Agora

QUINTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Estado de São Paulo

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 007/2020 – Processo nº 008/2020
Objeto: - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS, PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances:
dia 11 de março de 2020,horário: 09:00 horas. A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna
público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial
nº 007/2020, tipo “menor preço por item”, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA
FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, procedimento de conformidade
com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal
3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2006, demais
normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à
disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de
Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES - Prefeito Municipal.

SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO – ELEIÇÕES SINDICAIS – TRIÊNIO 2020/2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, faço saber que acontecerão eleições para composição da Diretoria Executiva, das Secretarias e do
Conselho Fiscal do Sindicato dos Médicos de São Paulo bem como das suas Diretorias Regionais e Diretorias de Base, nos
termos do Estatuto Social vigente, observando-se o seguinte: 1) As eleições acontecerão nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio
de 2020 através de: a) mesa coletora ﬁxa instalada na sede do Sindicato, à Rua Maria Paula nº 78, 1º andar, São Paulo-SP,
no horário das 10h00 às 18h00; b) mesas coletoras itinerantes que percorrerão os locais de trabalho com volume signiﬁcativo
de votos, entre 00h01 e 24h00, conforme itinerários e horários a serem determinados pela Comissão Eleitoral; c) votos por
correspondência nas localidades não abrangidas por mesas coletoras ﬁxas ou itinerantes. 2) No caso de inscrição de apenas
uma chapa concorrente, as eleições serão feitas exclusivamente por correspondência, nos termos do artigo 120 do Estatuto
Social, sendo apurados os votos que forem postados até 22 de maio de 2020 e recebidos até 25 de maio de 2020. 3) O
prazo para registro de chapas terá início às 10h00 do dia 16 de março de 2020, ﬁndando-se às 17h00 do dia 03 de abril de
2020. 4) Os requerimentos de registro de chapas deverão ser encaminhados à Secretaria da Comissão Eleitoral, que será
instalada na sede do Sindicato à Rua Maria Paula, nº 78, 4º andar, São Paulo-SP, no horário das 10h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00, onde permanecerá pessoa habilitada para atender aos interessados, prestar informações concernentes ao
processo eleitoral, receber documentos e fornecer recibo de inscrição de chapas. 5) Os requerimentos deverão ser instruídos
com as ﬁchas individualizadas de cada candidato, conforme modelo a ser deﬁnido pela Comissão Eleitoral, contendo a sua
qualiﬁcação completa, data e respectiva assinatura. 6) Somente poderá ser candidato o médico ou a médica que se associou
ao SIMESP até o dia 02 de abril 2019 e que no dia 31 de dezembro de 2019 encontrava-se rigorosamente em dia com as
contribuições sociais devidas ao sindicato. 7) No caso de empate entre as chapas mais bem votadas, será realizado segundo
escrutínio nos dias 8 e 9 de junho de 2020, nos mesmos locais e horários previstos para o primeiro escrutínio, participando
apenas as referidas chapas. 8) Os mandatos terão duração de 3 (três) anos a partir da data da posse. 9) Cópias do presente
edital encontram-se aﬁxadas na sede do SIMESP. São Paulo, 26 de fevereiro de 2020. Eder Gatti Fernandes - Presidente.

EDITALDECONVOCAÇÃO
O Benedito Aparecido Pereira, presidente da COOPER DHARANA - Cooperativa de trabalho dos
proﬁssionais da área de limpeza; higienização; conservação e manutenção predial, residencial, comercial e
divulgação - CNPJ 26.435.268/0001-40, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os senhores
associados, para participar das Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 07 de
Março de 2020, com primeira chamada às 08hs, segunda chamada às 9hs e terceira chamada às 10hs, na
Rua Jose Pereira Cardoso, Nº 149, Bairro São Miguel Paulista, Município de São Paulo/SPCEP08011-310,
paradeliberarsobreaseguinteordemdodia:AssembleiasGeralOrdinária-1.Prestaçãodecontas doúltimo
ano;-2.EleiçãodadiretoriaExecutivaeconselhoﬁscal;-AssembleiaExtraordinária-3-AssuntosGerais.

