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AUDIÊNCIA PÚBLICA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CAMPOS DO JORDÃO - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - OBJETO: 
PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA 
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS INTEGRADOS DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. DATA: 04 DE SETEMBRO 
DE 2018 - 09:00 HRS. Processo nº PMI 01/2017 - I - OBJETO: A presente 
Audiência Pública, aberta a qualquer interessado nos termos do art. 39 da Lei 
nº 8.666/93, terá por objetivo promover a participação popular no Processo 
Licitatório com a finalidade de delegar, por meio de Parceria Público Privada, 
a prestação dos serviços públicos integrados de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos. II - META: Prover acesso a informações, esclarecimento 
de dúvidas e recolhimento de sugestões pertinentes ao futuro edital de 
concorrência. III - DATA/HORÁRIO: 04 de setembro de 2018 (terça - feira), 
com início às 09h00min e encerramento às 13h00min. IV - LOCAL: Auditório 
da Câmara Municipal do Município de Campos do Jordão, sito à Rua Inácio 
Caetano, 490 - Abernéssia, Campos do Jordão - SP, 12460-000. V - AGENDA: 
1) Abertura dos trabalhos e 1ª convocação: 09h00min. 2) Segunda e última 
convocação: 09h15min. 3) Exposição das Diretrizes da Licitação e abertura 
das inscrições: 09h30min. 4) Apresentação das perguntas e sugestões: 
10h30min. 5) Debate sobre as questões propostas: 11h30min. Campos 
do Jordão, 17 de agosto de 2018. Sebastião Aparecido César - Secretário 
Municipal de Serviços Públicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018

A Prefeitura Municipal de Guareí torna público que encontra-se aberta licitação modalidade Pregão Presencial 
nº 038/2018, julgamento menor preço unitário, cujo objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para aquisição de materiais básicos de construção para diversos setores da administração, conforme 
especificações e quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. A abertura dos envelopes 
ocorrerá no dia 31 de agosto de 2018, as 10:00 horas no prédio da Câmara Municipal de Guareí, localizada na 
Praça Cel. Aníbal Castanho, nº 100, centro de Guareí/SP. O edital encontra-se disponível no site oficial www.
guarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado no Paço Municipal, Rua 
Professora Ana Cândida Rolim, nº 46, centro, no horário de expediente de segunda a sexta feira. Maiores infor-
mações através do telefone (15) 3258.8300.

JOSÉ AMADEU DE BARROS – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

ATA DA EQUIPE DE PREGÃO
PROCESSO Nº 7008/18 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2018 - EDITAL Nº 112/
2018 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDA-
MENTAL.  Aos dezesseis de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de
Pregão, reuniram-se o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio do Pregão para
realização da sessão pública referente ao certame supramencionado, todavia, não
houve presença de empresas interessadas em participar da licitação, motivo pelo
qual foi dado como DESERTO o Pregão Presencial de nº 71/2018.

LUIZ ALBERTO MACEDO FAGUNDES
PREGOEIRO OFICIAL

O PREFEITO DELCIO JOSÉ SATO FAZ SABER QUE ENCONTRA SE ABERTO
O SEGUINTE PROCESSO LICITATÓRIO:

Pregão Presencial nº 103/2018
Edital nº 160/2018 - Processo nº 10081/2018 - Objeto: Registro de Preços de
Gêneros Alimentícios Cárneos para Merenda Escolar - Abertura: 31.08.2018 - às
09h00m - Av. Dona Maria Alves, 865, Centro. O Edital completo encontra-se no
site: http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br.

