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B4 Terça-Feira, 25 De Junho De 2019

Polícia de SP prende líderes sem-teto por suspeita de extorsão
-Thiago Amâncio

São Paulo A Polícia Civil de
São Paulo prendeu nesta se-
gunda-feira (24) quatro líde-
res demovimentos sem-teto
da capital suspeitos de asso-
ciação criminosa e extorsão,
porcobraremaluguelnasocu-
pações que coordenam.

Os movimentos afirmam
que as cobranças são uma
divisão dos gastos de manu-
tençãodosprédiosinvadidos
e que as prisões são ilegais.
Forampresosnestasegunda

(24),porcincodias,EdinalvaSil-
va FrancoPereira, SidneyFer-
reira Silva, Janice Ferreira Sil-
vaeAngélicadosSantosLima.

Háoutroscincomandadosque
ainda não foram cumpridos,
contraAnaniasPereiradosSan-
tos,HamiltonCoelhoResende,
AndreyaTamaraSantosdeOli-
veira,JosianeCristinaBarranco
eCarmendaSilvaFerreira.
O inquérito é um desdo-

bramento da investigação
sobre o edifício Wilton Paes

deAlmeida,quecaiuemmaio
de2018,nocentrodeSãoPau-
lo, após ser consumido em
umincêndio,deixandonove
mortos. Ananias Pereira co-
ordenava aquela ocupação.
De acordo comodelegado

André Figueiredo, as ocupa-
ções cobram entre R$ 200 e
R$400dosmoradores,equem

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019 Processo n.º 35.532/2019.-

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DESTE

MUNCICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS”. Entrega

dos Envelopes: 15/Julho/2019, das 08h00 às 09h00 horas. Sessão de abertura dos Envelopes:

15/Julho/2019, às 09h30 horas. A partir do dia 28 de Junho de 2019 até oPrazo para retirada do Edital:

dia 14 de Julho de 2019, o Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimentos da

Prefeitura Municipal deAmericana, no horário das 09h00 às 16h00, ou no site: www.americana.sp.gov.br.

Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215 conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues

Flores, Secretário de Administração Interino, autorizei a publicação oficial. Americana, 24 de

Junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EDITAL RESUMIDO. PREGÃO Nº 063/19. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS. ABERTURA/ENCERRAMENTO: se dará às 09:00 horas do dia 05/07/2019, para entrega dos envelopes:
proposta e habilitação. A licitação supra será realizada na sala de Licitações - Paço Municipal, sito à Rua Aprígio de
Araújo, 837, Sertãozinho/SP. O Edital poderá ser retirado junto ao Depto. de Licitações do Município nos horários das
08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas e no site www.sertaozinho.sp.gov.br. INFORMAÇÕES: TEL. (16) 2105-3044
ou 2105-3052. Secretaria de Administração; Depto. de Licitações, 24 de junho de 2019. Éder Rafael Zamoner. Pregoeiro.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO PAPEL,
PAPELÃO E CORTIÇA, ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELÃO,

CELULOSE DE LUIZ ANTÔNIO, SERRANA, SANTA ROSA
DE VITERBO, TAMBAÚ, CAJURU E RIBEIRÃO PRETO
CNPJ/MF nº 60.245.586/0001-86

Sede Própria: Rua dos Lírios nº 76 - Telefax: (16) 3983-1291
Caixa Postal nº 04 - CEP 14.210-000 - Luiz Antônio/SP - E-mail: secret.sindipel@uol.com.br

Sub-sede: Rua Coronel Garcia nº 04 - Telefax (16) 3954-6212
CEP 14270-000 - Santa Rosa de Viterbo/SP - E-mail: sindicatosrv@terra.com.br www. Facebook.com/sindipel.la