CODEN - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
CNPJ 48.832.398/0001-59 – I.E. 482.013.889.118

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Editoras de Livros, Publicações Culturais e
Categorias Afins do Estado de São Paulo – CNPJ/MF nº 62.253.612/0001-43 – Triênio 2020/2023
Edital de Publicação da Diretoria Eleita para o Mandato dos Órgãos Diretivos do SEEL
Nos termos dos artigos 34º do Estatuto Social do SEEL e de seu Regimento de Trabalho Eleitoral, a Comissão Eleitoral do SEEL,
no uso de suas atribuições, faz publicar o presente edital para que surta seus efeitos legais, comunicando que a chapa única
(chapa 1), designada como Sindicato é para lutar, ao teor dos artigos 28º e 30º do Estatuto Social do SEEL, foi eleita para o
triênio 2020/2023, de acordo com as eleição sindical realizada nos dias 27, 28, 29, 30 de janeiro de 2020, sendo composta pela
seguinte Diretoria Executiva: Presidente – Daniel Paulo Ferreira de Lima; Vice-Presidente – Douglas Cerqueira; Secretário(a) Geral
– Marcio José de Carvalho; Secretário(a) de Finanças – Leandro Julio Ramos Dias; Secretário(a) de Formação e requalificação
social e cidadania – Rogério de Queiroz Chaves; Secretário(a) de Sindicalização – Ricardo Xavier Nogueira; Secretário(a) de
Cultura, esporte e Lazer – Myrella Lansky Medeiros Pinto; Secretário(a) de Saúde e Meio Ambiente – Miriam Chinalli; Suplentes
da Diretoria Executiva – Alex Rodrigo Freire, José Canario da Silva, Cecilia da Silveira Luedemann, Elvis Nascimento da Rocha,
Sandro Rovaron de Albuquerque, Roberto Marques dos Santos e José de Arimar Alves de Souza; Conselho fiscal: Membro
efetivo – Edival Andrade de Oliveira; Membro efetivo – José Carlos da Silva; Membro Suplente – Neri Emilio Stein; Direção de
base: João Avelino Lemes Neto. São Paulo, 27 de fevereiro de 2020. Comissão Eleitoral: Presidente da Comissão Eleitoral:
Márcio José de Carvalho; Primero Secretário da Comissão Eleitoral: Rogério de Queiroz Chaves; Segundo Secretário da
Comissão Eleitoral: Sandro Rovaron de Albuquerque; Coordenador do pleito: Simão Barbosa de Matos Neto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 032/2020
(AMPLA PARTICIPAÇÃO ME/EPP E OUTRAS)
NOVA DATA DE ABERTURA
A PRFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, TORNA PÚBLICO QUE DEVIDO ÁS MUDANÇAS NO
PROJETO A “TOMADA DE PREÇOS 013/20” QUE TEM POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO
DE CALÇADA NA RUA ARI WILSON CREMASCO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.
TEM SUA DATA ALTERADA PARA: CADASTRAMENTO ATÉ O DIA: 11 DE MARÇO DE 2020.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: DIA: 16 DE MARÇO DE
2020, ÀS 14:00H. ABERTURA DO ENVELOPE 1 – “DOCUMENTAÇÃO”: DIA: 16 DE MARÇO
DE 2020, ÀS 14:15H. ABERTURA DO ENVELOPE 2 – “PROPOSTA”: Conforme determinação
da C.M.L. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DOS ENVELOPES: Rua João de
Moraes, 508 – Centro – Itapira – SP – Secretaria de Recursos Materiais. E para que não se
alegue ignorância faz publicar na imprensa escrita, no jornal oﬁcial do município, o site
www.itapira.sp.gov.br – licitações e avisado via e-mail os licitantes interessados.
Itapira, 26 de Fevereiro de 2020
Jonas Destro Domingues
Secretário de Obras

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ENGENHARIA
AVISO DE ADIAMENTO
EDITAL nº 004/2018-CO – 4ª Republicação
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, comunica que por força de Liminar concedida em Representação ao Edital
perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ﬁca adiada
SINE DIE a licitação em referência.

