo Municipal 
do Bairro Vila Vitória - Cajati/SP - Etapa 01 
- Convênio com o Ministério da Cidadania 
- Contrato de Repasse 898843/2020/MCi-
dadania/Caixa.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 
17 de dezembro de 2021 às 09:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br
 

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO
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EMBU DAS ARTES
DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES

Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  
Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180

Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

LUÍZ DOS REIS EVANGELISTA, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em Guaira, SP no dia dois de 
maio de mil novecentos e cinquenta e cinco (02/05/1955), re-
sidente e domiciliado Avenida Trinta e Cinco, 2343, Multirão 
III, Guaíra, SP, filho de JOSE EVANGELISTA e de DIONILA 
CANDIDA DE JESUS. LUZIA MARIA LINO, estado civil divor-
ciada, profissão do lar, nascida em Sertaneja, PR no dia vinte 
de abril de mil novecentos e cinquenta e seis (20/04/1956), 
residente e domiciliada Rua do Industriário, 387, Jardim de 
Lourdes, Embu das Artes, SP, filha de BENEDITO LUIZ DA 
SILVA e de PETROLINA DE ATAÍDE SILVA.

FERNANDO BATISTA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP no dia nove de maio 
de mil novecentos e oitenta e três (09/05/1983), residente e 
domiciliado Rua Bananeira, 155, Jardim Pinheirinho, Embu 
das Artes, SP, filho de JOÃO BATISTA DA SILVA e de LUZIA 
HELENA DE LARA SILVA. BRUNA WANDERLEI TORRES, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (29/10/1989), residente e domiciliada Rua Bananeira, 
155, Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filha de CAR-
LOS LUIZ TORRES e de CLAUDIA WANDERLEI DA SILVA.

ADINAEL DE JESUS CARDOSO, estado civil solteiro, profis-
são operador logístico, nascido em Santo Antonio de Jesus, 
BA no dia vinte e dois de novembro de dois mil (22/11/2000), 
residente e domiciliado Rua Doutor Jorge Balduzzi, 20, Jar-
dim Mimas, Embu das Artes, SP, filho de NATANAEL MACE-
NA CARDOSO e de JACIARA SILVA DE JESUS CARDOSO. 
VITÓRIA LETYCIA SILVA SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo, SP no dia vinte de maio 
de dois mil e três (20/05/2003), residente e domiciliada Rua 
Doutor Jorge Balduzzi, 20, Jardim Mimas, Embu das Artes, 
SP, filha de EDSON DA SILVA SANTOS e de ARIANA DA 
SILVA.

DIEGO APARECIDO REGO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão instrutor, nascido em São Paulo, SP no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (04/10/1987), 
residente e domiciliado Rua Equador, 175, Jardim dos Mo-
raes, Embu das Artes, SP, filho de DAVID FAUSTINO DA 
SILVA e de BETANIA BEZERRA REGO DA SILVA. RENATA 
APARECIDA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Taboão da Serra, SP no dia dezoito de janeiro de 
mil novecentos e noventa (18/01/1990), residente e domici-
liada Rua Equador, 175, Jardim dos Moraes, Embu das Artes, 
SP, filha de ITAMAR ANTONIO DOS SANTOS e de MARIA 
APARECIDA CARLOTA SANTOS.

MARCELO OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
protético, nascido em Taboão da Serra, SP no dia vinte e seis 
de junho de dois mil e um (26/06/2001), residente e domici-
liado Rua Santa Eulália, 181, Jardim Santo Antônio, Embu 
das Artes, SP, filho de ROBSON JOSE DA SILVA e de EDNA 
GOMES DE OLIVEIRA. GIOVANNA SANTOS ZAFALAN, 
estado civil solteira, profissão analista de relacionamento, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e sete (24/02/1997), residente 
e domiciliada Rua Santa Eulália, 181, Jardim Santo Antônio, 
Embu das Artes, SP, filha de WALDEMAR ZAFALAN e de 
LUZINEIDE DA SILVA SANTOS.

ANGELO GABRIEL DE OLIVEIRA E SILVA, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de logística, nascido em Embu das 
Artes, SP no dia oito de abril de mil novecentos e oitenta 
e um (08/04/1981), residente e domiciliado Rua Emiliano Di 
Cavalcanti, 158, Cercado Grande, Embu das Artes, SP, filho 
de CICERO JOAQUIM DA SILVA e de EDNA CARMEM DE 
OLIVEIRA SILVA. MARIA GRACIELMA PEREIRA DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Ubaitaba, BA no dia primeiro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (01/09/1987), residente e domiciliada Rua 
Emiliano Di Cavalcanti, 158, Cercado Grande, Embu das 
Artes, SP, filha de MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS 
SANTOS.

FIDELIO MAIA RIOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Pintadas, BA no dia quinze de fevereiro de mil 
novecentos e sessenta e um (15/02/1961), residente e domi-
ciliado Rua Iraí, 356, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filho 
de FRANCISCO CHAGAS RIOS e de ENERINA MAIA RIOS. 
MARIA SENHORA ALVES DE FREITAS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em Ibirapitanga, BA no 
dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (27/12/1968), residente e domiciliada Rua Iraí, 536, Jar-
dim da Luz, Embu das Artes, SP, filha de EVERALDO ALVES 
DE FREITAS e de CECILIA CLEMENCIA EVANGELISTA.

MESSIAS DE SOUZA ALVES, estado civil divorciado, profis-
são pintor de autos, nascido em São Paulo, SP no dia dezoito 
de abril de mil novecentos e sessenta e dois (18/04/1962), re-
sidente e domiciliado Rua Maringá, 786, Jardim Santo Eduar-
do, Embu das Artes, SP, filho de MANOEL ALVES TEIXEIRA 
e de OLGA FRANCISCA DE SOUZA. ELIONALVA SANTOS 
DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em Serrinha, BA no dia primeiro de junho de mil no-
vecentos e sessenta e nove (01/06/1969), residente e domi-
ciliada Rua Maringá, 786, Jardim Santo Eduardo, Embu das 
Artes, SP, filha de LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA e de 
EDIRIA RAIMUNDA SANTOS DE OLIVEIRA.

FELIPE MATHEUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão ajudante de pedreiro, nascido em Itapecerica da Serra, 
SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa e sete (24/11/1997), residente e domiciliado Avenida 
dos Coqueiros, 527, Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, 
filho de GINALDO JOSE DOS SANTOS e de ILMA ALVES 
DA COSTA. JESSICA OLIVEIRA DURÃES BERNARDINO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e 
nove (15/07/1999), residente e domiciliada Avenida dos Co-
queiros, 527, Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filha 
de JOSE DURÃES BERNARDINO e de ROZEMEIRE OLI-
VEIRA DO NASCIMENTO.

MAURÍCIO JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil sol-
teiro, profissão autonomo, nascido em Garanhuns, PE no dia 
vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(27/10/1998), residente e domiciliado Rua Pacaembu, 601, 
Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filho de ALANO 
HUGO ALVES DE ALMEIDA e de MARISA ELISANGELA 
PEREIRA DE ARAUJO ALMEIDA. CAMILA ARAUJO CAR-
NEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Roque, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e oito (19/02/1998), residente e domiciliada Rua 
Pacaembu, 601, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, 
filha de CELSO FRANCISCO CARNEIRO e de JOSENILDE 
ARAUJO XAVIER CARNEIRO.

MAURICIO PROVAZZI, estado civil divorciado, profissão aju-
dante geral, nascido em Lutécia, SP no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e sessenta e quatro (26/03/1964), 
residente e domiciliado Rua Mercúrio, 31, casa 02, Jardim 
Novo Embu, Embu das Artes, SP, filho de LUIZ PROVAZZI 
e de APARECIDA MARIA DE JESUS. ADENICIA MARIA DA 
SILVA, estado civil divorciada, profissão costureira, nascida 
em Planaltino, BA no dia sete de fevereiro de mil novecentos 
e cinquenta e sete (07/02/1957), residente e domiciliada Rua 
Mercúrio, 31, casa 02, Jardim Novo Embu, Embu das Artes, 
SP, filha de CLARINDA MARIA DA SILVA.

PAULO ROGÉRIO RIBEIRO PAIXÃO, estado civil solteiro, 
profissão padeiro, nascido em São Paulo, SP no dia vin-
te e três de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(23/12/1991), residente e domiciliado Rua Humaitá, 187, Jar-
dim São Francisco, Embu das Artes, SP, filho de ELIAS RO-
DRIGUES PAIXÃO e de MARINA TELES RIBEIRO PAIXÃO. 
MONICA DAMACENO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão ajudante de montagem, nascida em Ibirataia, BA 
no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e 
três (05/11/1993), residente e domiciliada Rua Humaitá, 187, 
Jardim São Francisco, Embu das Artes, SP, filha de ELIE-
ZER RAMOS DOS SANTOS e de MARILEIDE DE JESUS 
DAMACENO.

DIOGO RAFAEL PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA, estado civil 
solteiro, profissão analista de infraestrutura de TI, nascido em 
Taboão da Serra, SP no dia três de junho de mil novecentos 
e oitenta e sete (03/06/1987), residente e domiciliado Rua 
Emiliano Di Cavalcanti, 79, Cercado Grande, Embu das Ar-
tes, SP, filho de FRANCISCO ANTONIO DE SIQUEIRA e de 
JUSSARA PEREIRA DA SILVA. DANIELA DOS REIS TORI-
BIO, estado civil divorciada, profissão analista de benefícios, 
nascida em Embu das Artes, SP no dia três de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (03/12/1987), residente e 
domiciliada Rua Emiliano Di Cavalcanti, 79, Cercado Grande, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ MARIA FERNANDEZ TO-
RIBIO e de DALVA PEREIRA DOS REIS TORIBIO.

GABRIEL DE SOUZA BONAFE, estado civil solteiro, profis-
são ajudante geral, nascido em Jandira, SP no dia dezoito 
de fevereiro de dois mil (18/02/2000), residente e domicilia-
do Rua Índia, 121, Jardim Mimas, Embu das Artes, SP, filho 
de ANTONIO GARCIA BONAFE e de HOSANA MARIA DE 
SOUZA SILVA. CHAIANE PINHEIRO DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida 
em São Paulo, SP no dia quatorze de maio de dois mil e dois 
(14/05/2002), residente e domiciliada Rua Índia, 121, Jardim 
Mimas, Embu das Artes, SP, filha de ANTONIO PINHEIRO 
DE SOUZA e de ANA MARIA DA SILVA.

RODRIGO VASSOLER VALENTIN, estado civil viúvo, profis-
são advogado, nascido em Barueri, SP no dia três de agosto 
de mil novecentos e oitenta e três (03/08/1983), residente e 
domiciliado Rua Americanópolis, 88, Jardim Santa Tereza, 
Embu das Artes, SP, filho de CARLOS ALBERTO VALENTIN 
e de SONIA REGINA VASSOLER VALENTIN. VANESSA 
SOUSA ARAGÃO, estado civil divorciada, profissão ana-
lista de recursos humanos, nascida em São Paulo, SP no 

Proclamas
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(23/01/1986), residente e domiciliada Rua Americanópolis, 
88, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filha de ANTO-
NIO RAIMUNDO DANTAS ARAGÃO e de MARIA IRISMAR 
SOUSA ARAGÃO.

RODRIGO FERREIRA DE MATOS, estado civil solteiro, pro-
fissão contador, nascido em São Paulo, SP no dia dezesseis 
de novembro de mil novecentos e noventa (16/11/1990), resi-
dente e domiciliado Estrada Pirajussara à Valo Velho, 1666, 
Jardim Mitsutani, São Paulo, SP, filho de ELIANE FERREIRA 
DE MATOS. STEFANI SOUZA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e nove de julho de dois mil e um (29/07/2001), 
residente e domiciliada Rua Tigre, 19, casa 04, Jardim Casa 
Branca, Embu das Artes, SP, filha de JOSE AMANCIO DOS 
SANTOS e de CLAUDIA SOUZA COSTA.

NATANAEL PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
marceneiro, nascido em Itapecerica da Serra, SP no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(01/09/1999), residente e domiciliado Rua Silvino Alves Cos-
ta, 333, Jardim Trianon, Taboão da Serra, SP, filho de ARIL-
SON SILVA e de MARTA PEREIRA DA SILVA. WILMA LORE-
NA SIMÕES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de 
dois mil e um (14/10/2001), residente e domiciliada Estrada 
São Judas, 190, Bl. A, condomínio Parque Firenze, Esplana-
da, Embu das Artes, SP, filha de ADEU DE JESUS PEREIRA 
DOS SANTOS e de ELIANE APARECIDA SIMÕES.

SERGIO CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Caruaru, PE no dia cinco de abril de 
mil novecentos e setenta e oito (05/04/1978), residente e 
domiciliado Rua Arapongas, 195, Jardim Vista Alegre, Embu 
das Artes, SP, filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA e de MA-
RIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA. LEONICE BARBOSA 
MOURA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Pão de Açúcar, AL no dia seis de julho de mil novecentos 
e oitenta e três (06/07/1983), residente e domiciliada Rua 
Arapongas, 195, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes, SP, 
filha de ARNÓBIO MOURA e de SEBASTIANA BARBOSA 
DA SILVA.