DELCIO JOSÉ SATO
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005014-14.2018.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a GUINWA AHMAD, RG 33068000-6, CPF 422.335.878-20 e MAHRAN AL ZOHBI, Libanês, CPF 
238.048.788-06 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença que julgou procedente o pedido da 
autora para constituir, contra os executados, de pleno direito, em título executivo judicial, o crédito correspondente às 
mensalidades vencidas em maio e junho de 2016, cada uma no valor de R$ 1.050,00, a ser acrescido de correção 
monetária pela tabela prática do TJSP, juros de mora de 1% ao mês, contados dos vencimentos, e multa de 2%.Condeno 
os réus no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários dos advogados da autora, fixados em 10% 
da condenação em dinheiro, movida por Berçario e Nucleo de Recreação Infantil Aquarela Ltda. 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$ 
4.199,35 (atualizada até junho/18), 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, af ixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto de 2018. 

Restaurante e Bar Sambran Ltda. –  EPP – Em Liquidação
CNPJ 16.556.040/0001-54 - NIRE 35.226.718.394 - Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. sócios a reunirem-se na sede social da sociedade, localizada 
na Avenida Pedroso de Morais, nº1003, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP: 05419-000 em 
27/08/2018, às 15:00 horas, com o objetivo de deliberar sobre (i) alteração de endereço da 
sociedade, (ii) alteração do responsável legal perante o CNPJ, (iii) cancelamento da inscrição 
estadual e (iv) o distrato consensual da locação do imóvel sede da empresa, podendo ser 
tratados outros assuntos, relacionados ou não com a pauta, de interesse dos sócios e da 
Sociedade. Por Cássio Elisabetsky, sócio e liquidante, em 16/08/2018. (18, 21 e 22/08/2018)

Rochaverá Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF nº 03.609.818/0001-02 – NIRE 35.219.778.077

Ata da Reunião de Sócios realizada em 8 de agosto de 2018
Data, Hora e Local: 08/08/2018, às 12h00, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, São Paulo-SP. Con-
vocação e Presença: Dispensada, por estarem presentes os sócios representando a totalidade do capital social, conforme 
segue: (a) Autonomy Investimentos Ltda., CNPJ nº 07.689.403/0001-39, representada por seu Diretor Presidente, Roberto 
Miranda de Lima, RG 17.332.959-7 SSP/SP e CPF nº 172.664.938-54, e por seu Diretor, Mauro Cesar Leschziner, RG 
15.420.039-6 SSP/SP e CPF nº 163.331.428-67; (b) Autonomy Capital One Sàrl, CNPJ nº 07.867.066/0001-22, repre-
sentada por seu procurador, Mauro Cesar Leschziner, acima qualificado. Mesa: Roberto Miranda de Lima, Presidente; 
Mauro Cesar Leschziner, Secretário. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos: 1. Aprovar a redução do 
capital social por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, dos atuais R$ 57.576.765,35 para R$ 47.127.501,91, 
sendo essa redução no montante de R$ 10.449.263,44, com o cancelamento total de 9.086 quotas de Classe P1, no 
valor nominal de R$ 1.150,04 cada uma. 2. No prazo legal de 90 dias da data de publicação do extrato da presente ata, 
os sócios reunir-se-ão novamente para homologar e ratificar a redução ora deliberada. 3. Em razão da redução do capital 
contemplar apenas quotas de Classe P1 e, portanto, ser uma redução desproporcional, o valor das quotas canceladas 
será restituído à sócia Autonomy Investimentos Ltda.. 4. A restituição do valor das quotas canceladas à sócia Autonomy 
Investimentos Ltda. será feita em moeda corrente nacional. 5. Os sócios autorizam os administradores da Sociedade a 
promoverem todos os atos necessários à efetivação da redução de capital, inclusive a publicação do extrato da presente 
ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. São Paulo, 08/08/2018. 
Assinaturas: Roberto Miranda de Lima – Presidente; Mauro Cesar Leschziner – Secretário. Sócios: Autonomy Investimentos 
Ltda., p. Roberto Miranda de Lima e p. Mauro Cesar Leschziner; Autonomy Capital One Sàrl, p. Mauro Cesar Leschziner

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA

Referência: Inexigibilidade de Licitação n. 04/2018. OBJETO: Prestação de serviços de publici-
dade legal de todos os atos de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA pelo sistema 
on-line “PUBNET”, nos respectivos cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. Ratifi-
co o ato de inexigibilidade de licitação para contratação da empresa “IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO S/A - IMESP”, por constituir-se a única empresa de imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo. para a prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ pelo sistema on-line “PUBNET”, nos respectivos cadernos do 
“Diário Oficial do Estado de São Paulo”, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R$ 
33.188,40 (trinta e três mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos), nos termos do art.  
25, da Lei n. 8.666/93.