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ITINERÁRIO DAS MESAS COLETORAS
Pelo presente Edital, em obediência aos artigos 44 e 45 do Estatuto Social da Entidade, faço saber que nos dias 09, 10 e
11 de Julho de 2019, ocorrerão as eleições do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão, Cortiça e
Artefatos de Papel e Papelão, Celulose de Luiz Antônio, Serrana, Santa Rosa do Viterbo, Tambaú, Cajuru e Ribeirão Preto,
sito à Rua dos Lírios, nº 76, Jardim Bela Vista, Luiz Antônio/SP, conforme edital de convocação publicado no Jornal O”
Estado de São Paulo” em 26/03/2019, na página B9 do Caderno de Economia, sendo as urnas distribuídas da seguinte
maneira: 01 Urna fixa na sede do Sindipel sito a Rua dos Lírios nº 76 – Luiz Antônio SP e 01 Urna fixa na Sub Sede sito a
Rua Coronel Garcia, nº 04 – Santa Rosa de Viterbo SP: no dia 09/07/2019 não haverá votação na sede e nem na sub sede,
no dia 10/07/2019 será das 8h às 17h e no dia 11/07 será das 8h às 10h; 01 Urna fixa na empresa International Paper do
Brasil – unidade de Luiz Antônio SP sito a Rodovia SP 255 km 41, 240 – S/N – Várzea do Genipapo: não haverá votação no
dia 09/07/2019, no dia 10/07/2019 será das 4h30min ás 18h e no dia 11/07/2019 será das 4h30min ás 10h; 01 Urna fixa
na empresa SR Lima Papeis Finos Eireli ME - Estrada Antônia Mugnatto Marincek, nº 1365 – Jardim Prof. Antônio Palocci
- Ribeirão Preto SP, onde a votação será só no dia 10/07/2019 sendo dás 05h30min ás 15hs, nos dias 09 e 11/07/2019
não haverá votação; 01 Urna fixa na empresa I & M Papéis e Embalagens Ltda – Pavimentação Asfáltica, snº – Km 2,9
– Fazenda Amália – Santa Rosa de Viterbo/SP, onde a votação será no dia 09/07/2019 das 21h30min ás 22h30min e no
dia 10/07/2019 será das 05h ás 14h30min, no dia 11/07/2019 não haverá votação e 01 Urna Itinerante que percorrerá
as empresas a seguir: Vale do Tambaú Indústria e Comércio Ltda – Estrada Tambaú a Mococa, km 05 – Terra Vermelha –
Tambaú SP, sendo no dia 09/07/2019 dás 21h30min ás 22h30min; no dia 10/07/2019 será das 13h30min ás 14h30min e
no dia 11/07/2019 será das 05h30min ás 06h30min; Serra Azul Indústria e Comércio de Papéis Ltda – ME – Rua Deputado
João Cunha, nº 428 – Jardim Boa Vista – Serrana SP, a votação será no dia 10/07 dás 09h30min ás 10hs; Global Papéis
Eireli, localizada na Avenida Geraldo Turazzi, 192 – Distrito Industrial Luiz Antônio-SP – a votação será no dia 10/07/2019
das 07h30min ás 08h30min e das 15h30min ás 16h30min e no dia 11/07/2019 ás 07h30min ás 08h30min.

Luiz Antônio, 25 de Junho de 2019. Geraldo Jurandir Pinheiro - Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO PAPEL,
PAPELÃO E CORTIÇA, ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELÃO,

CELULOSE DE LUIZ ANTÔNIO, SERRANA, SANTA ROSA
DE VITERBO, TAMBAÚ, CAJURU E RIBEIRÃO PRETO
CNPJ/MF nº 60.245.586/0001-86

Sede Própria: Rua dos Lírios nº 76 - Telefax: (16) 3983-1291
Caixa Postal nº 04 - CEP 14.210-000 - Luiz Antônio/SP - E-mail: secret.sindipel@uol.com.br

Sub-sede: Rua Coronel Garcia nº 04 - Telefax (16) 3954-6212
CEP 14270-000 - Santa Rosa de Viterbo/SP - E-mail: sindicatosrv@terra.com.br www. Facebook.com/sindipel.la

ERRATA
No Edital de convocação publicado no Jornal “O Estado de São Paulo” em 26/03/2019, na página B9 do Caderno de
Economia informamos que as Eleições Sindicais ocorreriam nos dias 10 e 11 /07/2019, mas devido às empresas
trabalharem em sistema de turno de revezamento e para podermos alcançar o maior numero de associados às
eleições sindicais será nos dias 09, 10 e 11/07/2019.