CLÁUDIO LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP no dia cinco de julho 
de mil novecentos e oitenta e quatro (05/07/1984), residente 
e domiciliado Rua Sebastião Aniceto de Jesus Lins, 249, Jar-
dim Elisa, Embu das Artes, SP, filho de JORGE LOPES DA 
SILVA e de ANA AMÉLIA PINTO DA SILVA. JULIANA MARIA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão comerciante, nas-
cida em Timbaúba, PE no dia vinte e oito de outubro de mil 
novecentos e oitenta e oito (28/10/1988), residente e domici-
liada Rua Sebastião Aniceto de Jesus Lins, 249, Jardim Elisa, 
Embu das Artes, SP, filha de SEVERINA MARIA DA SILVA.

ELINALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em Aporá, BA no dia dezenove de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (19/01/1992), residente e 
domiciliado Estrada São Judas, 127, Esplanada, Embu das 
Artes, SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS e de CATELEI-
DE ALEXANDRINO DOS SANTOS. GISLAINE BOMFIM 
LOPES, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em Cansanção, BA no dia dezessete de julho de mil 
novecentos e oitenta e oito (17/07/1988), residente e domici-
liada Estrada São Judas, 127, Esplanada, Embu das Artes, 
SP, filha de JOSE PEREIRA LOPES e de MARIA VALDECI 
BOMFIM.

DEYVIDES RAYSEL DE ALMEIDA, estado civil divorciado, 
profissão comerciante, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de maio de mil novecentos e setenta e nove 
(25/05/1979), residente e domiciliado Avenida Rotary, 2941, 
Parque Luíza, Embu das Artes, SP, filho de CELSO PINTO 
DE ALMEIDA e de MARIA ZORAIDE RAYSEL DE ALMEIDA. 
FERNANDA APARECIDA TOPOLSKI, estado civil divor-
ciada, profissão professora, nascida em São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta e oito 
(22/06/1978), residente e domiciliada Avenida Rotary, 2941, 
Parque Luíza, Embu das Artes, SP, filha de GILBERTO ES-
PEDITO DA SILVA TOPOLSKI e de MARINA TOPOLSKI.

VALDOMIRO TEIXEIRA RAMOS, estado civil solteiro, profis-
são jardineiro, nascido em Ibipitanga, BA no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e três (19/12/1963), 
residente e domiciliado Rua Rogério Gonçalves, 106, Jardim 
Tomé, Embu das Artes, SP, filho de JOÃO FELIX RAMOS e 
de VALDEMIRA ROSA RAMOS. MARINA SILVA OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São 
Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e 
sessenta e nove (23/07/1969), residente e domiciliada Rua 
Rogério Gonçalves, 106, Jardim Tomé, Embu das Artes, SP, 
filha de ODAIR SILVA OLIVEIRA e de MARIA DA PENHA 
FERNANDES.

FELIPE DIAS ALVES, estado civil solteiro, profissão adminis-
trador, nascido em São Paulo, SP no dia dezessete de outu-
bro de mil novecentos e noventa (17/10/1990), residente e 
domiciliado Rua Quirino da Silva, 30, Cercado Grande, Embu 
das Artes, SP, filho de ROBERTO DAMIÃO ALVES e de 
MARLY DIAS CARREIRA ALVES. ROSANA MOTA COSME 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão supervisora, 
nascida em São Paulo, SP no dia dez de março de mil nove-
centos e noventa e três (10/03/1993), residente e domiciliada 
Rua Quirino da Silva, 30, Cercado Grande, Embu das Artes, 
SP, filha de EDVALDO COSME DE OLIVEIRA e de CLEIDE 
MOTA BARROS DE OLIVEIRA.

ALAN ALVES HONORATO, estado civil solteiro, profissão 
azulegista, nascido em Garanhuns, PE no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e três (17/02/1993), 
residente e domiciliado Rua São Marcelo, 623, Jardim Valo 
Verde, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ ANORATO DOS 
SANTOS e de GENY ALVES DOS SANTOS ANORATO. 
SIRLEIDE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
cabeleireira, nascida em Alagoinhas, BA no dia vinte e cinco 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (25/02/1978), 
residente e domiciliada Rua São Marcelo, 623, Jardim Valo 
Verde, Embu das Artes, SP, filha de RAMIRO JOSÉ DOS 
SANTOS e de ESTELITA DOS SANTOS.

JEREMIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão cabeleireiro, nascido em Gandu, BA no dia dez de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete (10/06/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Alfredo Volpi, 92, casa 02, Cercado 
Grande, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ DA CONCEIÇÃO 
OLIVEIRA e de EDELCI DE JESUS PEREIRA. ELISÂNGE-
LA SANTOS MELO, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
cozinha, nascida em Gandu, BA no dia vinte e cinco de julho 
de mil novecentos e noventa e um (25/07/1991), residente e 
domiciliada Rua Alfredo Volpi, 92, casa 02, Cercado Grande, 
Embu das Artes, SP, filha de RAILTON DA SILVA MELO e de 
EDINIVA BATISTA SANTOS.

IGOR ANDRADE SILVA, estado civil solteiro, profissão mas-
sariqueiro, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (26/01/1998), 
residente e domiciliado Rua Adamastor, 571, Jardim Santo 
Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de JOÃO BATISTA FER-
REIRA DA SILVA e de ROSILENE SANTOS ANDRADE. 
MAYARA APARECIDA REIS SOUSA, estado civil solteira, 
profissão assistente de codernação, nascida em São Paulo, 
SP no dia dezesseis de julho de dois mil e um (16/07/2001), 
residente e domiciliada Rua Basiléia, 241, Jardim Vazame, 
Embu das Artes, SP, filha de EDVALDO ANDRADE DE SOU-
SA e de FABIANA COSTA REIS DE SOUSA.

DIEGO DA SILVA AGOSTINHO, estado civil solteiro, profis-
são supervisor administrativo, nascido em São Roque, SP 
no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa 
(23/01/1990), residente e domiciliado Rua Pacaembu, 153, 
casa 02, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filho 
de EDUARDO AGOSTINHO e de JUVANETE SANTOS DA 
SILVA AGOSTINHO. CAMILA BICO ROCHA, estado civil sol-
teira, profissão supervisora administrativo, nascida em São 
Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e 
noventa e cinco (23/03/1995), residente e domiciliada Rua 
Pacaembu, 153, casa 02, Jardim Santa Tereza, Embu das 
Artes, SP, filha de RAIMUNDO RAMOS ROCHA e de ROSI-
MEIRE BICO ROCHA.

LUIZ CARLOS ALVES, estado civil solteiro, profissão marce-
neiro, nascido em Serra Talhada, PE no dia dezoito de julho 
de mil novecentos e setenta e três (18/07/1973), residente 
e domiciliado Rua dos Narcisos, 17, Jardim Flórida, Embu 
das Artes, SP, filho de ANTONIO SEBASTIÃO ALVES e de 
MARIA DE LOURDES ALVES. CELLI REGINA CARDOSO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão monitora es-
colar, nascida em Ipiaú, BA no dia vinte e seis de outubro 
de mil novecentos e oitenta e dois (26/10/1982), residente e 
domiciliada Rua dos Narcisos, 17, Jardim Flórida, Embu das 
Artes, SP, filha de JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS e de 
MARIA NOELIA COSTA CARDOSO.

MARCOS RICARDO ALBERTINO, estado civil solteiro, pro-
fissão professor, nascido em São Paulo, SP no dia dez de 
julho de mil novecentos e oitenta e sete (10/07/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Figueira Branca, 555, Jardim Santo 
Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de SEVERINO RAMOS 
ALBERTINO e de MARIA DO CARMO EUZEBIO ALBER-
TINO. DENISE DA SILVA ARAUJO MATOS, estado civil 
viúva, profissão professora, nascida em São Paulo, SP no 
dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(31/01/1983), residente e domiciliada Rua Figueira Branca, 
555, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filha de 
MANOEL GERALDO DE ARAUJO e de ODETE DA SILVA 
ARAUJO.

TIAGO PINTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de caminhão, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e 
nove (24/11/1999), residente e domiciliado Avenida das Pom-
bas, 229, Viela 18, Jardim Vazame, Embu das Artes, SP, filho 
de RODRIGO SILVA DE SOUZA e de VALCICLEIDE PINTO 
NUNES. CAROLINE LOPES SANTOS DA PAZ, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Taboão da Serra, SP no 
dia dois de novembro de dois mil (02/11/2000), residente e 
domiciliada Avenida das Pombas, 229, Viela 18, Jardim Va-
zame, Embu das Artes, SP, filha de JOSE VANEY DA PAZ e 
de EVANILDA LOPES SANTOS DA PAZ.

NIVALDO JORDELINO JUNIOR, estado civil solteiro, profis-
são motorista, nascido em Campinas, SP no dia quinze de 
outubro de mil novecentos e oitenta (15/10/1980), residente 
e domiciliado Rua Itapeti, 88, Jardim Santo Eduardo, Embu 
das Artes, SP, filho de NIVALDO JORDELINO e de MARIA 
FÁTIMA MACHADO DE ALMEIDA. MÁRCIA FERREIRA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP no dia doze de julho de mil nove-
centos e setenta e nove (12/07/1979), residente e domiciliada 
Rua Botucatu, 497, Jardim Dom José, Embu das Artes, SP, 
filha de NEUTON LOPES DA SILVA e de EVA FERREIRA 

DA SILVA.

EDUILSON CRUZ NOVAIS, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em Vitória da Conquista, BA no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(01/09/1993), residente e domiciliado Rua da Concórdia, 191, 
Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu das Artes, SP, filho 
de ALOISIO ALMEIDA DE NOVAIS e de IVANÍ CRUZ NO-
VAIS. REGIANE NAYARA DOS SANTOS FERREIRA, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Santo 
André, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos 
e noventa e seis (29/09/1996), residente e domiciliada Rua 
da Concórdia, 191, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu 
das Artes, SP, filha de ANTONIO TEODORIO FERREIRA e 
de SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA.

LUÍS FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão logística, nascido em Palmeira dos Indios, AL no dia 
quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e seis 
(14/09/1996), residente e domiciliado Estrada Comendador 
Orlando Grande, 245, Jardim Magaly, Embu das Artes, SP, 
filho de EVERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA e de LUCIANE 
SILVA DE OLIVEIRA. GESSYANE KELY CORREIA DE SÁ, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Paulo 
Afonso, BA no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e 
noventa e seis (27/06/1996), residente e domiciliada Estrada 
Comendador Orlando Grande, 245, Jardim Magaly, Embu 
das Artes, SP, filha de GENALDO PEREIRA DE SÁ e de MA-
RIA DE LOURDES CORREIA.

OLDAIR VIEIRA TEIXEIRA, estado civil divorciado, profissão 
comerciante, nascido em Guiricema, MG no dia dezesseis de 
janeiro de mil novecentos e setenta e dois (16/01/1972), re-
sidente e domiciliado Rua Paraíso, 42, Jardim Santa Tereza, 
Embu das Artes, SP, filho de SEBASTIÃO FAUSTINO TEI-
XEIRA e de NILZA VIEIRA TEIXEIRA. DÉBORA LOURDES 
DO NASCIMENTO GUIMARÃES, estado civil divorciada, 
profissão esteticista, nascida em São Paulo, SP no dia oito 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (08/01/1986), 
residente e domiciliada Rua Paraíso, 42, Jardim Santa Tere-
za, Embu das Artes, SP, filha de MILTON GUIMARÃES e de 
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO.

MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em Ataléia, MG no dia três de 
janeiro de mil novecentos e noventa e oito (03/01/1998), 
residente e domiciliado Rua Siglatex, 80, Jardim Pinheiros, 
Embu das Artes, SP, filho de ALZIRO RIBEIRO DOS SAN-
TOS e de SUELI NUNES DOS SANTOS. GABRIELLE APA-
RECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Itapecerica da Serra, SP 
no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e 
oito (21/10/1998), residente e domiciliada Rua Siglatex, 80, 
Jardim Pinheiros, Embu das Artes, SP, filha de JORGE PAZ 
DOS SANTOS e de SANDRA DO SOCORRO LOPES DE 
MOURA.

JACKSON SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
açougueiro, nascido em São Paulo, SP no dia dois de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e nove (02/10/1989), residen-
te e domiciliado Rua Califórnia, 383, Jardim Santo Eduardo, 
Embu das Artes, SP, filho de ZORAIS SILVA SANTOS. MAR-
CIA CRISTINA DO AMARAL, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP no 
dia dezenove de julho de mil novecentos e setenta e seis 
(19/07/1976), residente e domiciliada Rua Califórnia, 383, 
Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ 
RAYMUNDO DO AMARAL e de ANA ROSA DOS SANTOS 
AMARAL.

DANIEL SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em Taboão da Serra, SP no dia nove de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e oito (09/02/1998), residente 
e domiciliado Rua Santo Amaro, 165, Jardim São Marcos, 
Embu das Artes, SP, filho de CLAUDIO ALIPIO DE LIMA e de 
SONIA DA SILVA LIMA. BIANCA FLAVIA PINTO DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e noven-
ta e nove (07/04/1999), residente e domiciliada Rua Santo 
Amaro, 165, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filha 
de RUBENS SOUZA DOS SANTOS e de TATIANA PEREIRA 
PINTO.