Tejupá, 03 de Agosto de 2018. PEDRO BERGAMO NETO - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA 
Aviso de Abertura de Licitação

 Processo Licitatório 85/18 - Tomada de Preços 15/18

 Objeto: Contratação de empresa especializada para construção 
de uma Unidade Básica de Saúde localizada na avenida Jean Ber-
nard no bairro Jardim Europa. Tipo: Menor Preço. Regime: Emprei-
tada por preço global. Vencimento: 10 (dez) horas, do dia 06 de 
setembro de 2018. Edital por meio eletrônico e sem custo - (www.
andradina.sp.gov.br). Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy Ro-
drigues da Silva n° 341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2° a 6° feira, das 
8h30 às 16h30. Andradina, 17 de agosto de 2018. 

Tamiko Inoue – Prefeita

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1011583-27.2015.8.26.0361. O Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito, Juiz 
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes - SP. Faz Saber a Estação A Comer-
cio e Serviços de Informática Ltda, CNPJ. 01.103.830/0001-07, na pessoa de seu representan-
te legal, que Banco Bradesco S/A, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, para cobrança 
de R$ 127.181,54 (25/09/2018), em virtude do avençado na Cédula de Crédito Bancário Emprésti-
mo – Capital de Giro, n° 385/6157340, vencida e não paga pela ré, e ainda das que se vencerem 
no curso da lide, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, além das 
custas processuais e honorários advocatícios. Estando a ré em local ignorado, foi deferida sua cita-
ção por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentem resposta. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o edital afixado e publicado na forma da lei. Mogi das Cruzes, 10/08/2018.  

 

5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VII – ITAQUERA/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020916-61.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a Vr Industria e Comércio Componentes Eletronicos Ltda Me, CNPJ. 02.552.333/0001-
59, na pessoa de seu representante legal, Marina Fressati de Souza, CPF. 818.309.808-82 e a Aparecido de 
Salles, CPF. 093.392.078-40, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, para cobrança de R$ 
93.700,49 (23/07/2018), em decorrência da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CONTA GARANTIDA RENO-
VAÇÃO AUTOMÁTICA - PJ, n° 227/3660329, emitida em 22/08/2013, vencida e não paga, deixando os execu-
tados de honrarem com as obrigações contratuais. Arrestado para garantia da dívida os seguintes valores: 
R$366,08 e R$ 77,42 nos Bancos Caixa Econômica Federal e Santander, bloqueado da conta do executado 
Aparecido de Salles, bem como os valores de R$ 1.262,65 e R$ 5.172,10, conforme fls. 135 e 165; FICAM AIN-
DA INTIMADOS do arresto que recaiu sobre o imóvel: Prédio sob o n° 225,com 81,15 metros quadrados de 
área construída e seu respectivo terreno, localizado à Rua Sete, na Vila Valdibia, perfazendo a área total de 
158,19m², sob a matrícula n° 24.264 do 2ª CRI de São Bernardo do Campo - SP. Estando os executados em 
local ignorado, foi deferida a citação e intimação por edital, para que em 03 dias, paguem o quantum reclamado, 
acrescido das cominações legais, sob pena de não o fazendo, operar-se automaticamente a conversão do Ar-
resto em Penhora, podendo, em 15 dias, oferecer Embargos à Execução (art. 915, NCPC), ambos a fluir após o 
prazo de 20 dias supra, na ausência dos quais prosseguirá a ação até o final. Não sendo contestada a ação, os 
réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extra-
to, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de 
agosto de 2018. 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Autarquia Municipal