1º LEILÃO 06/03/2020 ÀS 14H00 - 2º LEILÃO 17/03/2020 ÀS 14H00
EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oﬁcial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente
autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 10120677902, no qual ﬁguram como Fiduciantes EDIMILSO OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro,
empresário, CIMG – 4.883.785 PC/MG, CPF 750.046.076-72 e s/m ARIANE FERNANDES DE AGUIAR, brasileira, economista, CIM – 3.777.831 – SSP/MG, CPF 418.256.406-53, casados sob o regime da comunhão parcial de bens,
residentes e domiciliados na cidade de Belo Horizonte/MG, 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 março de 2020, às 14:00 horas, à Av. Fagundes
Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.380.000,00 (Dois milhões, trezentos e oitenta mil reais), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade
consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel objeto da Matrícula nº 104.968 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG: Constituído pela Fração ideal de 0,00677, do terreno formado
pelos Lotes 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, todos do Quarteirão 09-A, da 12ª Seção Urbana, nesta cidade de Belo Horizonte/MG, com área, limites e confrontações da planta respectiva, que corresponderá ao
APARTAMENTO 1.602, 16º pavimento do “EDIFÍCIO PORTO REAL”, TORRE II, do GRAND LIDER FELIPE DOS SANTOS, situado à Rua Felipe dos Santos, nº 760, com as seguintes características: área real privativa coberta de
168,34 m²; área real de uso comum garagem de 41,40 m²; área real de uso comum de 109,37 m²; área real total de 319,11 m²; com direito ao uso de 04 vagas de garagem. Obs: 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 17 de março de 2020, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior
a R$ 1.190.000,00 (Hum milhão, cento e noventa mil reais). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.
br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e encargos junto aos órgãos competentes por
conta do adquirente. 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. O arrematante pagará no ato, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.biasileiloes.com.br, o qual o
participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oﬁcial de
Brasília/DF. 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.

EDITAL DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL: Licitação Presencial nº 0003/2020 - Modo de Disputa Aberto. PROCESSO: nº
0081/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada visando a execução de serviços
de reforma e ampliação civil do prédio administrativo da Companhia de Desenvolvimento de
Nova Odessa (CODEN), localizada à Rua Eduardo Leekning, nº 550, Jardim Bela Vista, no
município de Nova Odessa/SP. REVOGAÇÃO: Por motivo dos recursos que seriam aplicados
na reforma do prédio administrativo da CODEN foram remanejados para execução de obra
de substituição da adutora de água bruta da captação São Jorge à esta Companhia, e
que o abastecimento público é a prioridade da CODEN na execução de suas ﬁnalidades
sociais, conforme parecer do Departamento de Engenharia e Jurídico desta Companhia,
ﬁca determinada a REVOGAÇÃO do processo licitatório Licitação Presencial nº 0003/2020 Modo de Disputa Aberto. Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2020. Ricardo Ongaro - Diretor
Presidente. A população de Nova Odessa pagou por este anúncio R$ 252,00.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DAE - BAURU/SP
Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no horário
das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais do DAE estão
disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.
Processo Administrativo nº 5037/2019 - DAE
Pregão Presencial nº 013/2020 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos (coletor de dados robusto e
impressoras portáteis), incluso chip de telefonia móvel com pacote de dados para todos os equipamentos,
locação de software de leitura com recursos de telemetria (concentrador), impressão simultânea da fatura
e outros documentos à parte, incluso transmissão on-line e GPS, incluso fornecimento de ﬂuxograma
de regras de leitura, cálculo e impressão, e fornecimento contínuo (bimestral) de bobinas, conforme
especiﬁcações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 11/03/2020 às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Dhyego Palácios Bonifácio
Pregoeiro Substituto: Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira
“A População de Bauru pagou por este anúncio R$ 250,00”

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA / SP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARITINGA

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

EDITAL RESUMIDO Nº 010/2020 –
MODALIDADE: Tomada de Preços
nº 002/2020 – OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de
mão de obra e materiais para execução de
10.090,39 m² de recapeamento asfáltico em
vias do Município de Taquaritinga/SP, vinculado ao convênio nº 185/2.019, que entre si celebraram o Estado de São Paulo, por intermédio
da Secretaria de Desenvolvimento Regional,
esta por sua Subsecretaria de Convênios com
Municípios e Entidades Não Governamentais,
e o município de Taquaritinga. – VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 379.561,40 - ENCERRAMENTO: dia 17/03/2020 – HORÁRIO: 09h00
– INFORMAÇÕES: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Taquaritinga - fone: (16)
32531826 – horário: das 07h30 às 17h00.
Taquaritinga, 26 de fevereiro de 2.020
Vanderlei José Marsico - Prefeito Municipal

O Presidente da Câmara Municipal de Aparecida, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições legais nos termos da Constituição Federal, torna pública a CONVOCAÇÃO
PARA A PROVA DOS TÍTULOS do Concurso Público nº 01/2019, conforme segue: O candidato convocado abaixo deverá enviar, no período de 27 de fevereiroa 4 de março de 2020,
os documentos abaixo, via postal por Sedex ou carta com Aviso de Recebimento (AR), para
a empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Itaipu, nº
439, Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, identiﬁcando o nome do Concurso Público, no envelope: Concurso Público Nº 01/2019 – Câmara Municipal de Aparecida
- Títulos: a) Cópia reprográﬁca autenticada dos Títulos a que venha possuir, assim como
seus respectivos históricos escolares; b) Cópia do Documento de Identiﬁcação (RG); e c)
Formulário de entrega de títulos, cujo modelo é o constante do Anexo V do Edital de Abertura, em via original, identiﬁcado, preenchido com os Títulos a serem enviados e assinado. A
comprovação de envio dos Títulos será feita pelo comprovante de postagem emitido pelos
Correios, onde consta o número de identiﬁcação do objeto. Após o prazo estabelecido
neste edital, não serão aceitos Títulos, sob qualquer hipótese. As cópias apresentadas não
serão devolvidas em hipótese alguma. Não serão aceitos documentos originais. Enviada
a relação dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer
hipótese ou alegação. A prova de títulos terá caráter classiﬁcatório. O candidato que não
entregar o Título não será eliminado do Concurso. As demais informações pertinentes à
prova de títulos estão dispostas no Capítulo 8 do Edital de Abertura do Concurso Público nº
01/2019 da Câmara Municipal de Aparecida/SP. A relação de candidatos convocados para
o envio dos títulos estará à disposição dos interessados no site www.rboconcursos.com.br
e www.camaraaparecida.sp.gov.br. Aparecida, 26 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO EGIDIO VAZ MONTEIRO. Presidente da Câmara Municipal

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Mais Informações: (11) 4083-2575 | www.biasileiloes.com.br

1º LEILÃO 06/03/2020 ÀS 14H00 - 2º LEILÃO 17/03/2020 ÀS 14H00

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO 06/03/2020 ÀS 14H00 - 2º LEILÃO 17/03/2020 ÀS 14H00
EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oﬁcial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100,Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel,
Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 10124794109, no qual ﬁgura como Fiduciante CLODOALDO ROSA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da C.I. nº 4.530.649-0 – PR e do CIC nº 809.396.199-20,
residente e domiciliado na cidade de Curitiba/PR, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 06 de março de 2020, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte
Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 328.228,65 (Trezentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome
do credor Fiduciário, constituído pelos Imóveis objetos das Matrículas nºs 164.258 e 164.341 do 8º Registro de Imóveis de Curitiba/PR: Fração ideal do solo de 0,003900, que corresponderá ao APARTAMENTO Nº 405 a localizar-se no 4º pavimento, do
BLOCO 4 – SEVILHA, do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PLAZA SPRADA – VIDA E LAZER”, a situar-se à Rua Eduardo Sprada, nº 4.390, nesta cidade de Curitiba/PR, cuja unidade tem a área privativa de 48,45 m², área de uso comum de 10,33 m², área
real construída de 58,78 m², com direito de uso da área descoberta de recreação de uso comum de 5,08 2, perfazendo a área total ediﬁcada de 63,86 m², correspondendo-lhe a referida fração ideal do solo de 0,003900 do terreno. Fração ideal do
solo de 0,000624, que corresponderá ao BOXE PARA ESTACIONAMENTO nº 85, do Estacionamento coberto, do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PLAZA SPRADA – VIDA E LAZER”, a situar-se à Rua Eduardo Sprada, nº 4.390, nesta cidade de Curitiba/PR,
cuja unidade será do Tipo Simples, coberto e tem a área privativa de 12,00 m², área de circulação de 0,92 m², área de uso comum de 1,65 m², área real construída de 14,57 m², com direito de uso da área descoberta de uso comum de circulação de
veículos de 9,23 m² e da área de uso comum de recreação de 0,81 m², perfazendo a área total ediﬁcada de 24,61 m², correspondendo-lhe a referida fração ideal do solo de 0,000624 do terreno. Obs: 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 17 de março de 2020, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 180.746,28 (Cento
e oitenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão.A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. 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. O arrematante pagará no ato, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível no
site do leiloeiro www.biasileiloes.com.br, o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oﬁcial de Brasília/DF.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.

EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oﬁcial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado
pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100,Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda
e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 10144797603, no qual ﬁgura como Fiduciante ELAINE MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, que não mantém união estável, maior, corretora de imóveis, RG nº 454579949 - SSP/SP, CPF/MF nº 233.627.778-64, residente e domiciliada na cidade de Praia Grande/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 março de 2020, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22,Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 617.078,17 (Seiscentos e dezessete mil, setenta e oito reais e
dezessete centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel objeto da Matrícula nº 181.519 do Registro de Imóveis de Praia Grande/SP: Apartamento nº 24, localizado no 2º andar ou 6º pavimento do “RESIDENCIAL MORADA DO MARQUÊS”, situado à Rua Copacabana, nº 362, no Jardim Guilhermina, nesta cidade de Praia Grande/SP, com a área útil de 126,776 m², área comum de 74,189 m², área
total de 200,965 m², e a fração ideal no terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,7353% do todo; confronta pela frente, por onde possui sua entrada, em linhas quebradas, com o hall de circulação do pavimento,
com os apartamentos nºs 23 e 25, e com o duto, pelo lado esquerdo, com vista para a área de recuo lateral do edifício, fronteiriça ao lote 10, pelo lado direito, com vista para a área de recuo lateral do edifício, fronteiriça aos lotes 13 e
18, e pelos fundos, em linhas quebradas, com vista para a área de recuo dos fundos do prédio, fronteiriça aos lotes 01 e 02, cabendo-lhe o direito ao uso de 01 vaga de 20,70 m² no estacionamento coletivo do edifício, em lugar indeterminado, pela ordem de chegada. Obs: 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 17 de março de 2020, no mesmo horário e
local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 546.289,96 (Quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). Os interessados em participar do leilão de modo
on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório
do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão.A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. 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. O arrematante pagará no ato, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.
biasileiloes.com.br, o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o
horário oﬁcial de Brasília/DF.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.
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EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Mais Informações: (11) 4083-2575 | www.biasileiloes.com.br

1º LEILÃO 06/03/2020 ÀS 14H00 - 2º LEILÃO 17/03/2020 ÀS 14H00

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO 06/03/2020 ÀS 14H00 - 2º LEILÃO 17/03/2020 ÀS 14H00
EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oﬁcial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos
do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 10132937708, no qual ﬁguram como Fiduciantes ATOS DE FREITAS UMBERTO,
brasileiro, solteiro, maior, não mantendo união estável, administrador, RG nº 34089861-6 - SSP/SP, CPF/MF nº 256.836.928-06, e LEANDRO JACOBINI GOMES, brasileiro, solteiro, maior, não mantendo união estável, publicitário,
RG nº 23.986.192-9 – SSP/SP, CPF/MF nº 352.853.828-74, residentes e domiciliados na cidade de 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 março de 2020, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 662.169,05 (Seiscentos e sessenta e
dois mil, cento e sessenta e nove reais e cinco centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel objeto da Matrícula nº 209.732 do 15º Oﬁcial de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Apartamento – tipo “D”, nº 1.009, localizado no 10º andar, do “EDIFÍCIO VERSATTI”, situado à Rua Sousa Lima, nº 86, no 35º Subdistrito – Barra Funda, com a área privativa de
47,640 m², a área real comum de 38,226 m² (nessa área encontra-se a área de 01 vaga coberta e indeterminada, localizada nos subsolos), perfazendo a área total de 85,866 m², correspondendo no terreno do condomínio, um coeﬁciente de proporcionalidade (fração ideal) de 0,003711. Obs: 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 17 de março de 2020, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 508.589,80 (Quinhentos e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta
centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até
01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação
em que se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. 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. O arrematante
pagará no ato, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.biasileiloes.com.br, o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oﬁcial de Brasília/
DF. 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.

EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oﬁcial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente
autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento
Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 10143511500, no qual ﬁguram como Fiduciantes FAGNER DUSTIN SILVA GAMONAL BARRA, advogado,
portador da carteira de identidade CNH – n° 01757231942, expedida pelo DETRAN/RJ, em 31/10/2016, inscrito no CPF/MF sob n° 030.911.919-74, ﬁlho de José Angelo Gamonal Barra e de Silvia Fernanda Silva Gamonal Barra, casado sob
o regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515/77, com FLÁVIA MATILDE SEIDEL OSORIO, pesquisadora, portadora da carteira de identidade n° CNH – 01541214582, expedida pelo DETRAN/RJ, em 30/06/2016, inscrita no
CPF/MF sob n° 088.662.267-00, ﬁlha de Mario Obernan Osorio Alzate e Vania Maria Silva Seidel, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de Niterói/RJ, 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 março de 2020, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 646.998,18
(Seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel objeto da Matrícula nº 20.461 do
Cartório do 8º Ofício de Registro de Imóveis de Niterói/RJ: Área Privativa – AP 138 e sua correspondente Fração ideal de 1/182, do terreno constituído pela Área “A”, da Estrada do Sapê, resultante do remembramento da área
de 43.695,00 m² e do Sítio vale Verde, com a área remanescente, situados à Estrada do Sapê, ﬁcando após o remembramento com as seguintes metragens e confrontações: 102,00m de frente para a Estrada Washington Luiz;
421,00m em curva irregular nos fundos para Irmãos Cruz Nunes; uma linha com 08 segmentos de 474,00m + 66,00m + 57,00m + 105,00m + 45,00m + 150,00m + 90,00m + 39,00m pelo lado direito para Emiliano Della Valle
e o Caminho do Badú; uma linha com 02 segmentos de 419,00m + 132,00m pelo lado esquerdo para Dr. José Silveira e Jorge Felipe ou sucessores. Área total 170.534,00 m². Características: Corresponde a Área Privativa – AP
acima, as seguintes metragens e confrontações: ÁREA PRIVATIVA – AP 138, Quadra “J”, da Rua Quatro, medindo 36,00m de frente para a Rua Quatro; 34,00m nos fundos para AP 139; 18,00m pelo lado direito com parte da AP
137; uma linha com 02 segmentos de 14,00m + 6,20m do lado esquerdo com as Ruas 04 e 05. Área Total de 568,00 m². No terreno foi construída uma casa do Condomínio Lírios do Campo IV, situado na Estrada Washington
Luiz n° 520, com as seguintes características: estacionamento para 02 vagas, 02 salas, 03 quartos, 03 banheiros, cozinha, área de serviço, piscina, escritório, churrasqueira, W.C. de serviço. Obs: 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 17 de março de 2020, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$ 449.117,81 (Quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e dezessete reais e oitenta e um centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente
através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A
venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e encargos junto aos
órgãos competentes por conta do adquirente. 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. O arrematante pagará no ato, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.biasileiloes.com.br, o qual
o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oﬁcial de
Brasília/DF. 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.
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Classificados
LEILÃO DE VINHO

Dias02, 03 e04demarço de
2020às20h àR.Oscar Freire
246 LeiloeiroJoséRoberto
Bortoletto Junior.Tels:
(11)3731-5012/3731-2536