GABRIEL CLAUDINO HECK, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em Porto Alegre, RS no dia oito 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (08/01/1982), 
residente e domiciliado Rua Central, 87, casa 01, Jardim 
Dom José, Embu das Artes, SP, filho de PAULO ROGÉRIO 
HECK e de ZOLÊIDE CLAUDINO HECK. CAROLINE GRA-
ZIELE VALIM, estado civil solteira, profissão dentista, nasci-
da em São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (19/09/1984), residente e do-
miciliada Rua Central, 87, casa 01, Jardim Dom José, Embu 
das Artes, SP, filha de SEBASTIANA VALIM.

ADIEKSON JUNIOR ROSA, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em Diamantina, MG no 
dia trinta de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(30/03/1995), residente e domiciliado Rua da Concórdia, 265, 
casa 02, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu das Artes, 
SP, filho de GABRIEL ROSA DA CONCEIÇÃO e de MARIA 
APARECIDA FERREIRA ROSA. CLEIDE DENISE FERNAN-
DES BARROSO, estado civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em Rio Vermelho, MG no dia vinte e seis de outubro de 
mil novecentos e noventa e quatro (26/10/1994), residente 
e domiciliada Rua da Concórdia, 265, Jardim Nossa Senho-
ra de Fátima, Embu das Artes, SP, filha de NILSON ALVES 
BARROSO e de ILDA FERNANDES GOMES BARROSO.

BRUNO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
tecnico de processos, nascido em Osasco, SP no dia qua-
tro de julho de mil novecentos e oitenta e oito (04/07/1988), 
residente e domiciliado Rua Rosa Provencial Delgado, 257, 
Parque Pinheiros, Taboão da Serra, SP, filho de SEVERINO 
TEIXEIRA DA SILVA e de CLEUNICE RIBEIRO DA SILVA. 
MARIANA DE SOUZA BRITO, estado civil solteira, pro-
fissão supervisora de vendas, nascida em São Paulo, SP 
no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e três 
(04/07/1993), residente e domiciliada Rua Etiópia, 199, Jar-
dim São Luiz, Embu das Artes, SP, filha de OLIVIO MARTINS 
DE BRITO e de ANA MATILDE DE SOUZA SILVA.

RAFAEL ROCHA PINTO, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de produção, nascido em Cotia, SP no dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e noventa e dois (21/11/1992), 
residente e domiciliado Rua dos Bancários, 94, Embuema, 
Embu das Artes, SP, filho de JOSE PEDRO PINTO e de SI-
MONE ROCHA. EGLE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão babá, nascida em São Paulo, SP no 
dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(19/08/1997), residente e domiciliada Rua dos Bancários, 94, 
Embuema, Embu das Artes, SP, filha de CHARLES REIS DA 
SILVA e de IVANI RIBEIRO PEREIRA.

WASHINGTON COSTA ENES DE MACEDO, estado civil 
solteiro, profissão conferente, nascido em São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa 
e um (25/10/1991), residente e domiciliado Rua Bela Vista, 
45, Vila Ísis Cristina, Embu das Artes, SP, filho de ANTONIO 
ENES DE MACEDO e de MARINEZ DA COSTA SANTOS. 
CYNTHIA DA SILVA LOPES, estado civil divorciada, profis-
são , nascida em Itapecerica da Serra, SP no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e sete (04/12/1997), 
residente e domiciliada Rua Bela Vista, 45, Vila Ísis Cristina, 
Embu das Artes, SP, filha de JOÃO MARCOS PEREIRA LO-
PES e de MARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA.

ALEXANDRE DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Guaraniaçu, PR no dia sete de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (07/03/1987), residente e 
domiciliado Rua Sete Estrelas, 67, casa 01, Jardim do Colé-
gio, Embu das Artes, SP, filho de ELOI JOSÉ DE ARAUJO 
e de LEONICE FREITAS DE ARAUJO. VALCIRA SANTOS, 
estado civil solteira, profissão promotora de vendas, nascida 
em Jequié, BA no dia treze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (13/08/1982), residente e domiciliada Rua Sete 
Estrelas, 67, casa 01, Jardim do Colégio, Embu das Artes, 
SP, filha de CARMELITO FRANCISCO SANTOS e de MARIA 
JESUS DOS SANTOS.

LEONARDO DIAS DE LUNA, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro mecânico, nascido em São Paulo, SP no dia trin-
ta de setembro de mil novecentos e noventa (30/09/1990), 
residente e domiciliado Avenida Jundiaí, 23, casa 06, Jardim 
Dom José, Embu das Artes, SP, filho de MANOEL ALVES DE 
LUNA e de MARIA EDINEUZA DIAS DE LUNA. VANESSA 
ROIK ILNITSKI, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Irati, PR no dia dez de setembro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (10/09/1995), residente e domiciliada 
Rua João Bader Maluf, 246, FDS, Colina Nossa Senhora da 
Luz, Irati, PR, filha de ROMÃO ILNITSKI e de LUCIA ROIK 
ILNITSKI.

TIAGO DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
analista de segurança da informação, nascido em São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oiten-
ta e quatro (27/05/1984), residente e domiciliado Rua São 
Lourenço, 218, casa 03, Jardim Nayara, Embu das Artes, 
SP, filho de REINALDO ANJOS PEREIRA e de OSMARINA 
DE SOUZA PEREIRA. LIVIA MARIA SILVA MOURA, esta-
do civil solteira, profissão bioinformata, nascida em Lorena, 
SP no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(09/04/1988), residente e domiciliada Rua São Lourenço, 
218, casa 03, Jardim Nayara, Embu das Artes, SP, filha de 
LUIZ CLAUDIO DE MOURA e de MARCIA APARECIDA 
SANTOS SILVA MOURA.

ELAINE DE MOURA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profissão bancária, nascida em Inhapim, MG no dia oito 
de março de mil novecentos e noventa e três (08/03/1993), 
residente e domiciliada Rua Alta Floresta, 439, Jardim São 
Francisco, Embu das Artes, SP, filha de JOÃO BATISTA RO-
DRIGUES e de MARIA DA PENHA MOURA RODRIGUES. 
FABIANA PAZ DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão 
pedagoga, nascida em Cotia, SP no dia dezessete de junho 
de mil novecentos e noventa e seis (17/06/1996), residente 
e domiciliada Rua Alta Floresta, 439, Jardim São Francisco, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSUÉ ROMÃO DE ANDRADE 
e de DINA CONCEIÇÃO DA PAZ ANUNCIAÇÃO.

JONATHAS FELIPE SILVA DE LIMA, estado civil solteiro, 
profissão ajudante de motorista, nascido em Santo André, SP 
no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e 
seis (31/03/1996), residente e domiciliado Rua Tapajós, 200, 
casa 2, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, 
filho de RAIMUNDA SILVA DE LIMA. MARCELA RIBEIRO 
NAZARÉ, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Belo Campo, BA no dia vinte e seis de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (26/01/1984), residente e domici-
liada Rua Tapajós, 200, casa 02, Jardim Novo Campo Limpo, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ DA SILVA NAZARÉ e de 
MARIA JOSÉ RIBEIRO NAZARÉ. 

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimen-
to dos interessados, que na Secretaria 
Municipal da Educação da Prefeitura do 
Município de Araraquara, com sede nes-
ta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente 
Jerônimo Freire nº 22, fone/fax (016) 
3301.1941, nesta cidade, realizará no dia 
e hora abaixo indicados, licitação na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
050/2021, PROCESSO Nº 3680/2021 do 
tipo “Menor preço”, visando registrar pre-
ços para AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS 
PARA UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES À SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.
A informação dos dados para acesso deve 
ser feita através do site: www.araraqua-
ra.sp.gov.br no Portal de Transparência 
Municipal ou pelo e-mail: licitacaoeduca@
educararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10 horas do dia 13 
de dezembro de 2021.

Araraquara, 26 de novembro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

RESUMO: PROCESSO Nº 
12719/2021 – MODALIDADE CREDEN-
CIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 
03/2021 SEEDUC - CREDENCIAMENTO 
DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO 
DE MEIO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO, 
OBJETIVANDO GERIR OS RECURSOS 
PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE SÃO CAETANO DO 
SUL, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE 
FORNECEDORES POR ELA PREVIA-
MENTE CREDENCIADOS, EM RAZÃO DE 
TRANSAÇÕES RELACIONADAS AOS BE-
NEFÍCIOS DE “KIT UNIFORME ESCOLAR” 
PARA, APROXIMADAMENTE 22.000 ALU-
NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
DATA DE ABERTURA: Fica aberto o prazo 
para o Credenciamento - Chamada Pública 
em epígrafe, para que os interessados apre-
sentam a documentação para habilitação no 
período de 01 de dezembro de 2021 à 10 
de dezembro de 2021, das 10:00 às 16:00 
hs, de segunda à sexta-feira, na Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura Muni-
cipal de São Caetano do Sul, sito a Avenida 
Goiás, nº 950, Bairro Santo Antônio, CEP 
09521-0670, São Caetano do Sul - SP. A 
abertura dos envelopes da Chamada Públi-
ca em epígrafe, será dia 13 de dezembro de 
2021 às 10:00 na Sala de reuniões da Se-
cretaria Municipal de Educação da Prefeitu-
ra Municipal de São Caetano do Sul, sito a 
Avenida Goiás, nº 950 - Bairro Santo Antônio 
- São Caetano do Sul. O edital, anexos e de-
mais informações e esclarecimentos, pode-
rão ser obtidos no endereço eletrônico http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web e 
telefone para contato: 4224-0670”. São Cae-
tano do Sul, 29 de novembro de 2021. Fa-
brício Coutinho de Faria – Resp. p/ Exp. da 
Secretaria Municipal de Educação.

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA 
CHAMADA PÚBLICA Nº S-90.000/2016 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
10.008/2016) E DE COMPROVAÇÃO 
DE REGULARIDADE FISCAL DAS 

CREDENCIADAS.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TA-
BOÃO DA SERRA torna pública a prorro-
gação, por 12 (doze) meses, do prazo para 
credenciamento de instituições financeiras 
de qualquer natureza, autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil, para 
arrecadação de tributos e demais receitas 
municipais (exceto multas de trânsito), por 
intermédio de suas agências bancárias, cor-
respondentes bancários, caixas eletrônicos, 
“internet banking” e “phone banking” e afins, 
sem exclusividade e sem registro, através 
de documentos de arrecadação próprio emi-
tido pela Prefeitura do Município de Taboão 
da Serra (DARM), em padrão bancário, com 
prestação de contas por meio magnético 
dos valores arrecadados, nos termos esta-
belecidos no Edital de Chamada Pública nº 
S-90.000/2016.
As Instituições Financeiras já credenciadas 
deverão apresentar as seguintes certidões 
negativas ou positivas com efeito de nega-
tiva: (i) Prova de regularidade fiscal quanto 
à quitação de tributos federais, dívida ati-
va e seguridade social administrados pela 
Secretaria da Receita Federal; (ii) Prova 
de regularidade fiscal quanto a débitos mo-
biliários inscritos em dívida ativa municipal 
do domicílio ou sede da proponente, ou 
equivalente, na forma da Lei;  (iii) Prova de 
regularidade relativa ao Fundo de garantia 
por Tempo de Serviço e  (iv) Prova de ine-
xistência de débitos inadimplidos perante a 
justiça do Trabalho, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débito Trabalhista 
— (CNDT).
Taboão da Serra, 29 de novembro de 2021.

Wagner Luiz Eckstein Júnior
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

TOMADA DE PREÇOS N.º 19/2021
PROCESSO N.º 1604/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, 
através do Setor de Compras, faz saber a quantos 
possa interessar que, se acha aberta licitação na 
Modalidade Tomada de Preços n.º 19/2021, do tipo 
menor preço Global, destinada a seleção de proposta 
mais vantajosa para Contratação de Empresa para 
CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTO (REDES 
INTERNAS) NO POLO INDUSTRIAL NELSON JOSÉ 
DA SILVA – VEREADOR NELSON CARIOCA, localizada 
no Polo Industrial Nelson José da Silva – Vereador 
Nelson Carioca, município de São Miguel Arcanjo SP, 
Coordenadas: 23°53’38.90”S, 47°58’55.30”O,   conforme 
especificações e quantitativos contidos no ANEXO I. 
Edital através de correspondência eletrônica (e-mail), 
encaminhados para compras1@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br, compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou 
através do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem 
ônus aos interessados solicitantes. Encerramento: 
às 09:15 horas do dia 16 de dezembro de 2021.
Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça 
Antonio Ferreira Leme, n.º 53, centro, SMA, Telefax: 
(15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 29 de novembro 
de 2021. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

O Secretário de Educação da Estância 
Turística de Embu das Artes TORNA 
PÚBLICO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021 
- Processo nº 16.146/2021 - Registro 
de Preços para Aquisição Estimada 
de Kit Higiene Pessoal para Alunos 
da Rede Municipal de Ensino, com 
sessão marcada para as 10h do dia 
10/12/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2021 - 
Processo nº 16.243/2021 - Aquisição 
de Álcool em Gel 70% para assepsia 
das mãos dos usuários das unidades 
escolares de ensino municipal, na 
prevenção e combate ao Covid-19, 
com sessão marcada para as 10h do 
dia 14/12/2021. 