Nesta data, por parte do Senhor Diretor da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, comunicamos a REABERTURA do seguinte certame:
Tomada de Preços nº 3/2018 – Processo de Compra e/ou Serviço nº 
203/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada para fiscalização 
dos serviços de elaboração de estudos e projetos de arquitetura/engenha-
ria, bem como de reforma e requalificação de áreas da FDSBC. Sessão pú-
blica: 22/08/2018, às 14h, no Forinho da FDSBC. Informações: Serviço de 
Compras, Materiais e Licitações da FDSBC, situado na Rua Java, 425, Jar-
dim do Mar, São Bernardo do Campo/SP, pelo telefone (11) 3927-0209/268 
ou e-mail licitacao@direitosbc.br, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
O 13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, com fundamento no art. 26 da Lei Federal 9.514/1997, e a requerimento formulado em 
27/07/2018, por Caixa Econômica Federal, com sede em Brasília – DF, no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.360.305/0001-04, credora fiduciária por instrumento particular de 29/07/2011, registrado sob o nº 12, na matrícula nº 74.994, deste Registro 
Imobiliário, referente ao apartamento nº 903, tipo duplex, localizado nos 9º/10º andares do Edifício “Duplex Home Pinheiros”, situado na Rua 
Alves Guimarães nº 150, no 20º Subdistrito Jardim América, nesta cidade de São Paulo, celebrado com Joel Reis Goncalves, com saldo 
devedor relativo às parcelas que se encontram vencidas em 15/01/2018 até 15/07/2018, e demais que se vencerem até o efetivo pagamento, 
perfazendo o montante de R$34.648,84, atualizado em 17/08/2018, bem como os acréscimos de encargos contratuais. Assim, INTIMA Joel 
Reis Goncalves, brasileiro, solteiro, proprietário de microempresa, RG 35.014.973-2-SSP/SP, CPF/MF 285.643.308-14, residente e domiciliado 
na Rua Alves Guimarães nº 150, apartamento 903, Jardim América, para comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Avenida São 
Gabriel nº 201, 1º andar, Jardim Paulista, São Paulo, SP, em dia útil (2ª a 6ª feiras), das 9:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento do débito 
acima referido, sujeito à atualização monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, mais despesas de cobrança, somados aos 
encargos que vencerem no prazo da intimação. Fica o devedor Joel Reis Goncalves ciente de que o não cumprimento da referida obrigação, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste edital, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária – Caixa Econômica Federal -, nos termos do art. 26, § 7º, da citada Lei nº 9.514/1997. São Paulo, 17/08/2018. O 13º 
Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. 

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO: A Prefeitura da Estância de Atibaia, 
torna público para conhecimento dos interessados a abertu-
ra das seguintes licitações: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
019/2018, PROCESSO Nº 23.955/2018, cujo o objeto é a 
alienação de 03 (três) imóveis urbanos, situados à Rua João 
Pires, loteamento Parque Jerônimo de Camargo, Rua José 
Benedito Trofino, Jardim Alvinópolis e na Av. Horácio Neto, 
Centro, Atibaia/SP. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELO-
PES às 09 horas do dia 20 de  setembro de 2018, na Sala 
de Licitações, situada à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Atibaia/SP.  Para aquisição de cópias do edital, os interes-
sados deverão acessar o site www.atibaia.sp.gov.br, ou diri-
gir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias 
úteis das 10 horas às 16 horas, mediante o recolhimento de 
emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). Demais infor-
mações: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. Secre-
taria de Administração – Departamento de Compras e Lici-
tações, 17 de agosto de 2.018. Daniela Marques Vieira Bar-
bosa - Diretora do Departamento de Compras e Licitações