Luiz Antônio, 25 de Junho de 2019. Geraldo Jurandir Pinheiro - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALURGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL

ELÉTRICO E ELETRÔNICO E DE FIBRA ÓPTICA DE CAMPINAS, AMERICANA, INDAIATUBA, MONTE MOR,

NOVA ODESSA, PAULÍNIA, SUMARÉ, VALINHOS E HORTOLÂNDIA.

Ficam convocados todos os trabalhadores metalúrgicos de Campinas, Americana, Indaiatuba, Monte Mor, Nova

Odessa, Paulínia, Sumaré, Valinhos e Hortolândia para uma Assembléia que se realizará, no dia 30 de junho de 2019,

às 09h30 min, em primeira convocação e às 10h horas em segunda convocação, caso não se verifique quorum na

primeira, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Discussão e deliberação sobre a unificação da Data-1.º -

Base de 1.º de novembro para 1.º de setembro – específico para o Grupo 10 (lâmpadas e outros sindicatos),

acompanhando assim os demais grupos; - Elaboração, apresentação e deliberação sobre a pauta de Reivindicação2.º

das cláusulas sociais,a ser apresentada e negociada junto à Classe Patronal, Grupo XIX-III da FIESP (SICETEL,

SINDRATAR, SINDICEL, SIMEFRE, SIAMFESP, SIESCOMET, SINAFER), com data-base para 1º. de setembro;

Grupo 9.2 (SINDIMAQ, SINAEES), com data-base para 1º. de setembro; Grupo 03 (SINDIPEÇAS, SINDIFORJA,

SINPA), com data-base para 1º. de setembro; Fundição (SIFESP), com data-base para 1º. de setembro; SINFÁVEA

(Honda, Toyota, GM - Campo de Provas de Indaiatuba, Byd) - com data-base para 1º. de setembro; SINDICATO

NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE ESTAMPARIA DE METAIS (SINIEM) com data-base para 1º. de setembro e Grupo

10 - SINDILUX – Sindicato da Indústria de Lâmpadas e Aparelhos Elétricos de Iluminação do Estado de SP; SINAEMO

– Sindicato da Indústria deArtigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares do Estado de SP; SIEMESP

– Sindicato da Indústria de Estamparia de Metais; SIFUMESP – Sindicato das Indústrias de Funilaria e Móveis de Metal

do Estado de SP; SINDIMEC – Sindicato da Indústria de Mecânica do Estado de SP; SINDISUPER – Sindicato da

Indústria de Proteção, Tratamento e Transformação de Superfícies do Estado de SP; SINDIREPA – Sindicato da

Indústria de Reparação de Veículos eAcessórios do Estado de SP; SIMBE – Sindicato Nacional da Indústria de Material

Bélico; SINARME – Sindicato Nacional da Indústria de Rolhas Metálicas com data-base para 1º e novembro;

SINDISIDER – Sindicato Nacional Das Empresas Distribuidoras De Produtos Siderúrgicos. Apresentação,3.º

discussão e deliberação das Cláusulas Econômicas e Sociais – Percentual de Reposição de perdas salariais, aumento

real de salário, piso salarial e outros; Discussão, deliberação e fixação pelos trabalhadores integrantes da categoria4.º

profissional, manifestando autorização prévia e expressa do percentual a ser descontado em favor do sindicato

profissional na folha de pagamento do mês de Data-Base, de todos os integrantes da categoria profissional (SÓCIOS E

NÃO SÓCIOS) e sobre os salários já reajustados pelos índices fixados na Norma Coletiva celebrada, da Contribuição

Assistencial, esta prevista no artigo 513, inciso “e” da CLT; Discussão e deliberação sobre a concessão e outorga de5.º

poderes à Diretoria do Sindicato, para negociar e celebrar Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo, ou

ainda Contrato Coletivo de Trabalho, se necessário for, para instaurar Dissídio Coletivo de interesse da Categoria

Profissional abrangida no âmbito da base territorial representada, ou utilizar-se de qualquer outra medida Judicial ou

administrativa, mesmo aquelas dependentes de poderes especiais, tudo no interesse da categoria e da entidade

sindical, separadamente ou em bloco com outras entidades sindicais. . A pauta da presente assembleia será6º

ratificada em assembleias nas empresas Honda – MBB e Toyota; Outros assuntos de interesse dos trabalhadores;7º.