Editais e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 
29/11/21.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE EXCLUSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021

PROCESSO Nº 69906/2021

OBJETO: Aquisição de impressora DRY 
com nobreak para aparelho de raio-X di-
gital e películas especiais para radiolo-
gia digital (películas radiográficas) para 
atender as demandas do Pronto Atendi-
mento Reynaldo Guerra e PSF´s do Mu-
nicípio de Cajati - S.

Em virtude do pedido da Unidade Requi-
sitante, face à proximidade da licitação e 
para não prejudicar o andamento da mes-
ma, comunicamos que fica EXCLUÍDO 
DO CERTAME O ITEM (LOTE) 002, para 
posterior ajuste na descrição em posterior 
procedimento licitatório, uma vez que o 
material adquirido pode não ser compatível 
com o lote 001. Tal decisão fundamenta-se, 
para não haver prejuízo à Administração na 
realização do procedimento em referência, 
que é de fundamental importância para a 
Municipalidade, uma vez que se trata de 
equipamento necessário para atendimento 
à população do município.

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70207/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021

OBJETO: Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar e do Empreende-
dor Familiar Rural - PROMAAAF, sendo 
as normas previstas na Lei Municipal nº 
1761 de 21/05/2020, por meio de Chama-
da Pública.

Recebimento da Documentação e Projeto 
de Venda: 21/12/2021 às 09 horas. O edital 
em inteiro teor estará à disposição dos inte-
ressados na Divisão de Compras/Licitações 
da Prefeitura do Município de Cajati, de 2ª 
a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 
14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, 
nº 10 – Centro – Cajati – SP. Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70277/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2021

OBJETO: Contratação de empresa para re-
forma e modernização do Campo Municipal 
do Bairro Vila Vitória - Cajati/SP - Etapa 01 
- Convênio com o Ministério da Cidadania 
- Contrato de Repasse 898843/2020/MCi-
dadania/Caixa.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 
17 de dezembro de 2021 às 09:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br
 

Cajati, 29 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

B9gazetasp.com.br
Terça-feira, 30 De novembro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 14:47:05
Usuário: silvia oliveira

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º Bimestre / 2021
Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUAL PREVISÃO ANUAL RECEITAS
INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 55.084.100,00 61.636.100,00 55.904.399,78
Receita Tributária 6.608.700,00 6.608.700,00 7.084.052,25
Receita de Contribuição 250.000,00 250.000,00 204.580,53

Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00
Outras Contribuições 250.000,00 250.000,00 204.580,53

Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 4.394,20
Receita Patrimonial 96.500,00 96.500,00 308.344,69
(-)Aplicações Financeiras 96.500,00 96.500,00 303.950,49

Transferências Correntes 48.162.400,00 54.714.400,00 48.461.449,12
Demais Receitas Correntes 63.000,00 63.000,00 149.923,68

Diversas Receitas Correntes 63.000,00 63.000,00 149.923,68
RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.500.000,00 8.364.919,21 2.699.071,26

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Ativos 0,00 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) 0,00 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) 0,00 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 2.500.000,00 8.364.919,21 2.699.071,26
Convênios 2.500.000,00 8.364.919,21 2.099.071,26
Outras Tranferências de Capital 0,00 0,00 600.000,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) 2.500.000,00 8.364.919,21 2.699.071,26
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) 6.080.600,00 6.080.600,00 5.655.420,97
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) 51.503.500,00 63.920.419,21 52.948.050,07

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL DOTAÇÃO ANUAL DESPESAS
INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS

DESPESAS CORRENTES (X) 45.928.000,00 57.282.725,29 38.305.773,44
Pessoal e Encargos Sociais 27.444.000,00 29.617.000,00 21.241.637,81
Juros e Encargos da Dívida (XI) 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 18.484.000,00 27.665.725,29 17.064.135,63

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) 45.928.000,00 57.282.725,29 38.305.773,44
DESPESAS CAPITAL (XIII) 5.222.000,00 18.272.401,61 4.803.292,90

Investimentos 5.102.000,00 18.152.401,61 4.709.928,71
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XIV) 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV) 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Divida (XVI) 120.000,00 120.000,00 93.364,19
Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00

DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) 5.102.000,00 18.152.401,61 4.709.928,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 450.000,00 450.000,00 0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) 51.480.000,00 75.885.126,90 43.015.702,15

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX) 23.500,00 -11.964.707,69 9.932.347,92

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO 901.500,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PARIQUERA-ACU, 31 de Outubro de 2021

Wagner Bento da Costa Silvia Maria de Oliveira Ferreira Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP286011/O-0 CRC 1SP135883/O-7

Prefeito Municipal Contadora Diretora de Depto de Fazenda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 14:46:10
Usuário: silvia oliveira

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2021
Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO SALDO

Em 31 dezembro/2020 Em 4º Bimestre Em 5º Bimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1.407.075,62 1.332.528,50 1.313.711,43

DEDUÇÕES (II)¹ 17.280.629,82 24.540.092,38 24.473.625,21

ATIVO DISPONÍVEL 17.225.122,98 24.225.955,02 24.326.988,04

HAVERES FINANCEIROS 333.398,17 342.590,83 345.279,79

(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 277.891,33 28.453,47 198.642,62

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) -15.873.554,20 -23.207.563,88 -23.159.913,78

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) -15.873.554,20 -23.207.563,88 -23.159.913,78

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No BIMESTRE Jan. a 5º Bimestre

RESULTADO NOMINAL 47.650,10 -7.286.359,58

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS 53.000,00
DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de 

DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.
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DEPARTAMENTO DE FAZENDA

COMUNICADO

Em atendimento as legislações em vigor, comu-
nicamos que os demonstrativos referentes ao 
anexo 08 RREO da educação 5º bimestre 2021, 
relatórios da LRF 5º bimestre de 2021 e o anexo 
12 RREO da saúde 5º bimestre 2021, encontram-
-se fixados no quadro de aviso de grande circula-
ção no Paço Municipal à Rua XV de Novembro, nº 
686, Centro, deste município, e no site eletrônico 
www.pariqueraacu.sp.gov.br, portal da transpa-
rência.

Pariquera-Açu, 29 de novembro de 2021.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2021
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 020/2021

EDITAL Nº 061/2021

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 061/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, PROCESSO Nº 
109/2021, que trata da CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA HIGIENIZAÇÃO 
E DESINFECÇÃO DIARIA DAS UNIDADES DE 
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA (12 UNI-
DADES), UBSIII, CAPS, CENTRAL COVID, FI-
SIOTERAPIA, E DEPARTAMENTO DE SAÚDE, 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS, 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDI-
MENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, de-
mais especificações contidas no Edital. 

Credenciamento: Dia 13/12/2021, das 09:00 ho-
ras às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala 
do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, 
nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP. 
Entrega dos envelopes: Dia 13/12/2021, até às 
09:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. 
Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas 
do dia 13/12/2021, na Sala do Setor de Licitação, 
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pa-
riquera-Açu-SP
O edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados gratuitamente através do site: www.
pariqueraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital 
enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.
gov.br, ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua 
XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, 
de segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 
h às 11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo 
valor de R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela 
reprodução das cópias. Outras informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou 
no Setor de Licitações deste Prefeitura Municipal, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h 
as 11:30 h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de 
Licitação não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao Edital. Informações ou 
esclarecimentos suplementares sobe este Edital 
poderão ser requerido durante o expediente nor-
mal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30 
horas às 17:00 horas, e pelo telefone (13) 3856-
2330 ou através do endereço do correio eletrôni-
co: licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 29 de NOVEMBRO de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

www.gazetasp.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 14:43:08
Usuário: silvia oliveira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário 
Periodo: 5º Bimestre / 2021 Sistema CECAM

RECEITAS Previsão Previsão Previstas Realizadas Saldo à
Inicial Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre Realizar

RECEITAS CORRENTES 55.180.600,00 61.732.600,00 52.535.833,00 56.208.350,27 5.524.249,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.608.700,00 6.608.700,00 5.507.249,70 7.084.052,25 -475.352,25
CONTRIBUIÇÕES 250.000,00 250.000,00 208.333,30 204.580,53 45.419,47
RECEITA PATRIMONIAL 96.500,00 96.500,00 80.416,70 308.344,69 -211.844,69
RECEITA DE SERVIÇOS 8.000,00 8.000,00 6.666,70 18.159,00 -10.159,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 48.162.400,00 54.714.400,00 46.687.333,30 48.461.449,12 6.252.950,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 55.000,00 55.000,00 45.833,30 131.764,68 -76.764,68
RECEITAS DE CAPITAL 2.500.000,00 8.364.919,21 7.948.252,51 2.699.071,26 5.665.847,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.500.000,00 8.364.919,21 7.948.252,51 2.699.071,26 5.665.847,95
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA 6.080.600,00 6.080.600,00 5.067.166,70 5.655.420,97 425.179,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 51.600.000,00 64.016.919,21 55.416.918,81 53.252.000,56 10.764.918,65
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) 51.600.000,00 64.016.919,21 55.416.918,81 53.252.000,56 10.764.918,65
DEFICIT (IV) 
TOTAL (V) = (III + IV) 51.600.000,00 64.016.919,21 55.416.918,81 10.764.918,65

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 11.988.207,69 11.988.207,69
SUPERÁVIT FINANCEIRO 11.988.207,69 11.988.207,69
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.600.000,00 76.005.126,90 55.416.918,81 10.764.918,65

DESPESAS Cred. Adic. Dotação Saldo à Saldo à Saldo à
Inicial / Anulações Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhar Liquidar Pagar

DESPESAS CORRENTES 45.928.000,00 11.354.725,29 57.282.725,29 43.107.812,93 38.305.773,44 37.816.471,80 14.174.912,36 4.802.039,49 489.301,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.444.000,00 2.173.000,00 29.617.000,00 21.241.637,81 21.241.637,81 20.885.723,48 8.375.362,19 0,00 355.914,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.484.000,00 9.181.725,29 27.665.725,29 21.866.175,12 17.064.135,63 16.930.748,32 5.799.550,17 4.802.039,49 133.387,31
DESPESAS DE CAPITAL 5.222.000,00 13.050.401,61 18.272.401,61 9.422.159,00 4.803.292,90 4.803.283,70 8.850.242,61 4.618.866,10 9,20
INVESTIMENTOS 5.102.000,00 13.050.401,61 18.152.401,61 9.308.159,00 4.709.928,71 4.709.919,51 8.844.242,61 4.598.230,29 9,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 120.000,00 0,00 120.000,00 114.000,00 93.364,19 93.364,19 6.000,00 20.635,81 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 450.000,00 0,00 450.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 51.600.000,00 24.405.126,90 76.005.126,90 52.529.971,93 43.109.066,34 42.619.755,50 23.025.154,97 9.420.905,59 489.310,84
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 51.600.000,00 24.405.126,90 76.005.126,90 52.529.971,93 43.109.066,34 42.619.755,50 23.025.154,97 9.420.905,59 489.310,84
SUPERÁVIT (IX) 10.142.934,22

65.240.208,25

TOTAL (X) = (VIII + IX) 51.600.000,00 24.405.126,90 76.005.126,90 52.529.971,93 53.252.000,56 42.619.755,50 23.025.154,97 9.420.905,59 489.310,84

PARIQUERA-ACU, 31 de Outubro de 2021
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AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 120.000,00 0,00 120.000,00 114.000,00 93.364,19 93.364,19 6.000,00 20.635,81 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 450.000,00 0,00 450.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 51.600.000,00 24.405.126,90 76.005.126,90 52.529.971,93 43.109.066,34 42.619.755,50 23.025.154,97 9.420.905,59 489.310,84
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 51.600.000,00 24.405.126,90 76.005.126,90 52.529.971,93 43.109.066,34 42.619.755,50 23.025.154,97 9.420.905,59 489.310,84
SUPERÁVIT (IX) 10.142.934,22

65.240.208,25

TOTAL (X) = (VIII + IX) 51.600.000,00 24.405.126,90 76.005.126,90 52.529.971,93 53.252.000,56 42.619.755,50 23.025.154,97 9.420.905,59 489.310,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 14:44:26
Usuário: silvia oliveira