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO: A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna 
público para conhecimento dos interessados a abertura das seguin-
tes licitações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/18, PROCESSO Nº 
22.896/2018, cujo o objeto é o “Aquisição de livros para o baú de leitu-
ra, utilizados pelos alunos do 1° ano do ensino fundamental, da Rede 
Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, nas atividades em 
sala de aula, Projeto Ler e Escrever – Fonte do Saber, com entregas 
ponto a ponto”. Recebimento de propostas iniciais até: 05/09/2018 
às 08h25. Abertura de propostas dia 05/09/2018 às 08h30 e início 
da sessão de disputa de preços dia: 06/09/2018 às 08h30. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 126/18, PROCESSO Nº 22.897/2018, cujo o obje-
to é o “Aquisição de livros para o baú de leitura, utilizados pelos alu-
nos do 2° ano do ensino fundamental, da Rede Municipal de Ensino, 
da Secretaria de Educação, nas atividades em sala de aula, Projeto 
Ler e Escrever – Fonte do Saber, com entregas ponto a ponto”. Re-
cebimento de propostas iniciais até: 05/09/2018 às 13h25. Abertura 
de propostas dia 05/09/2018 às 13h30 e início da sessão de disputa 
de preços dia: 06/09/2018 às 13h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
127/18, PROCESSO Nº 22.901/2018, cujo o objeto é o “Aquisição 
de livros para o baú de leitura, utilizados pelos alunos do 5° ano do 
ensino fundamental, da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de 
Educação, nas atividades em sala de aula, Projeto Ler e Escrever 
– Fonte do Saber, com entregas ponto a ponto”. Recebimento de 
propostas iniciais até: 10/09/2018 às 08h25. Abertura de propostas 
dia 10/09/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços 
dia: 11/09/2018 às 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/18, PRO-
CESSO Nº 23.274/2018, cujo o objeto é o “aquisição de livros de 
leitura, destinados aos alunos das Creches Municipais e Comunitá-
rias, da Educação De Jovens E Adultos e das Pré Escolas, da Rede 
Municipal de Ensino, na Jornada Literária – Projeto Ler e Escrever: 
Fonte do Saber, da Secretaria de Educação”. Recebimento de pro-
postas iniciais até: 10/09/2018 às 13h25. Abertura de propostas dia 
10/09/2018 às 13h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 
11/09/2018 às 13h30. Para aquisição dos editais os interessados 
deverão acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp ou 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10h às 16h, mediante o re-
colhimento de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 077/2018, PROCESSO Nº 24.238/2018, cujo 
o objeto é a “registro de preços para eventual aquisição de materiais 
para lavagem de veículos e materiais para borracharia, destinado 
ao uso nos veículos leves e pesados, de diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses”. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE 
LANCES: “Proposta e Documentação”, às 14 horas dia 27 de agosto 
de 2.018 na sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila 
Rica, Atibaia/SP. Para aquisição dos Editais os interessados deve-
rão acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp, ou, diri-
gir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 
10h às 16h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de 
R$ 10,00 (dez reais). Demais informações: Departamento de Com-
pras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 
4414-2510. Secretaria de Administração – Departamento de Com-
pras e Licitações, 15 de agosto de 2.018. Daniela Marques Viei-
ra Barbosa - Diretora do Departamento de Compras e Licitações. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2018 - EDITAL Nº 181/2018 