Campinas, 25 de junho de 2019. Sidalino Orsi Junior – Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
RESUMO DE EDITAL

PROCESSO DE COMPRAS Nº 61/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019
OBJETO: Fornecimento de Kit matinal (CAPS)
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/07/19 às 14h00
PROCESSO DE COMPRAS Nº 218/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2019
OBJETO: Aquisição de veículos tipo “SUV”
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/07/19 às 09h00
PROCESSO DE COMPRAS Nº 65/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019
OBJETO: Reabertura - Lotes 03 e 04 Viga de cupiuba
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/07/19 às 14h00
Os Editais poderão ser consultados gratuitamente no site www.valinhos.sp.gov.br. Informações:
19 3871-1213

Markson Elianai Vieira
Secretário de Licitações

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, MOTÉIS,
RESTAURANTES, BARES E FAST-FOODS DE

RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
Rua São Sebastião, nº 506 Conj. 401 - Centro - Ribeirão Preto/SP - CEP 14015-040

CNPJ 55.979.611/0001-15

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares e
Fast-Foods de Ribeirão Preto e Região, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca todos os associados quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de Junho de
2019, às 9h30 em primeira convocação, na sede do sindicato à Rua São Sebastião,
nº 506 Conj. 401, Centro, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia
anterior; b) Leitura, discussão e aprovação da Prestação de Contas, Balanço Financeiro
e Social referente o exercício de 2018, acompanhada do respectivo parecer do Conselho
Fiscal. Em não havendo número legal para realização em primeira convocação, a
assembleia se realizará no mesmo dia e local às 10h, em segunda convocação, com
qualquer número de associados presentes. Ribeirão Preto, 25 de Junho de 2019. PAULO
DONIZETTE DA SILVA - Presidente

SINDICATO DOS PROFESSORES DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (Ensino Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio), ENSINO SUPERIOR, ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CURSOS LIVRES E AFINS DE JAÚ – SINPRO Jaú

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente edital, ficam convocados os professores, sindicalizados, empregados nos estabelecimentos de ensino da rede
privada no município de Jaú, na base territorial do SINDICATO DOS PROFESSORES DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO
BÁSICA (Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), ENSINO SUPERIOR, ENSINO PROFISSIONALIZANTE,
CURSOS LIVRES E AFINS DE JAÚ – SINPRO Jaú, CNPJ 06.067.627/0001-46, com sede à Rua Miguel Sancinetti, 217 – Jd.
Netinho Prado, município de Jaú/SP, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de junho de 2019, sexta-feira,
na sede do sindicato, que irá ocorrer às 17:00 horas, em primeira convocação, com o quórum estatutário, ou às 17:30 horas,
em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes com a finalidade de discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:
A – Relatório anual de atividades e balanço patrimonial do exercício 2018.

Jaú, 24 de junho de 2019
Samuel Cristiano Fávero

Presidente do SINPRO Jaú

SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2019/SAH/HSJB/PMVR
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 08/07/2019 às 09h
Edital: www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao e www.bbmnetlicitacoes.com.br

FABIANA TEODORO FIGUEIRA
Pregoeira

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 11 de julho de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 23 de julho de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E
ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A -
CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/09/2015, cujos Fiduciantes são
RICARDO ROGÉRIO AKIRA KOYAMA AMORIM, CPF/MF nº 138.113.118-24, e sua mulher MARIA CLAUDIA ASSMANN KOYAMA AMORIM,
CPF/MF nº 294.507.258-02, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 255.468,17 (Duzentos e
Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Dezessete Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel
constituído pela “Casa, com área de 125,26m², e terreno com área de 150,00m², situada na Rua Fagundes Varela, nº 1.652, esquina da rua Tibiriçá,
lote nº 1, da quadra nº 24, Vila Ribeiro, Assis/SP”, melhor descrito na matrícula nº 117 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Assis/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em
primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 156.148,01 (Cento
e Cinquenta e Seis Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Um Centavo - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá
no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4883_05 Al).