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2021
Sistema CECAM

Cód Cód Subfunção Dotação Adicionais/Créditos Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Saldo a Despesas Liquidadas Saldo a
Func. Subf. Inicial Anulações Empenhar Liquidar
01 Legislativa 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 1.188.992,03 771.007,97 1.166.918,21 22.073,82
01 031 Ação Legislativa 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 1.188.992,03 771.007,97 1.166.918,21 22.073,82
04 Administração 5.051.000,00 1.841.812,30 6.892.812,30 4.438.507,82 2.454.304,48 3.916.441,34 522.066,48
04 122 Administração Geral 3.402.000,00 1.607.812,30 5.009.812,30 2.907.291,07 2.102.521,23 2.483.256,64 424.034,43
04 123 Administração Financeira 1.649.000,00 234.000,00 1.883.000,00 1.531.216,75 351.783,25 1.433.184,70 98.032,05
08 Assistência Social 2.964.000,00 363.002,93 3.327.002,93 2.364.400,59 962.602,34 2.031.189,56 333.211,03
08 241 Assistência ao Idoso 45.000,00 0,00 45.000,00 13.500,00 31.500,00 13.500,00 0,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 289.000,00 21.000,00 310.000,00 150.177,30 159.822,70 128.699,29 21.478,01
08 244 Assistência Comunitária 2.630.000,00 342.002,93 2.972.002,93 2.200.723,29 771.279,64 1.888.990,27 311.733,02
10 Saúde 11.885.000,00 6.394.600,00 18.279.600,00 13.710.945,07 4.568.654,93 11.923.986,09 1.786.958,98
10 301 Atenção Básica 11.165.000,00 5.792.600,00 16.957.600,00 12.616.073,70 4.341.526,30 11.029.859,44 1.586.214,26
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 300.000,00 430.000,00 730.000,00 633.327,66 96.672,34 535.111,67 98.215,99
10 305 Vigilância Epidemiológica 420.000,00 172.000,00 592.000,00 461.543,71 130.456,29 359.014,98 102.528,73
12 Educação 16.851.000,00 3.810.910,06 20.661.910,06 15.861.984,63 4.799.925,43 12.752.030,56 3.109.954,07
12 306 Alimentação e Nutrição 1.190.000,00 2.479,70 1.192.479,70 960.052,78 232.426,92 506.563,60 453.489,18
12 361 Ensino Fundamental 6.186.000,00 1.712.430,36 7.898.430,36 6.883.091,35 1.015.339,01 4.819.442,85 2.063.648,50
12 365 Educação Infantil 475.000,00 123.000,00 598.000,00 398.102,34 199.897,66 307.917,62 90.184,72
12 366 Educação de Jovens e Adultos 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 368 Educação Básica 8.950.000,00 2.023.000,00 10.973.000,00 7.620.738,16 3.352.261,84 7.118.106,49 502.631,67
13 Cultura 180.000,00 0,00 180.000,00 92.206,79 87.793,21 79.968,54 12.238,25
13 392 Difusão Cultural 180.000,00 0,00 180.000,00 92.206,79 87.793,21 79.968,54 12.238,25
15 Urbanismo 8.479.000,00 10.865.919,21 19.344.919,21 11.911.941,97 7.432.977,24 9.274.810,72 2.637.131,25
15 451 Infra-Estrutura Urbana 7.793.000,00 2.113.000,00 9.906.000,00 6.596.311,65 3.309.688,35 6.027.940,04 568.371,61
15 452 Serviços Urbanos 686.000,00 8.752.919,21 9.438.919,21 5.315.630,32 4.123.288,89 3.246.870,68 2.068.759,64
18 Gestão Ambiental 540.000,00 213.882,40 753.882,40 470.310,17 283.572,23 84.928,17 385.382,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 540.000,00 213.882,40 753.882,40 470.310,17 283.572,23 84.928,17 385.382,00
20 Agricultura 1.418.000,00 475.000,00 1.893.000,00 1.524.536,01 368.463,99 1.433.346,26 91.189,75
20 606 Extensão Rural 1.418.000,00 475.000,00 1.893.000,00 1.524.536,01 368.463,99 1.433.346,26 91.189,75
23 Comércio e Serviços 150.000,00 550.000,00 700.000,00 540.045,46 159.954,54 62.652,00 477.393,46
23 695 Turismo 150.000,00 550.000,00 700.000,00 540.045,46 159.954,54 62.652,00 477.393,46
27 Desporto e Lazer 602.000,00 -110.000,00 492.000,00 208.492,26 283.507,74 185.821,57 22.670,69
27 812 Desporto Comunitário 602.000,00 -110.000,00 492.000,00 208.492,26 283.507,74 185.821,57 22.670,69
28 Encargos Especiais 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00 217.609,13 852.390,87 196.973,32 20.635,81
28 843 Serviço da Dívida Interna 950.000,00 0,00 950.000,00 103.609,13 846.390,87 103.609,13 0,00
28 846 Outros Encargos Especiais 120.000,00 0,00 120.000,00 114.000,00 6.000,00 93.364,19 20.635,81

Reserva de Contingência 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00

Total 51.600.000,00 24.405.126,90 76.005.126,90 52.529.971,93 23.475.154,97 43.109.066,34 9.420.905,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 14:44:26
Usuário: silvia oliveira

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2021
Sistema CECAM

Cód Cód Subfunção Dotação Adicionais/Créditos Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Saldo a Despesas Liquidadas Saldo a
Func. Subf. Inicial Anulações Empenhar Liquidar
01 Legislativa 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 1.188.992,03 771.007,97 1.166.918,21 22.073,82
01 031 Ação Legislativa 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 1.188.992,03 771.007,97 1.166.918,21 22.073,82
04 Administração 5.051.000,00 1.841.812,30 6.892.812,30 4.438.507,82 2.454.304,48 3.916.441,34 522.066,48
04 122 Administração Geral 3.402.000,00 1.607.812,30 5.009.812,30 2.907.291,07 2.102.521,23 2.483.256,64 424.034,43
04 123 Administração Financeira 1.649.000,00 234.000,00 1.883.000,00 1.531.216,75 351.783,25 1.433.184,70 98.032,05
08 Assistência Social 2.964.000,00 363.002,93 3.327.002,93 2.364.400,59 962.602,34 2.031.189,56 333.211,03
08 241 Assistência ao Idoso 45.000,00 0,00 45.000,00 13.500,00 31.500,00 13.500,00 0,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 289.000,00 21.000,00 310.000,00 150.177,30 159.822,70 128.699,29 21.478,01
08 244 Assistência Comunitária 2.630.000,00 342.002,93 2.972.002,93 2.200.723,29 771.279,64 1.888.990,27 311.733,02
10 Saúde 11.885.000,00 6.394.600,00 18.279.600,00 13.710.945,07 4.568.654,93 11.923.986,09 1.786.958,98
10 301 Atenção Básica 11.165.000,00 5.792.600,00 16.957.600,00 12.616.073,70 4.341.526,30 11.029.859,44 1.586.214,26
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 300.000,00 430.000,00 730.000,00 633.327,66 96.672,34 535.111,67 98.215,99
10 305 Vigilância Epidemiológica 420.000,00 172.000,00 592.000,00 461.543,71 130.456,29 359.014,98 102.528,73
12 Educação 16.851.000,00 3.810.910,06 20.661.910,06 15.861.984,63 4.799.925,43 12.752.030,56 3.109.954,07
12 306 Alimentação e Nutrição 1.190.000,00 2.479,70 1.192.479,70 960.052,78 232.426,92 506.563,60 453.489,18
12 361 Ensino Fundamental 6.186.000,00 1.712.430,36 7.898.430,36 6.883.091,35 1.015.339,01 4.819.442,85 2.063.648,50
12 365 Educação Infantil 475.000,00 123.000,00 598.000,00 398.102,34 199.897,66 307.917,62 90.184,72
12 366 Educação de Jovens e Adultos 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 368 Educação Básica 8.950.000,00 2.023.000,00 10.973.000,00 7.620.738,16 3.352.261,84 7.118.106,49 502.631,67
13 Cultura 180.000,00 0,00 180.000,00 92.206,79 87.793,21 79.968,54 12.238,25
13 392 Difusão Cultural 180.000,00 0,00 180.000,00 92.206,79 87.793,21 79.968,54 12.238,25
15 Urbanismo 8.479.000,00 10.865.919,21 19.344.919,21 11.911.941,97 7.432.977,24 9.274.810,72 2.637.131,25
15 451 Infra-Estrutura Urbana 7.793.000,00 2.113.000,00 9.906.000,00 6.596.311,65 3.309.688,35 6.027.940,04 568.371,61
15 452 Serviços Urbanos 686.000,00 8.752.919,21 9.438.919,21 5.315.630,32 4.123.288,89 3.246.870,68 2.068.759,64
18 Gestão Ambiental 540.000,00 213.882,40 753.882,40 470.310,17 283.572,23 84.928,17 385.382,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 540.000,00 213.882,40 753.882,40 470.310,17 283.572,23 84.928,17 385.382,00
20 Agricultura 1.418.000,00 475.000,00 1.893.000,00 1.524.536,01 368.463,99 1.433.346,26 91.189,75
20 606 Extensão Rural 1.418.000,00 475.000,00 1.893.000,00 1.524.536,01 368.463,99 1.433.346,26 91.189,75
23 Comércio e Serviços 150.000,00 550.000,00 700.000,00 540.045,46 159.954,54 62.652,00 477.393,46
23 695 Turismo 150.000,00 550.000,00 700.000,00 540.045,46 159.954,54 62.652,00 477.393,46
27 Desporto e Lazer 602.000,00 -110.000,00 492.000,00 208.492,26 283.507,74 185.821,57 22.670,69
27 812 Desporto Comunitário 602.000,00 -110.000,00 492.000,00 208.492,26 283.507,74 185.821,57 22.670,69
28 Encargos Especiais 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00 217.609,13 852.390,87 196.973,32 20.635,81
28 843 Serviço da Dívida Interna 950.000,00 0,00 950.000,00 103.609,13 846.390,87 103.609,13 0,00
28 846 Outros Encargos Especiais 120.000,00 0,00 120.000,00 114.000,00 6.000,00 93.364,19 20.635,81

Reserva de Contingência 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00

Total 51.600.000,00 24.405.126,90 76.005.126,90 52.529.971,93 23.475.154,97 43.109.066,34 9.420.905,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 14:45:08
Usuário: silvia oliveira

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida -  R.C.L. Período: NOVEMBRO 2020 à OUTUBRO 2021
Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Totais

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 658.966,36 684.888,70 407.226,27 475.490,79 518.313,05 662.496,70 1.432.529,40 693.411,37 673.389,18 726.383,17 780.448,36 714.363,96 8.427.907,31

Contribuições 42.916,61 20.012,24 22.234,71 20.200,50 18.693,26 19.377,51 21.537,02 20.533,50 20.227,58 20.524,50 20.371,89 20.880,06 267.509,38

Receita Patrimonial 7.226,11 10.431,67 5.011,19 157,17 5.204,65 9.891,07 15.356,27 41.779,61 48.675,28 45.193,38 64.417,80 72.658,27 326.002,47

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 1.511,29 1.225,75 1.200,00 1.500,00 2.700,00 1.800,00 1.500,00 2.100,00 2.700,00 1.659,00 1.800,00 1.200,00 20.896,04

Transferências Correntes 3.853.361,43 5.511.529,68 5.176.706,37 4.390.448,01 5.452.196,31 4.285.025,32 4.625.584,51 4.849.895,14 4.600.820,13 5.637.007,74 4.923.896,79 4.519.868,80 57.826.340,23

Outras Receitas Correntes 32.724,76 13.281,57 5.414,63 21.962,87 2.925,95 2.540,95 7.926,88 8.025,47 8.394,74 6.146,99 28,80 68.397,40 177.771,01

RECEITAS CORRENTES (I) 4.596.706,56 6.241.369,61 5.617.793,17 4.909.759,34 6.000.033,22 4.981.131,55 6.104.434,08 5.615.745,09 5.354.206,91 6.436.914,78 5.790.963,64 5.397.368,49 67.046.426,44

Deduções de Receita para Formação do 
FUNDEB 491.391,19 579.700,03 693.480,35 644.229,28 620.000,82 487.751,64 568.636,08 540.806,39 488.592,55 602.178,51 477.735,17 532.010,18 6.726.512,19

DEDUÇÕES (II) 491.391,19 579.700,03 693.480,35 644.229,28 620.000,82 487.751,64 568.636,08 540.806,39 488.592,55 602.178,51 477.735,17 532.010,18 6.726.512,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 60.319.914,25

(-) Transf.da União relativas às emendas 
individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 59.969.914,25

(-) Transf.da União relativas às emendas 
de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI) 59.969.914,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 14:45:08
Usuário: silvia oliveira

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida -  R.C.L. Período: NOVEMBRO 2020 à OUTUBRO 2021
Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Totais

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 658.966,36 684.888,70 407.226,27 475.490,79 518.313,05 662.496,70 1.432.529,40 693.411,37 673.389,18 726.383,17 780.448,36 714.363,96 8.427.907,31

Contribuições 42.916,61 20.012,24 22.234,71 20.200,50 18.693,26 19.377,51 21.537,02 20.533,50 20.227,58 20.524,50 20.371,89 20.880,06 267.509,38

Receita Patrimonial 7.226,11 10.431,67 5.011,19 157,17 5.204,65 9.891,07 15.356,27 41.779,61 48.675,28 45.193,38 64.417,80 72.658,27 326.002,47

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 1.511,29 1.225,75 1.200,00 1.500,00 2.700,00 1.800,00 1.500,00 2.100,00 2.700,00 1.659,00 1.800,00 1.200,00 20.896,04

Transferências Correntes 3.853.361,43 5.511.529,68 5.176.706,37 4.390.448,01 5.452.196,31 4.285.025,32 4.625.584,51 4.849.895,14 4.600.820,13 5.637.007,74 4.923.896,79 4.519.868,80 57.826.340,23