Objeto: Aquisição de controladoras de laço e detectores digitais de veículos para uso do 
COI, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 
(doze) meses, conforme consta no Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível 
gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.
br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 31 de agosto de 2018, às 09:00 horas. Maiores informações, no 
Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 17 de agosto de 2018
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2018 - EDITAL Nº 183/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a implantação de ambiente seguro certificado 
de alta disponibilidade em uma área total de aproximadamente 48 m² através de instalação de Sala 
Segura Modular com classificação CF120 e seus subsistemas, de acordo com a descrição constante 
no anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura 
na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro 
Marcos Roberto Monaro, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fá-
bio Roberto Barnabé, 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/ SP, às 09:00 horas do dia 30 de agosto 
de 2018. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9087 (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 17 de agosto de 2018
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2018 - EDITAL Nº 182/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para aplicação e 
remoção de películas insulfim, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com a 
descrição constante no anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, 
através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser 
entregues, diretamente a Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na sala de reunião do Departa-
mento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, 2.800 - Jardim Esplanada 
II - Indaiatuba/ SP, às 09:00 horas do dia 30 de agosto de 2018. Informações através dos 
telefones nºs (19) 3834-9202 (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 17 de agosto de 2018
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE SUSPENSÃO - PROCESSO Nº 13.845/18. PRE-
GÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/18 OBJETO: Con-
tratação de empresa para a prestação de serviços de publi-
cidade e marketing, compreendendo o conjunto de atividades 
realizadas integradamente que tenham por objeto atender ao 
princípio da publicidade e ao direito à informação, difundir 
idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informa-
ções ao público em geral. A Secretaria de Administração no 
uso de suas atribuições, comunica aos interessados a SUS-
PENSÃO “SINE DIE” do procedimento licitatório em referên-
cia, para análise de questionamento formulado por empresas 
interessadas no presente certame. Oportunamente, será de-
signada nova data para a retomada do certame em epígrafe. 
Secretaria de Administração – Departamento de Compras e 
Licitações, 16 de agosto de 2018. Daniela Marques Vieira Bar-
bosa - Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) - PROCESSO Nº. 240/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2018- PP

A Mesa da CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO torna público que realizará no dia 30 de agosto de 
2018, às 10h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR 
CM/COLUNA, destinada à CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL 
PARA A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E/OU MENSAGENS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.

O respectivo Edital estará à disposição dos interessados na Internet, no seguinte endereço:
www.camarasuzano.sp.gov.br/licitacoes.

 Informações pelo telefone (11) 4744-8000 ou e-mail: cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br.
Suzano, 17 de agosto de 2018 - Ver. Leandro Alves de Faria - Presidente