CONSÓRCIO
COMPRO CONSÓRCIO
Àvista.www.wconsorcio.com.br
(11)3275-0110/99988-8586w

COMPRO CONSÓRCIO
PAGO À VISTA
Melhor oferta do mercado.
Tel.(19)9.8929-9406

PROFISSIONAIS
LIBERAIS
Para anunciar no Agora
Classificados é só ligar:
(11) 3224-4001

NEGÓCIOS
EM GERAL

LEILÃO DE ARTES
E ANTIGUIDADES

Exposição:27e 28 de Fevereiro2020Horário:das 14hàs19h
(sócom hora marcada).Leilão:
02 e03deMarço 2020 (segunda
e terça-feira) apartirde21h.Endereço:Rua Ouro Branco 174Jardim Paulista -São Paulo-SP
Capital. Tel: 55-11-3887-3234/
95040-7337 /95040-8970. Leiloeiro: Luiz Fernando MoreiraDutra
- Jucesp:329

Rapazes Lindos!(11)2977-4474

COMUNICADO

CRIS BELA COROA

A EmpresaTrans Reid
Transportes LTDA,com sede na
Rua Tupinambás nº 641-Vila
Conceição -Diadema/SP, CNPJ
64.522.204/0001-75e IE
286099633110, comunica oextraviodolivro modelo 6(Registro de utilização de documentos
fiscais etermosdeocorrências).

Prazergarantido 95108-5540
MetrôLiberdade 2387-8749.

KAREN COROA ATIVA
C/Acess 941784788985426287

KELLY COROA AT.SÓ
At.Pass.c/acessór. 98279-7305

ACOMPANHANTES

LOREN MULATA LIB
Com algo+96094-8622whats

CLÍNICAS DE
MASSAGENS

clínica
aisha

Rua Iososuke Okaue, 911, São Paulo - Itaquera –
( trav. Av. Jacú Pêssego – altura nº 1600)

Preços promocionais para
jazigo sobreposto de 3 e
6 gavetas construídas e
demarcadas.

PARcelAS A PARtIR
de R$ 400,00

Disponível para pronto-sepultamento.
Escritório e Vendas: Rua Tijuco Preto nº 393 - 17º andar, sala 177/178
F: 2091-3714 / 2522-9079/ 94088-1539 (24h)

2091-5891

Conﬁra nossas super
promoções e descubra
o que há de melhor
para o seu prazer
próximo Mt. Tatuapé

Para anunciar no
Agora
classificados é só ligar:
(11) 3224-4001.

ADVOCACIA

Especializada em
INSS com 30 anos
de experiência

Auxílio - Doença
Prerícias Negadas
Acidente do trabalho
Aposentadorias
Benefício para idoso e deﬁciente
Pensão por morte

11- 95001-9143
2362-0162 - 2361-5366
2366-8842 - 2362-3214

M/FContrata.EnviarCVparavaleria.
carvalhoengenharia@gmail.com

Para anunciar no Agora
Classificados é só ligar:
(11) 3224-4001

JÚLIA 19ANINHOS
Dª CARMEM (MOEMA)
masscolchão d’água 97406.9146

3224-4001
ELETRICISTA

E

CASA MASTER BOYS

DETETIVE LUIZ

CEMITÉRIO JARDIM DO PÊSSEGO

(11)

CAMILA E CAROL

Conjugal,empresarial eoutros.
Mais de 25 anos de experiência.
Atend 24h. Tels:(11)2947-2892
(11)99221-9750

Para anunciar no Agora
Classificados é só ligar:
(11) 3224-4001

PARA ANUNCIAR LIGUE:

Orlsem camisisnha,F:2508-2898

COMUNICADOS

DETETIVES
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1º LEILÃO: 12 de março de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 24 de março de 2020, 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 n° 90.400.888/0001-42, nos termos
da cédula de crédito bancário datado de 22/02/2018, cujos Fiduciantes são HEITOR OKUMA, CPF/MF nº 331.185.748-87, e sua mulher LUZIA SATOMI
INOUE OKUMA, CPF/MF nº 015.803.308-60, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 661.836,27 (Seiscentos
e Sessenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos - atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo
“Apartamento nº 406, com a área privativa de 53,080m², com direito ao uso de 01 vaga de uso indeterminado na garagem coletiva, com emprego de manobrista,
do Edifício Helbor Home Flex Premium, situado na Rua Frei Caneca, nº 1140, Cerqueira César, São Paulo/SP, melhor descrito na matrícula nº 83.969 do
13° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/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$ 463.036,47 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil Trinta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos - 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 (5356-05 ML).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

Processo 1000032-89.2019.8.26.0529 - Recuperação Judicial - Concurso de Credores - Pem Engenharia LTDA - - Construtora Phegassus S.a - - Projetec Projetos e Tecnologia
Ltda - - Setal Telecom Sa - - Setec Tecnologia S.a - - Stresa Participações S.a - - Tipuana Participações Ltda. - - Transaccess S.a - Bolsa Eletrônica Gestão de Ativos Ltda Prefeitura de Santana de Parnaíba - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Procuradoria Regional da União - 3 Região - Banco Santander (Brasil) S/A - Massa Falida
do Banco Santos S.a. - Talles Franco Giaretta Serviços Administrativos - - Dmcj Inspeções Ltda. - - Renato Anet Advogados Associados - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PROCESSO Nº 1000032-89.2019.8.26.0529 O MM. Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara Judicial, do Foro de Santana de Parnaíba,
Estado de São Paulo, Dr. BRUNO PAES STRAFORINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que pelo presente edital ﬁcam intimados todos os credores e interessados da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PEM ENGENHARIA LTDA E OUTROS (GRUPO PEM), para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores, a ser realizado
na Fundação Getúlio Vargas Alphaville (FGV), com endereço na Alameda Tocantins, nº 125 - Edifício 2 Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na cidade de Barueri, no Estado
de São Paulo, no dia 27/03/2020, às 10:00 horas, em primeira convocação, ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da
metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta ocasião, ﬁcam desde já convocados os credores para a assembleia, em segunda
convocação, a ser realizada no mesmo local, no dia 03/04/2020, às 10:00 horas, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. A Assembleia
ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) apresentação do Plano de Recuperação Judicial; b) tomada de quaisquer
providências que sejam necessárias para a votação do Plano de Recuperação Judicial; c) aprovação, rejeição ou modiﬁcação do Plano de Recuperação Judicial; d) eleição dos
membros do Comitê de Credores e de seus substitutos; e e) deliberação sobre outras questões de interesse da Recuperanda e/ou dos credores, suspensão da Assembleia
Geral de Credores e a adoção de medidas necessárias à implementação do Plano de Recuperação. A Assembleia será presidida pela representante da Administradora Judicial
nomeada por este Juízo, a CONFIANÇA JURÍDICA GESTÃO DE ATIVOS LTDA., na pessoa de Bruna Oliveira Santos. Os credores legitimados a votar que desejarem se
fazer representar por procurador, conforme disposto no art. 37, §4º, da Lei 11.101/05, deverão entregar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início da
Assembleia, à Administradora Judicial, CONFIANÇA JURÍDICA GESTÃO DE ATIVOS LTDA., na pessoa de Bruna Oliveira Santos, com endereço na Alameda Rio Negro,
nº 161, 10º andar, Edifício West Point, Alphaville, Barueri/SP, telefone: (11)2092-2244, ou mediante envio ao endereço eletrônico grupopem@conajud.com.br, documento
hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais documentos. Para que os Sindicatos
dos Trabalhadores possam representar seus associados, deverão observar o procedimento previsto no art. 37, §§5º e 6º, inciso I da Lei11.101/05. Os credores poderão obter
cópia do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação de Assembleia nos autos do processo digital nº 1000032- 89.2019.8.26.0529, disponível no site do
http://www.tjsp.jus.br/, ou mediante solicitação a Administradora Judicial por meio do contato eletrônico grupopem@conajud.com.br. E para que produza seus efeitos de direito,
será o presente edital, aﬁxado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santana de Parnaíba, aos 20 de fevereiro de 2020.