Outras Receitas Correntes 32.724,76 13.281,57 5.414,63 21.962,87 2.925,95 2.540,95 7.926,88 8.025,47 8.394,74 6.146,99 28,80 68.397,40 177.771,01

RECEITAS CORRENTES (I) 4.596.706,56 6.241.369,61 5.617.793,17 4.909.759,34 6.000.033,22 4.981.131,55 6.104.434,08 5.615.745,09 5.354.206,91 6.436.914,78 5.790.963,64 5.397.368,49 67.046.426,44

Deduções de Receita para Formação do 
FUNDEB 491.391,19 579.700,03 693.480,35 644.229,28 620.000,82 487.751,64 568.636,08 540.806,39 488.592,55 602.178,51 477.735,17 532.010,18 6.726.512,19

DEDUÇÕES (II) 491.391,19 579.700,03 693.480,35 644.229,28 620.000,82 487.751,64 568.636,08 540.806,39 488.592,55 602.178,51 477.735,17 532.010,18 6.726.512,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 60.319.914,25

(-) Transf.da União relativas às emendas 
individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 59.969.914,25

(-) Transf.da União relativas às emendas 
de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI) 59.969.914,25
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VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO.
30 de novembro de 2021 à partir das 10h– SOMENTE ONLINE  |  Lances: www.satoleiloes.com.br

MARCA/MODELO: GM: PRISMA 1.4MT LTZ 13/14; PRISMA 1.4AT LTZ 14/15; ONIX 1.4MT LT 15/11 – AUDI: A3 1.8T 06/06 – FIAT: DUCATO MINIBUS 11/12; 
LINEA ABSOL. 1.8 DL 14/15; PALIO WK ADVEN FLEX 13/14; ARGO DRIVE 1.3 GSR 17/18; TORO RANCH AT9 D4 21/21 – FORD: TRANSIT 350L TA 10/10 – 
HONDA: CITY LX FLEX 11/12; HR-V EXL CVT 15/16; CIVIC LXS FLEX 07/08 - HYUNDAI I30 2.0 09/10; HB20S 1.6A PREM 13/14; HB20 1.0M COMFOR 15/15; 
I30 2.0 11/12; TUCSON GLSB 11/12; I30 2.0 09/10; HB20S 1.6M COMF 14/14; HB20S 1.0M COMF 14/14 – KIA: SOUL EX 1.6 FF MT 10/11 - 
MERCEDES-BENZ: SPRINTER MARTM4 14/14 – MMC:PAJERO SPORT HPE 06/07; PEUGEOT HOGGAR XR 10/11; RENAULT: SANDERO AUT1016V 12/12 – 
VOLKSWAGEN: SPACEFOX 08/08; POLO SEDAN 1.6 10/11; GOL 1.0 GIV 10/11; KOMBI 12/12.

Visitação para inspeção visual dos bens mediante agendamento pela central de atendimento (11) 4223-4343. 
CHASSI COM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO: 9BGKT69L0EG203018; 9BGKT69L0FG256314; 9BGKS48R0FG340069; 93UMC28L164002846; 
9BD11056CF1569324; 9BD373175E5046949; 9BD358A47JYH37080; 9882261JCMKD86595; 93W245L34C2086554; WF0XXXTAFATY68779; 
93HGM2620CZ207559; 93HRV2870GZ118415; 93HFA66308Z200360;  KMHDC51EBAU187500; 9BHBH41DBEP134166; 9BHBG51CAFP442671; 
KMHDC51EBCU383802; 95PJN81BPCB020610; KMHDC51EBAU235530; 9BHBG41DAEP291740; 9BHBG41CAEP259715; KNAJT814AB7266328; 
8AC906635EE097003; 93XPNK94W7C601885; 9362VKFWXBB018722; 93YBSR6RHCJ253133; 8AWPB05Z38A035100; 9BWDB09N3BP014811; 
9BWAA05W9BP046991;      9BWMF07X0CP022262
SUCATAS SEM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO – CHASSI FINAL: 3940; 7704; 1166; 8487; 6293; 8257.

Infs. (11) 4223-4343 – www.satoleiloes.com.br | Antonio Hissao Sato Jr. - Leiloeiro Oficial – JUCESP 690

Leilão Online do Detran de São Itatiba
Leilão de Veículos Documentados - 20 LOTES - Abertura para 
Lances: 10/12/2021 | Encerramento do Leilão: 13/12/2021 às 10h. 
Leilão de Veículos Sucatas - 48 LOTES - Abertura para Lances: 
10/12/2021 às 10h | Encerramento do Leilão: 13/12/2021 às 10h.  
Visitação:   LOTES 1 AO 70 - PÁTIO GRYLLOS: Rua Romeu Augusto Rella, 
20 – Jardim da Luz – Itatiba/SP. LOTES 71 AO 152 - PÁTIO ODAIR: Rua 
José Mattiuzo, 205 – Bairro do Engenho – Itatiba/SP.  LOTES 154 AO 223 
- PÁTIO LKM: Avenida Antonio Nardi, 1051 – San Francisco – Itatiba/SP. � 
LOTES 227 AO 262 - PÁTIO TRATORES E CIA: Avenida Pref. Roberto 

Arantes Lanhoso, 1200 – Bairro do Engenho – Itatiba/SP

WWW.SATOLEILOES.COM.BR(11) 4223-4343  |

@SATOLEILOES L.O.: Juliana Hisa Sato – Jucesp 804

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
O Dr. Luis Fernando Nardelli, MM. Juiz de Direito da 03ª Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé da Comarca de São Paulo/SP, na forma da 
lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastavip.com.br, 
conduzido por seu Leiloeiro Oficial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 464, do móvel nos autos da ação de – 
Execução de Título Extrajudicial, processo n°: 1010353-68.2017.8.26.0008, que BANCO DO BRASIL S.A. move em face de EXOM ARTIGOS 
PARA LABORATÓRIOS LTDA – EPP e outros, em 1º LEILÃO com início no dia 20/08/2021, às 10:00hs, e encerramento no dia 24/08/2021, 
a partir das 10:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: LOTE 01: R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais); e, LOTE 02: R$44.000,00 (quarenta e 
quatro mil reais), correspondente ao valor da avaliação.  Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia 
24/08/2021, às 10:01hs, e encerramento no dia 16/09/2021, a partir das 10:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: LOTE 01: R$1.100,00 (um mil 
e cem reais); e, LOTE 02: R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), correspondente a 50% do valor da avaliação, tudo conforme o Provimento 
1625/2009. Descrição do bem: LOTE 01: uma balança semi-analitica, mod- 1502-l de 1,5 kg, marca Mettler Toledo, cod d110531240, com 
lacre e verificação do Inmetro, com carregador e manual e LOTE 02: 05 agitadores com gabinete em inox 4 pás sincronizadas para análise 
de floculação com gravação TSC. O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 20 de julho de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0014151-79.2018.8.26.0344 - 4ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE MARÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: O IMÓVEL LOCALIZADO À 
RUA ALBERTO NARDI, 160 (LOTE 16 DA QUADRA 11), assim descrito: sobre o terreno com 
área total de 182,62 metros quadrados, encontra-se inserido imóvel residencial em 

alvenaria com área construída 119,11 metros quadrados, medida está obtida por cadastro na Prefeitura 
Municipal de Marília/SP (PP 710/89). O imóvel apresenta baixo padrão construtivo e regular estado de 
conservação com idade aparente de 30 anos. CONSTA LAUDO DE AVALIAÇÃO: Em fls. 33-50. 
MATRÍCULA: Nº 21.348 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Marília – SP (ÁREA MAIOR). AVALIAÇÃO: 
R$ 195.696,72 (Cento e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos) em 
setembro de 2019 (fls. 33-50). LOCALIZAÇÃO: Rua Alberto Nardi, 160 – Bairro Cesar de Almeida, Marília – 
SP, Cep: 175118-29. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 
LEILÃO ÚNICO em 13/12/2021 a partir das 13h30min com encerramento às 13h30min em 11/01/2022; 
correspondente a avaliação no valor de R$ 225.115,23 (duzentos e vinte e cinco mil e cento e quinze reais 
e vinte e três centavos), atualizados de acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em outubro de 
2021, valor este que será novamente atualizado na data de leilão, diretamente no sistema gestor.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 15/12/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 

547.742,77 e 2º leilão público – 17/12/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 187.594,01. TATIANA HISA 
SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário GALLERIA FINANÇAS 
SECURITIZADORA S.A. – CNPJ 34.425.347/0001-06, 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: A casa nº 31 
da rua Baunilha e seu respectivo terreno, situado na “Vila Lucinda”, em Santo André/SP, com a 
área de 173,30m². Descrição interna do imóvel: garagem, 2 salas de estar, lavabo, lavanderia, 2 
banheiros sociais, 2 cozinhas, 4 dormitórios e área de churrasqueira. Ocupado. MATRÍCULA: 
51.633 – 2º Registro de Imóveis de Santo André/SP. FIDUCIANTES: KÁTIA VEIGA INACIO CPF 
155.923.478-47, NELSON INACIO CPF 407.995.818-87 E CARMEM VEIGA INACIO CPF 
259.005.388-69. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 24/11/2021. O arrematante pagará no 
ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas 
cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da 
data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do 
arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se 
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, 
estado de conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a 
qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no 
escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo disponível no site 
da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL nº 1023/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E 
INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão 
- Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e 
online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – 

mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em 
recuperação judicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º Público Leilão 
Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno 
constituído pelo lote nº 23 da quadra nº 10, do loteamento denominado Sítio Velloso, em 
Carapicuíba/SP, com área de 148,01m². Av. 06. Consta que o imóvel desta matrícula possui o 
cadastro municipal nº 23231.34.06.0044.00.000. Av. 07. Verifica-se que a Rua Seis 
denomina-se atualmente Rua Grandiúva. Matrícula nº 4.853 – Oficial de Registro de Imóveis 
da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 16/12/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 113.303,45. 2º 
LEILÃO 17/12/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 178.730,79. Encargos do arrematante: pagto. à 
vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões 
(inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com 
escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda 
ad corpus. Consolidação da Propriedade em 16/11/2021. Os Fiduciantes - ELISANGELA DIAS 
CPF 335.551.528-07 E ELEILDO SANTOS LIMA CPF 338.031.318-12 – comunicados das datas 
dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados 
deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - 
www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

 

 
Ficam os requerido(s) HERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 18/02/2020. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. VARA ÚNICA DO FORO DA COMARCA DE VARGEM GRANDE 
PAULISTA/SP. Processo: nº 0000803-05.2016.8.26.0654. Executados: requerido(s) HERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C - Um Terreno 
no loteamento denominado REFÚGIO DOS AMIIGOS, com área total de 1.450,55m². Rua Água Marinha, 231, Vargem Grande Paulista /SP - 
Contribuinte nº 13264.41.80.0434.00.000. Descrição completa na Matrícula nº 55.552 do 1º CRI de Vargem Grande Paulista/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 150.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 75.000,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 
1ª Praça começa em 31/01/2022 às 10h10min, e termina em 03/02/2022 às 10h10min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 10h11min, e 
termina em 08/03/2022 às 10h10min. 

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

 

 

5ª VARA CÍVEL - FORO DE SANTOS
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: LIEPAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ/MF Nº 09.257.352/0001-00), e ROSSI RESIDENCIAL S.A (CNPJ/MF Nº 71.908.776/0001-52), e seu credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF (CNPJ Nº 00.360.305/0001-04).
O MM. Juiz de Direito Dr. José Wilson Gonçalves, da 5ª Vara Cível - Foro de Santos, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam -se os autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por André Luiz Ribeiro (CPF Nº 168.759.678-63), e Monica Maria Solis Ribeiro (CPF Nº 192.811.398-20), em face de LIEPAJA
Empreendimentos Imobiliários LTDA (CNPJ/MF Nº 09.257.352/0001-00) e Rossi Residencial S.A (CNPJ/MF Nº 71.908.776/0001-52), nos autos do Processo nº 0016128-34.2018.8.26.0562, e
foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como
os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Apartamento nº 87, localizado no 9º pavimento, da Torre B “Torre Península”, na parte central do empreendimento Rossi Mais Santos, situado na Avenida Dr. Haroldo de Camargo,
nº 60, no bairro Areia – Santos SP, CEP 11087-500 - Descrição do Imóvel: O imóvel possui a área privativa de 49,380m², a área comum de 38,300m², a área total construída de 87,680m², correspondendo uma fração
ideal de terreno e das demais partes e coisas comuns do condomínio de 0,002208 do todo, confrontando sempre de quem posicionado na área comum, na parte central dos dois acessos à respectiva torre, demarcados no
projeto, olhar para a mesma, pela frente com o hall social e escadarias, do lado direito com apartamento de final 6 e nos fundos com área comum do condomínio. Com direito ao uso de uma vaga de garagem, individual e
indeterminada, destinada ao estacionamento de um veículo de passeio, pela ordem de chegada.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 41.173.002.211
Matrícula Imobiliária n° 87.027 Primeiro Oficial de Registro de Imóveis de Santos - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av.01 06/06/2016 Hipoteca - Caixa Econômica Federal
Valor de Avaliação do imóvel: R$ R$ 265.049,57 (Jul/2021 – Avaliação às fls. 396/401).
Valor de avaliação atualizado: R$ 273.350,60 (Nov/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 13.289,55 (Nov/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 232.823,43 (Nov/2021). Débito Condominial: Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 14 de dezembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará no dia 17 de dezembro de 2021, às 16 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 17 de dezembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará em 27 de janeiro de 2022, às 16 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. JOSÉ WILSON GONÇALVES - JUIZ DE DIREITO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1014569-73.2013.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
8ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luis Eduardo Medeiros Grisolia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 
METRÔ move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de 
Desapropriação contra Marcos Ferreira Nobre e Lucilene Lázaro Ramos Nobre, objetivando o 
imóvel da Avenida Sapopemba, nº 2347 e 2351, Vila Prudente, São Paulo SP, contribuinte nº 
053.158.0018-0, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 59.387, de 26 de julho de 
2013. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o 
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. 
Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021. 