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO das partes DANIELA CHOQUETI
(RG.20.581.319-7, CPF.275.360.398-75), ANA LUIZA ANTUNES DA SILVA CHOQUETI (RG.10.839.352-5,
CPF.115.273.388-51), CAROLINA CHOQUETI (RG.20.581.314-8, CPF.749.212.901-72) e PATRICIA CHOQUETE
(RG.41.211.977-8, CPF.749.429.171-04), bem como a credora com penhora registrada Prefeitura Municipal de Tatuí
e demais interessados, expedido nos autos da ação de INVENTÁRIO, dos bens deixados pelo falecimento de
CARLOS CHOQUETI FILHO (RG.5.405.092-SSP/SP, CPF.750.876.268-15), requerida por DANIELA CHOQUETI,
PROCESSO 0003975-94.2006.8.26.0624. A Doutora Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty, Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER
que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
(www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM – Uma casa e seus respectivos lotes de terreno
sob nº 01, 02, e 03 da quadra I, do loteamento denominado Jardim São Paulo, nesta cidade de Tatuí, perímetro
urbano, com a área de 1.377,60m2, com frente para a Rua Dr. Ibrain Almeida Nobre, nº 55 esquina com a Rua Prof.
Waldemar Ferreira, com as seguintes medidas e confrontações: - Pela frente com a Rua Dr. Ibrain Almeida Nobre, onde
mede 21,00m; do lado direito de quem desta Rua olha para o imóvel mede 56,00m, com os lotes 07, 08 e 09 de Genaro
Iazzetti ou sucessores e com o lote nº 04 de Candido da Silva Bocaiúva; do lado esquerdo mede 28,00m com a Rua
Prof. Waldemar Ferreira, nos fundos com Herdeiros de Adão Bertin ou sucessores, onde mede 35,50m e na esquina
entre as ruas referidas, um canto curvelíneo que mede 14,00m, objeto da matricula 34.035 do Cartório de Registro
de Imóveis de Tatuí/SP; cadastro na Prefeitura Municipal local sob o numero 0323.0018; consta conforme AV/2, que
sobre os referidos lotes foi construída um prédio com a área construída de 892,14m2, à Rua Ibrain Almeida Nobre,
nº 55, Jardim São Paulo, nesta Cidade, o qual recebeu o numero 55 daquela via publica; Consta conforme R/4-
34.035, penhora do imóvel descrito, nos autos da ação de execução fiscal nº 879/2001, que tramita pelo Serviço Anexo
Fiscal das Fazendas desta Comarca de Tatuí/SP, movida pela Prefeitura Municipal de Tatuí em relação a Carlos
Choquetti Filho, para assegurar a importância de R$2.555,61; AVALIAÇÃO: R$2.000.000,00 (Agosto/2017); DATAS
DOS LEILÕES – 1º leilão, que terá início no dia 31 de Agosto de 2018, às 14:00 horas, encerrando-se no dia
05 de setembro de 2018, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção,
encerrando no dia 25 de setembro de 2018, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado
arrematante aquele que der lance igual ou superior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual
ou superior a 60% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas
propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante
em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão
sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC).
PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do
Brasil S.A., através do site www.bb.com.br no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC).
COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate),
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 do Leiloeiro Oficial: PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DO CANCELAMENTO DO
LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelado após a publicação do edital, especialmente
em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo
leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES
DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com
o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único
do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será
extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de
conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de respon-
sabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão
de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e
débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada
ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoal-
mente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11) 2338-0211 e email:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando as partes, bem como a
credora com penhora registrada Prefeitura Municipal de Tatuí e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta
recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jundiaí, Estado
de São Paulo, Dra. Daniella Aparecida Soriano Uccelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER os seguintes credores e
condôminos: Matrícula 56.932: 1) Delta Serviços Cartorários S/C Ltda, CNPJ 05.316.909/000177; 2) Banco Interpart
S.A., CNPJ 59.531.103/0001-20; 3) D.A Brasil Representação Comercial Ltda., CNPJ 09.579.592/0001-12; Matrícula
93.195: 1) Banco de Crédito Nacional, CNPJ 60.898.723/0001-81; 2) Comind S.A.; 3) Banco Interpart S.A., CNPJ
59.531.103/0001-20; Matrícula 59.951: 1) Rafaele Ranalli, CPF 133.590.028-49; 2) Araken Martinho, CPF
014.942.018-87; 3) Pedro Garcia Neto, CPF 203.172.988-87; 4) Sonia Maria de Araújo Cintra, CPF 712.008.948-
04; 5) José Roberto Pennaforte Martins, CPF 776.540.058-49; 6) Banco Interpart S.A., CNPJ 59.531.103/0001-20;
7) Banco de Crédito Nacional, CNPJ 60.898.723/0001-81; 8) D.A Brasil Representação Comercial Ltda., CNPJ
09.579.592/0001-12; Matrícula 41.821: 1) Ruth Bertolini Dal Santo, CPF 038.406.038-20; 2) Eunice Dal Santo
Rodrigues, CPF 964.751.378-04; 3) Bruno Dal Santo Filho, CPF 712.484.208-53; 4) José Marco Dal Santo, CPF
002.243.428-35; 5) Adriana Valeria Correa Marotte, CPF 075.292.678-09; 6) Banco de Crédito Nacional, CNPJ
60.898.723/0001-81; 7) Mozart Vieira, CPF 024.369.768-64; 8) Banco Interpart S.A., CNPJ 59.531.103/0001-20; 9)
Geraldo Camilo da Silva, CPF 059.151.118-58; 10) Aldo Pereira, CPF 142.189.198- 01; 11) Rodrigo Ferreira Carvalho,
CPF 270.834.158-89; 12) Sebastião Antunes de Melo, CPF 120.374.818-37; 13) Sebastião Matias de Oliveira, CPF
016.786.418-12; 14) Sandra Santos Rodrigues, CPF 265.294.968-31; 15) Sebastião dos Santos, CPF 119.327.608-
06; 16) Sandro Aparecido Rosa, CPF 120.411.858-40; 17) Geraldo Camilo da Silva, CPF 059.151.118-58; 18)
Solange Cicatti Emanoeli de Menezes, CPF 085.760.468-65; 19) Rosana Ciscato, CPF 059.152.848-76; 20) Airton
Nazaré Rodrigues, CPF 949.581.816-87; 21) Edivan Lima dos Santos, CPF 196.550.048-05 e 22) Francisco Almendro
Galbes, CPF 712.313.908-91, que Maria Antonia Teixeira ajuizou uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
em face do Espólio de Luiz Evaldo Kadow, onde foram penhorados os imóveis objeto das matrículas nºs 56.932,
93.195, 59.951 e 41.821 todos registrados no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP. Encontrando-se os
credores e condôminos acima mencionados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL,
para que no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 dias deste edital, ofereçam impugnação, bem como para
manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao pedido de adjudicação em relação aos imóveis objeto das
matrículas 41.821, 59.951 e 56.932. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 21 de junho de 2018.