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019. Processo n.º 39.918/2019.-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA

SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AMERICANA,

COMPREENDENDO: O PROJETO, A EXPANSÃO, REVITALIZAÇÃO E MELHORIA E A DESTINAÇÃO FINAL

DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES, EM AVENIDAS, RUAS, TRAVESSIAS, VIELAS, BECOS, PRAÇAS,

PASSEIOS, FACHADAS, FAIXAS DE PEDESTRES, TREVOS, PONTES E VIADUTOS, COM FORNECIMENTO

TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, CONFORMEANEXO 9 DO EDITAL. Entrega dos

Envelopes: 30 DE JULHO DE 2019, das 08h00 às 09h00 horas.

Sessão de abertura dos Envelopes: 30 DE JULHO DE 2019, às 09h30 horas.

Prazo para retirada do Edital: Apartir do dia 28 de Junho de 2019 até o dia 29 de Julho de 2019, o Edital estará à

disposição dos interessados na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, no horário das

09h00 às 16h00 horas, ou no site www.americana.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas, junto a

Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil, n.º 85, 1.º andar - centro, no horário das

09h00 às 16h00 horas – telefone (19) 3475-9046. Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215 conferi o

presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, autorizei a

publicação oficial.Americana, 24 de Junho de 2019.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 10/07/2019 - 10:00h - 2º LEILÃO: 11/07/2019 - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo qualificado,
faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial
e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Terreno constituído de parte dos lotes 09,
10,11 e 12, da quadra 99, do loteamento denominado Terrenos do Campo – Terceira Gleba, designado pela prefeitura
como parte do lote 6C, medindo 6,00m de frente para a Rua Laurity Pinto Ralhado, por 35,00m de frente aos fundos,
de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área de 210,00m², melhor descrito e
caracterizado em suas medidas e confrontações na matrícula nº 129.608 do Oficial de Registro de Imóveis de Praia Grande/
SP. Av. 01/129.608 - para constar que foi construído uma casa residencial térrea, com a área de 74,475m², 01 da planta,
que recebeu o nº 138, da Rua Laurity Pinto Ralhado. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos
termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 10/07/2019, às 10:00
horas, e 2º Leilão dia 11/07/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis,
São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: CARLOS ALBERTO NASSER, brasileiro, solteiro, maior, pensionista, RG nº
20.954.840-X-SSP/SP, CPF/MF nº 114.039.878-40, residente na Praia Grande/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução
no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito
em cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a
compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS VALORES: 1º leilão: R$ 350.188,90
(trezentos e cinquenta mil, cento e oitenta e oito reais e noventa centavos) 2º leilão: R$ 251.339,04 (duzentos e
cinquenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e quatro centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27,
parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na
ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor
de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s)
devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das
datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição
do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27,
da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se
no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início
do leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de
pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º
leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar
manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O
arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único
da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter
“ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem
ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o
término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem
alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de
conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados.
Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás,
certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas
e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da
arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante será responsável por realizar a devida
due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas
neste edital. Caso ao final da ação judicial relativa ao imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja
invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor
do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor
recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título
de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão
judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante
presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de
arremate, exclusivamente por meio de cheques. O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas,
depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou
cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação,
bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará
desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida
o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente
a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá
o(a) Leiloeiro(a) emitir título 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 artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do
imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas
neste edital. 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.
Maiores informações: (11)2388-8283 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 19/06/2019.

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º072/2019. PROC.ADM. N.º 1607/2019. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário
por Item. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM ENTREGA INTEGRAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO
MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO:
dia 10/JULHO/2019 às 14h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos
dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 24 de junho de 2019. Dr. Marcelo de Paula Mian . Prefeito.
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