 
 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE MARÍLIA/SP. Processo nº 0007613-82.2018.8.26.0344. Requerida: HORTIFRUTI MIQUELIN COMERCIO DE 
LEGUMES - EIRELI - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Ford/F4000 G, 2011/2011 em Marília/SP. Rua Professora Berta 
de Camargo Vieira, nº 94, Marília/SP. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 73.322,67 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 
43.993,61 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 
28/01/2022 às 10h30min, e termina em 02/02/2022 às 10h30min; 2º Leilão começa em 02/02/2022 às 
10h31min, e termina em 24/02/2022 às 10h30min. Fica a requerida HORTIFRUTI MIQUELIN COMERCIO DE 
LEGUMES - EIRELI, na pessoa de seu representante legal REGINALDO MIQUELIN, o credor fiduciário BANCO DO 
BRASIL S/A, o credor tributário ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/02/2021.

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL DA COMARCA DE SOROCABA/SP. Processo nº 0009158-24.2020.8.26.0602. Requerida: ELISABETE MAYUMI 
NEMOTO SILVA M.E. - TRANSFORMADA em JMIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - DISSOLVIDA 
- Venezianas ‘3 folhas’ em Sorocaba/SP. Avenida Itavuvu, nº 2690, Sorocaba/SP. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 
6.036,73 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 3.622,04 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 28/01/2022 às 10h40min, e termina em 02/02/2022 às 10h40min; 2º Leilão 
começa em 02/02/2022 às 10h41min, e termina em 22/02/2022 às 10h40min. Fica a requerida ELISABETE 
MAYUMI NEMOTO SILVA -TRANSFORMADA em JMIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - DISSOLVIDA, na 
pessoa de seu representante legal ROBINSON ENEAS DA SILVA e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/01/2021.

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE SOROCABA/SP. Processo nº 1005258-21.2017.8.26.0602. Executada: REINALDO DOS SANTOS 
& CIA LTDA. - DISSOLVIDA - LOTE 001 - DIREITOS DO FIDUCIANTE - VW/Saveiro SC TL MB, 2015/2016 
em Sorocaba/SP. Rua Américo Pellini, nº 85, Sorocaba/SP - Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 43.365,00 - Lance 
mínimo no 2º Leilão: R$ 26.019,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - DIREITOS 
DO FIDUCIANTE - VW/Saveiro CS TL MB, 2015/2016 em Sorocaba/SP. Rua Américo Pellini, nº 85, Sorocaba/SP - 
Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 43.365,00 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 26.019,00 (60% do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 28/01/2022 às 14h50min, e termina 
em 01/02/2022 às 14h50min; 2º Leilão começa em 01/02/2022 às 14h51min, e termina em 22/02/2022 
às 14h50min. Fica a executada REINALDO DOS SANTOS & CIA LTDA. - DISSOLVIDA, na pessoa de seu 
representante legal REINALDO DOS SANTOS, seu cônjuge, se casado for, o credor fiduciário BANCO BRADESCO 
S/A, o credor tributário ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 17/06/2020.

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

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002564-83.2016.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
PAULO BARBOSA, qualificação desconhecida, e ANTONIO CARLOS BARBOSA, qualificação desconhecida, herdeiros do 
ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES SANTOS BARBOSA, que SÃO LUCAS IMÓVEIS LTDA, lhes ajuizou uma ação de 
Procedimento Comum (Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Reintegração de Posse com Indenização de Perdas 
e Danos), referente à propriedade do lote 01 da Quadra 25, do loteamento denominado Jardim Guaracy o qual encerra a 
área de 250,00m², do qual se comprometeu a autora a vender e os réus a comprarem, sendo os réus notificados, deixaram 
de pagar as prestações, tornando-se inadimplentes às obrigações contratuais, desta forma requer a Autora: a) declarar 
rescindido o contrato de compromisso de venda e compra, em razão do inadimplemento dos requeridos; b) reintegrar a 
autora na posse do imóvel, independente de quem o possua; c) perda das parcelas pagas pelos requeridos, bem como 
das benfeitorias, construções e acessões erigidas no lote, que não estão em conformidade com a lei 6.766/76, e ainda, que 
não sejam contemplados com o direito de retenção das benfeitorias, por serem possuidores de má-fé; d) indenização por 
perdas e danos pelos prejuízos sofridos, equivalente a 1% do valor do contrato atualizado, ao mês desde a mora até a 
efetiva desocupação do imóvel; bem como os demais pedidos descritos na inicial; além da condenação dos requeridos nas 
custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando os réus em local ignorado, foi deferida 
sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a 
ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital publicado na forma 
da lei. Guarulhos, aos 19 de agosto de 2021. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 25 de agosto 
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 1.333.437, 
em 23 de dezembro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo 1.238 do Código Civil e Art. 216-A da Lei Federal 
6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por WLA-
DIMIR GANZELEVITCH VARGAS, brasileiro naturalizado, solteiro, maior, psicólogo, residente e domiciliado 
nesta Capital, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1.992,  tendo sido 
adquirido através do instrumento particular de promessa de cessão de direito, datado de  12 de fevereiro de 
1.992, de MARIA AUGUSTA DOS SANTOS, brasileira, do lar, casada com MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, 
com interveniência de JOSE CASINO MARTIN e JOSE CANSINO MARTIN FILHO, sobre o  IMÓVEL situado 
na Rua Verdun, nº 510, em confluência com a Viela Sanitária nº 4, correspondente ao lote nº 48 da quadra nº 
05, do loteamento “Jardim São Francisco”, com área construída de 87,02m², e área de superfície de 456,47m²;  
cadastrado na Municipalidade de São Paulo em área maior, pelo contribuinte sob o nº 094.097.0130-9; imó-
vel esse que se acha registrado em área maior, conforme as transcrições nºs 129.813, 144.256, 144.257, 
222.891 e 271.498, nas quais foi implantando o loteamento Jardim São Francisco, regularmente inscrito nesta 
Serventia sob o nº 467, no Livro 8-K de Registro Especial, de 05 de outubro de 1964, deste 11º. Cartório de 
Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de BALTHAZAR PEREZ MARTINEZ; NELSON SOARES SAL-
LES; MARILENE PERES SALLES; CARLOS ALBERTO ANGELICO; NEIDE ANTONIA ANGELICO HESSEL; 
JOSÉ HESSEL; DAYSE CONCEIÇÃO ANGÉLICO CAMARGO; FERNÃO CAMARGO; ISIDORO ANGÉLICO; 
ARLETE ORABONA ANGÉLICO; RENATO ANGELICO; RITA MARIA ANGELICO;  HÉLIO GONÇALVES DE 
SOUZA; CÉLIA MARTINS DE SOUZA; sendo certo ainda que o referido lote nº 48 da quadra nº 05, foi compro-
missado a venda a JOSE CASINO MARTIN e JOSE CANSINO MARTIN FILHO. 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, BALTHAZAR PEREZ MARTINEZ; 
NELSON SOARES SALLES; MARILENE PERES SALLES; CARLOS ALBERTO ANGELICO; NEIDE ANTONIA 
ANGELICO HESSEL; JOSÉ HESSEL; DAYSE CONCEIÇÃO ANGÉLICO CAMARGO; FERNÃO CAMARGO; 
ISIDORO ANGÉLICO; ARLETE ORABONA ANGÉLICO; RENATO ANGELICO; RITA MARIA ANGELICO;  HÉ-
LIO GONÇALVES DE SOUZA; CÉLIA MARTINS DE SOUZA; JOSE CASINO MARTIN; JOSE CANSINO MAR-
TIN FILHO; MARIA AUGUSTA DOS SANTOS; MANOEL MESSIAS DOS SANTOS; JOÃO WALDEMAR DA 
SILVA; MARIA SIRLENI DE MARQUI DOS SANTOS; LUIZ ANTONIO DE MARQUI DOS SANTOS; LUCRECIO 
LUIGI DE MARQUI DOS SANTOS;  LINEU LORENZO DE MARQUI DOS SANTOS; TEREZINHA MARIA DE 
FREITAS BERNARDO ou THEREZINHA MARIA DE FREITAS BERNARDO; PAULA CRISTINA BERNARDO; 
PAULO SERGIO BERNARDES; MARILZA  APARECIDA DA SILVA BERNARDES; PATRÍCIA GIOVANIA BER-
NARDO AMBROSIO e ANDRÉ LUÍS CESAR AMBROSIO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) 
considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, 
e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e 
ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação 
deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao 
registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital, aos 25 de novembro de 2021. O Oficial.



             
      
 
 

             
  



                 



 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO ao espólio de ISAQUINO CARASSO Y HASSID, na 
qualidade de titular de domínio do imóvel usucapiendo, ANTONIO AITA, MARIZE AITA BERNAC-
CHIO, MAURO JOSÉ GOMES BERNACCHIO, JOSÉ GONÇALVES CURSINO, CARLOS SAMIO 
DUARTE, JOSÉ CURSINO FILHO, AGDA DE JESUS MANTENHAUR CURSINO na qualidade de 
cedentes do imóvel usucapiendo objetivado na transcrição nº 56.369 do 9º RI; RINALDO DE SOUZA 
RODRIGUES na qualidade de titular do imóvel confinante pela lateral esquerda, objetivado na matrí-
cula n° 207.691 do 9º RI; MANOEL ALVES DE OLIVEIRA e ANNA BORTOLOZO DE OLIVEIRA na 
qualidade de titular do imóvel confinante pelos fundos, objetivado na matrícula n° 259.078 do 9º RI, 
de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCA-
PIÃO do imóvel consistente em UMA CASA E SEU TERRENO, situada na Rua Sitimo Peacci, no 42, 
Chácara Belenzinho, no 46° Subdistrito de VILA FORMOSA, cuja descrição tem início no ponto 
1, distante aproximadamente 22,00m da esquina da Rua Sitimo Peacci e a Rua Maria do Carmo; do 
ponto 1 segue por 7,00m pelo alinhamento predial da Rua Sitimo Peacci até o ponto 2; deflete a 
direita formando ângulo interno de 90º e segue 26,24m confrontando com o imóvel nº 50 da mesma 
rua, matriculado sob nº 207.691 do 9º RI até o ponto 3; deflete a direita formando ângulo interno de 
90º e segue 6,80m confrontando com o imóvel nº 119/123 da Rua Maria do Carmo, matriculado sob 
nº 259.078 até o ponto 4; deflete a direita formando ângulo interno de 90º e segue 26,24m confron-
tando com o imóvel nº 36 da Rua Sitimo Peacci, transcrito sob nº 56.369, até o ponto 1, formando um 
ângulo de 90º, início desta descrição, com o segmento inicial e encerrado em tais divisas a área de 
181,00m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 04 de fevereiro de 2019, 
prenotado sob nº 607.048, em 21 de fevereiro de 2019, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 
24 de outubro de 2018, no Livro 3871, fls.373/383, pelo 26º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e 
demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, 
através do qual PAULO GONÇALVES CURSINO, aposentado, portador da cédula de identidade nº 
12.390.429-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 899.437.678-04, casado com VERA LUCIA SILVA 
SANTOS CURSINO, do lar, portadora da cédula de identidade nº 15.238.239-2-SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF sob n° 037.706.918-30, brasileiros, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Sitimo 
Peacci, nº 42, Chácara Belenzinho, solicita o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com funda-
mento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, ininterrupta 
e com “animus domini” por prazo superior a 30 (vinte) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a 
certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com funda-
mento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 
65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, 
a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa 
nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, 
nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado 
como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Pau-
lo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.