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

FDE AVISA: TOMADA DE PREÇOS
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas interessadas que 
acha-se aberta licitação para execução de Reforma do Prédio Escolar com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e 
Manutenção de Elevador (Obra Remanescente): TOMADA DE PREÇOS Nº - PRÉDIO - LOCALIZAÇÃO - PRAZO - ÁREA (se 
houver) - PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO P/PARTICIPAR - ABERTURA DA LICITAÇÃO (HORA E DIA): 69/00101/18/02 
- EE Benedito Gebara - Rua 7 de Setembro, 676 - Cep: 17470-000 - Centro - Duartina/SP - 180 - R$ 42.626,00 - 
09:30 - 04/09/2018. As empresas interessadas poderão obter informações e verificar o Edital e o respectivo Caderno de 
Encargos e Composição do BDI na SEDE DA FDE na Supervisão de Licitações, na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 
01046-001 - São Paulo/SP ou através da Internet pelo endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br. Os interessados poderão 
adquirir o Edital através de CD-ROM a partir de 20/08/2018, na SEDE DA FDE, de segunda a sexta-feira, dentro do 
horário de expediente, das 08:30 às 17:00 horas, mediante pagamento não reembolsável de R$ 40,00 (quarenta 
reais) ou através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços 
e Preços poderá(ao) ser(em) adquirida(s) através de CD-ROM ao custo de R$ 3,00 (três reais), na SEDE DA FDE, de 
segunda a sexta-feira, dentro do horário de expediente, das 08:30 às 17:00 horas, ou através do endereço eletrônico 
www.fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Solicitação de Participação e a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação, deverão ser entregues no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar - Supervisão 
de Licitações da Fundação Para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta 
Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas 
alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA 
A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
- FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. LUIS CELSO VIEIRA SOBRAL – 
Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

FDE AVISA: Pregão Eletrônico de Registro de Preços Nº 36/00438/18/05
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO – CJU-02. A FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas interessadas que se acha aberta licitação para: 
Aquisição de Conjunto de Uso Múltiplo – CJU-02. As empresas interessadas poderão obter informações e verificar 
o Edital a partir de 20/08/2018, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou na sede da FDE, na Supervisão de 
Licitações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 
08:30 às 17:00 horas, ou verificar o edital na íntegra, através da Internet no endereço: http://www.fde.sp.gov.br. A sessão 
pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 
04/09/2018, às 10:00 horas e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos 
autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. Todas as propostas deverão obedecer 
rigorosamente o estabelecido no edital e seus anexos e serão encaminhadas, por meio eletrônico, após o registro dos 
interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes previamente cadastrados. A data do 
início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 20/08/2018, até o momento anterior ao início da sessão 
pública. LUIS CELSO VIEIRA SOBRAL - Presidente
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