  

         


          
             


 




 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PRO-
CESSO Nº 0000590-81.2014.8.26.0035 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Águas 
de Lindoia, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) João Formagio; Belmiro Bressan; Jose Carlos Formagio; Armando Lopes; Luiz For-
magio; Antonio de Pádua Sambo Formagio; Jose Benedito Rodrigues; Antonio de Pádua Sambo 
Machado; Walter de Souza; João Bernardo e Maria Buba, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que JOSÉ CARLOS FORMÁGIO 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Os autores, ajuizaram a presente ação visando à decla-
ração de dominio do imovel rural cadastrado no Cartorio de Registro de Imoveis de Serra Negra sob o 
no 4.633., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Águas de Lindoia, aos 10 de setembro de 2021.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEVÔLEI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

Prezados Senhores,
Convoco todos os filiados quites com suas obrigações estatutárias da Federação Paulista de Fu-
tevôlei, CNPJ – 11.675.7700001-50, a comparecerem no dia 15 de Dezembro de 2021, às 19h30 
em primeira chamada e 20h30 em segunda chamada, na Avenida Pacaembu, 1785 2.andar - São 
Paulo-SP para participarem da Assembleia Geral  e deliberarem sobre a seguinte ordem do  dia.
1) Ratificação dos atos praticados de 23 de Outubro de 2021 a 15 de Dezembro de 2021
2) Eleição e posse da diretoria e conselho fiscal para o mandado de 15.12.20021 a 14.12.2025
3) Aprovação das contas dos exercícios anteriores
4) Assuntos gerais

São Paulo, 23 de Novembro de 2021
Atenciosamente

Gilberto Alves Diniz
Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051984-73.2018.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LBPS 
CASA DE CARNES E ROTISSERIE LTDA EPP, CNPJ 26.006.292/0001-63, com endereço à Rua 
Juliano Aguirre, 113, Jardim Dom Jose, CEP 05886-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Odélia Maria 
Rebelo Lisboa, alegando em síntese: para o recebimento de R$ 24.000,00 (Out/2018), oriundos dos 
aluguéis e demais encargos vencidos do imóvel localizado á Rua José Silvio de Camargo, nº 50 
(salão comercial + casa 2 – 1º pavimento), Jardim Monte Líbano, nesta Capital, conforme 
Instrumento Particular de Contrato de Locação, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2021. 

 

 

 
 

 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005984-02.2013.8.26.0004 
O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa - da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo, Dr Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ROSINEIDE RESENDE OLIVEIRA, CPF 436.509.705-97, que, nos autos da ação de execução 
supracitada, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra KATHUCIA CALÇADOS LTDA. 
ME, CNPJ 04.463.994/0001-33 e LUIS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA, CPF 353.648.745-91, 
que foi deferida a penhora de 50% do imóvel, objeto da matrícula de nº 107.170 do 16º CRI 
desta Capital, situado na Rua Gonçalves de Barros, nº 626, com área construída de 218,05m², e 
seu terreno, constituído por parte do lote 22 da quadra 15 do Jardim Cidade Pirituba, com a área 
total de 125,00m², cadastrado neste município sob o nº 125.091.0141-1. Encontrando-se a co-
proprietária do imóvel em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por 
EDITAL, acerca da penhora acima indicada, ficando advertida sobre o direito à eventual 
adjudicação, bem como de preferência em eventual arrematação, tudo nos termos dos artigos 
843, §1º, 876, § 5º e 889, V, todos do Código de Processo Civil Brasileiro (CPC), e, ainda, acerca 
da faculdade de oferecer, a qualquer tempo, embargos de terceiro, até 05 (cinco) dias úteis 
após eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, desde que o faça 
antes da assinatura da respectiva carta, nos termos do artigo 675, caput, do CPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0044724-81.2003.8.26.0100. Executados: requerido(s) ELAINE AMANCIO BORGES, GUTEMBERG CORREA BORGES. Apto 
nº 72, no 7º andar do Ed. New Orleans, à R. Onofre Silveira, 289, Americanópolis, 42º Subdistrito-Jabaquara/SP; área priv.: 61,67m², área com.: 
51,485m² (incluída área de garagem de 25,76m²), área total: 113,155m², c/ 01 vaga de garagem. Rua Onofre Silveira, nº12/289, São Paulo/SP -  
Contribuinte nº 091.097.01664. Descrição completa na Matrícula nº 119.267 do 08º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 329.531,38  - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 197.718,83 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
25/01/2022 às 10h00min, e termina em 28/01/2022 às 10h00min; 2ª Praça começa em 28/01/2022 às 10h01min, e termina em 17/02/2022 às 10h00min. 
Ficam os requerido(s) ELAINE AMANCIO BORGES, GUTEMBERG CORREA BORGES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os
credores MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, credor(a) hipotecário ITAÚ UNIBANCO S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/11/2010.  
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1028282-27.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. 
O Dr. Gustavo Dall'Olio, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo - SP, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a JOSE AIRTON DOS SANTOS (CPF/ MF n° 027.480.784-03 e RG nº 601224723 - SP) que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 26.428,19. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida 
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) e sob pena de converter-se em penhora o Arresto (fls. 
199/214 dinheiros). Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Bernardo do Campo, 
aos 23 de novembro de 2021. 

 

Multiner S.A.
CNPJ/ME nº 08.935.054/0001-50 – NIRE 35.300.504.127

Ata da AGE instalada e suspensa em 11/02/2021 reaberta e 
suspensa em 23/02/2021 e reaberta e encerrada em 05/03/2021

1. Data, Hora e Local: Instalada em 11/02/2021, às 10h00min., reaberta e suspensa em 23/02/2021, às 10h00, e reaberta 
e encerrada em 05/03/2021, às 10h00, virtualmente, por meio de videoconferência através do sistema eletrônico Microsoft 
Teams, na sede social da Companhia. 2. Convocação: Edital de convocação publicado nos jornais “DOE-SP”, “Gazeta de 
São Paulo”, nas edições dos dias 27, 28 e 29/01/2021, respectivamente. 3. Presenças: Acionistas representando 100% 
do capital social com direito a voto. 4. Mesa: Sr. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro – Presidente; Sr. Leonardo Barros 
Corrêa de Araújo – Secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Aprovar os aumentos de capital das controladas da Companhia (Ter-
melétrica Itapebi S.A., Termelétrica Monte Pascoal S.A. e Termelétrica Termopower VI S.A. (“Controladas”)), mediante 
capitalização de créditos detidos pela Companhia, com a consequente alteração dos estatutos sociais das Controladas; e 
(ii) Eleger membros titular e suplente para compor o Conselho Fiscal da Companhia. 6. Deliberações do dia 11/02/2021: 
Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, o Acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestra-
tégia solicitou que esta Assembleia fosse suspensa. Os Acionistas Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A. acataram 
o pedido, de modo que todos os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, suspender a presente Assembleia, a 
fim de retomá-la, sem necessidade de nova convocação ou qualquer outra formalidade, até a data de 23/02/2021, conforme 
e no horário que vier a ser definido de comum acordo entre os Acionistas. A Assembleia será reaberta, realizada e encerrada 
virtualmente, pelo mesmo sistema indicado na convocação, bem como terá a mesma ordem do dia estabelecida na con-
vocação. 7. Suspensão: Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a presente 
ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes (Bolognesi 
Energia S.A., Brasilterm Energia S.A. e Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia), por meio do 
sistema docusign, os quais autorizaram a publicação da ata sem as respectivas assinaturas. 8. Reabertura: Reabertos os 
trabalhos em 23/02/2021, às 10h00, foi constatada a presença de Acionistas representando 100% do capital social da 
Companhia com direito a voto. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a reabertura da presente 
AGE foi declarada regularmente instalada, e sendo colocadas as matérias da Ordem do Dia em discussão. 9. Deliberações 
do dia 23/02/2021: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, o Acionista Multiner Fundo de Investimentos em Parti-
cipações Multiestratégia solicitou que esta Assembleia fosse suspensa. Os Acionistas Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm 
Energia S.A. acataram o pedido, de modo que todos os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, suspender a 
presente Assembleia, a fim de retomá-la, sem necessidade de nova convocação ou qualquer outra formalidade, até a data 
de 12/03/2021, conforme e no horário que vier a ser definido de comum acordo entre os Acionistas. A Assembleia será 
reaberta, realizada e encerrada virtualmente, pelo mesmo sistema indicado na convocação, bem como terá a mesma ordem 
do dia estabelecida na convocação. 10. Reabertura: Reabertos os trabalhos em 05/03/2021, às 18h00, foi constatada a 
presença de Acionistas representando 100% do capital social da Companhia com direito a voto. Tendo sido verificado o 
quórum necessário para sua instalação, a reabertura da presente AGE foi declarada regularmente instalada, e sendo 
colocadas as matérias da Ordem do Dia em discussão. 11. Deliberações do dia 05/03/2021: Abertos os trabalhos pelo 
Presidente da mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, a dispensa da leitura das matérias constantes 
na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discu-
tirem as matérias constantes da ordem do dia, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas 
as seguintes deliberações pelos Acionistas: 11.1. Com relação ao item “(i)” da ordem do dia, aprovar, por votos represen-
tativos da unanimidade das ações votantes, os aumentos dos capitais sociais de cada uma das Controladas, com a conse-
quente alteração dos respectivos estatutos sociais, no valor total (isto é, considerando todos os aumentos de capital em 
questão) de R$1.953.091,00 (“Valor Total”) – o qual está discriminado e individualizado, para cada uma das Controladas, 
mediante a emissão de novas ações pelas Controladas, com preço de emissão de R$1,00 cada uma, a serem todas 
subscritas pela Companhia e integralizadas mediante a capitalização dos saldos de Adiantamentos para Futuro Aumento 
de Capital detidos pela Companhia em face das Controladas. Os aumentos dos capitais sociais de cada uma das Contro-
ladas, considerando o Valor Total, serão feitos nos seguintes montantes: Controladas – Valor do aumento de capital 
individualizado por cada uma das Controladas: Termelétrica Itapebi S.A. – R$ 1.922.500,00; Termelétrica Monte Pascoal 
S.A. – R$ 22.600,00; Termelétrica Termopower VI S.A. – R$ 7.991,00; Valor Total – R$ 1.953.091,00; Os acionistas também 
decidem, por votos representativos da unanimidade das ações votantes, orientar o voto da Companhia nas assembleias 
gerais das Controladas no sentido de aprovar as realizações dos respectivos aumentos de capital social, nos termos da 
deliberação acima. A Diretoria da Companhia fica, ainda, autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação 
do deliberado nesta Assembleia. 11.2. Com relação ao item “(ii)” da ordem do dia, aprovar, por votos representativos da 
unanimidade das ações votantes, as eleições do membro titular e do seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da 
Companhia, abaixo mencionados – os quais foram indicados pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participa-
ções Multiestratégia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia –, com vistas ao cumprimento do mesmo mandato 
que os Conselheiros Fiscais eleitos na AGO realizada em 09/06/2020 (isto é: 01 ano contado da AGO realizada em 09/06/2020, 
ou até a AGO a ser realizada no exercício de 2021): (i) como Membro Titular, o Sr. João Verner Juenemann, RG nº 
3010401283 SSP/PC RS, CPF/ME nº 000.952.490-87, e que (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, 
que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 162 da Lei das S.A. para sua investidura como membro do Conselho 
Fiscal da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse; e seu respec-
tivo Membro Suplente, o Sr. Paulo Euclides Bonzanini, RG nº 8.902.128-9 SSP/SP, CPF/ME nº 709.589.718-20, e que (i) 
declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 162 da Lei 
das S.A. para sua investidura como membro do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante 
a assinatura do respectivo termo de posse. Em virtude das eleições ora aprovadas, o Conselho Fiscal da Companhia passa 
a ser composto pelos seguintes membros: (a) a Sra. Cláudia Almeida Santos, RG nº 6.122.933 SSP/MG, CPF/ME nº 
818.542.856-53, como membro titular, reeleita na AGO da Companhia realizada em 09/06/2020; (b) o Sr. Eduardo 
Georges Chehab, RG nº 6231738-6 DEIC/SP, CPF/ME nº 013.810.648-76, como membro titular, reeleito na AGO da 
Companhia realizada em 09/06/2020; (c) o Sr. Fábio Antônio Pereira, RG nº 13.525.806-6 SSP/SP, CPF/ME nº 105.056.268-
29, como membro titular, reeleito na AGO da Companhia realizada em 09/06/2020; (d) o Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa, 
RG nº 03156365003 Detran/RJ, CPF/ME nº 796.164.107-68, como membro titular, eleito na AGE realizada em 09/10/2020; 
e (e) o Sr. João Verner Juenemann, RG nº 3010401283 SSP/PC RS, CPF/ME nº 000.952.490-87, como membro titular, 
eleito na presente data; e respectivo membro suplente, o Sr. Paulo Euclides Bonzanini, RG nº 8.902.128-9 SSP/SP, CPF/
ME nº 709.589.718-20, eleito na presente data; todos para o exercício do mandato de (i) 01 ano contado da AGO realizada 
em 09/06/2020 ou (ii) até a AGO a ser realizada no exercício de 2021, o que ocorrer primeiro. 11.3. Fica registrado que os 
materiais pertinentes à matéria constante da ordem dia serão arquivados na sede da Companhia. 11.4. Por unanimidade 
de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente assembleia, os 
Acionistas autorizaram a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros e publicações necessárias, e 
demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente assembleia. 11.5. Todos 
os acionistas apresentaram declarações de voto em separado, as quais foram devidamente recebidas pela mesa e arqui-
vadas na sede da Companhia. 12. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas 
presentes (Bolognesi Energia S.A., Brasilterm Energia S.A. e Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestra-
tégia), por meio do sistema docusign, os quais autorizaram a publicação da ata sem as respectivas assinaturas. São Paulo, 
05/03/2021. Mesa: Rodrigo Rocha Monteiro de Castro – Presidente; Leonardo Barros Corrêa de Araújo – Secretário. 
JUCESP – Registrado sob o nº 463.809/21-0 em 23/09/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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