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-Isabela Bolzani
e Daniela Arcanjo

são paulo O Banco Central
adiouparaodia13deagostoo
iníciodasegundafasedoopen
banking, que estava previs-
topara estaquinta-feira (15).
Nessa fase, os clientes pode-
rãocomeçarapediràsinstitu-
içõesparticipantesocompar-
tilhamentodeseusdadosca-
dastraise informaçõessobre
transaçõesemcontas,cartão
de crédito eprodutosde cré-
dito contratados.
Segundo nota do BC divul-

gadanestaquarta-feira(14),a
alteraçãonadataocorrepor-
queasinstituiçõesparticipan-
tesaindaestãofinalizandotes-
tes necessários para registro
de suas APIs—conjuntos de
protocolos que permitem a
um sistema se conectar com
outro para consumir dados
demaneirapadronizada. Se-
rá pormeio dessesmecanis-
mos que funcionará o com-
partilhamento de dados do
openbanking.
Executivosdosetorquees-

tãoapardoassuntoequepre-
feriramnãoseidentificarafir-
maramqueopedidodeadia-
mento foi um consenso en-
tre os participantes do siste-
ma.Apesardeapenasosgran-
desbancos epartedosmédi-
os(participantesdossegmen-

tos S1 e S2 doBancoCentral)
seremobrigadosaparticipar
dasegundafasedoopenban-
king, instituições menores,
quevoluntariamentecomeça-
rãoaatuarnessafase,também
precisariamdemais tempo.
Éo segundoadiamentono

cronogramadeimplementa-
ção do projeto. No ano pas-
sado, o começo da primeira
fase, previsto para 30 de no-
vembro,tambémsofreualte-
ração—nocaso,para1ºdefe-
vereirodeste ano.A razãona
época foi a pressão do setor
bancário.
Apropostadoopenbanking

éadaptaraofertadeprodutos
eserviçosaoperfildecadacli-
ente,acustosmaisacessíveis
edeformamaiságilesegura.
Ocompartilhamentodeda-

dossópoderáser feitocoma
autorizaçãoexpressadoclien-
te e sempre para finalidades
determinadas e por um pra-
zo específico.
Caso queira, o cliente tam-

bémpoderácancelaressaau-
torizaçãoaqualquermomen-
toeemqualquerumadasins-
tituições envolvidas.
O diretor-executivo da AB-

Fintechs (Associação Brasi-
leira de Fintechs), Marcelo
Martins, afirmou que o atra-
soépositivonestemomento.
“Asinstituiçõesaindaestão

finalizandoostestesdecerti-

ficação,homologaçãoeregis-
tros das APIs, ou seja, da tec-
nologia que fará o openban-
king funcionar. Ao meu ver,
nãoadiantanadaanova fase
começar semque as institui-
ções estejamprontas”, disse.
Procurada,aFebraban(Fe-

deraçãoBrasileiradeBancos)
afirmouqueos ajustes feitos
peloBCnocalendáriode im-
plementaçãodoopenbanking
sãoprocessosnaturaisdentro
de uma infraestrutura dessa
complexidade emagnitude.
“Aolongodetodooproces-

so, os bancos contribuíram
com recomendações técni-
cas e operacionais e perma-
necem sugerindo melhorias
para trazer maior fluidez e
segurançaaofuncionamento
dosistema”,afirmouemnota.
AindasegundoaFebraban,

a expectativa do setor com
a implementação comple-
ta do sistema é positiva e o
open banking tende a incen-
tivar a inovação e a intensifi-
carasofertasdevalorparaos
clientes, indo de encontro à
transformação digital do se-
tor financeiro.
“Afederaçãoeosetorbancá-

riocontinuamengajadoscom
a iniciativa, que trará mais
conveniênciaparaseusclien-
tes,alémdeoportunidadese
melhoresofertasdeprodutos
e serviços para omercado.”

BCadia segunda fasedo
openbankingparaagosto
Início estava previsto para hoje; instituições pedemmais tempo para testes

CBA, daVotorantim,
levanta R$ 1,6 bi em IPO,
menos que o esperado
são paulo | reuters A CBA
(Companhia Brasileira de
Alumínio), do grupo Voto-
rantim,levantouR$1,6bilhão
emseuIPO(ofertainicialde
ações, na sigla em inglês).
As ações da companhia

estreiamnaBolsabrasileira
nesta quinta (15), a R$ 11,20
cadauma.Opreçoficouabai-
xodafaixaestimativainicial,
que ia deR$ 14 aR$ 18.
Comosrecursosdaoferta,

acompanhiabuscaráfinan-
ciarseucrescimentoorgâni-
co e comprar rivais.
A operação foi coordena-

daporBankofAmerica,BTG
Pactual, Bradesco BBI, Ci-
ti e XP e tambémserviu pa-
ra queo acionista controla-
dor do negócio, a Votoran-
tim, vendesse uma partici-
paçãononegócio.
No prospecto da oferta, a

CBAinformaquetevereceita
líquida de R$ 1,79 bilhão no
primeiro trimestre de 2021,
43% a mais do que um ano
antes, enquanto a margem
Ebitda (lucros antes de ju-
ros, impostos,depreciaçãoe
amortização)ajustadasubiu
de 12,9%para 20,1%.

A companhia calcula um
investimento de R$ 581mi-
lhõesaté2025paraatualizar
sua tecnologiade fornosde
fundição,alémdeR$307mi-
lhões para desenvolver dis-
posição a secode resíduos.
ACBAaindaplanejainves-

tirR$795milhõesnoperío-
do para aumentar a produ-
ção de alumínio, R$ 190mi-
lhões entre 2023 e 2026 pa-
raumprojetodegeraçãode
energia renovável.
Porfim,calculaqueempre-

garáR$2bilhõesentre2023
e2025paramontarumauni-
dadedeproduçãode4,5mi-
lhõesdetoneladasdebauxi-
ta por anonoPará.

$
Ação da SmarFit
sobe 35% na estreia
Os papéis da rede de
academias fecharam a
R$ 31 no primeiro dia
de negociações na B3,
nesta quarta (14). A
companhia levantou
R$ 2,3 bilhões no seu IPO
(oferta inicial de ações).

$
Novo cronograma de
implementação do
open banking
1º de fevereiro de
2021 - Fase 1
Compartilhamento de
dados das instituições
participantes sobre seus
canais de atendimento e
produtos e serviços mais
comuns, relacionados
a contas de depósito à
vista, poupança, contas
de pagamento pré-pagas
e operações de crédito

13 de agosto de
2021 - Fase 2
Compartilhamento
de dados cadastrais e
transacionais entre as
instituições participantes

30 de agosto de
2021 - Fase 3
Compartilhamento de
dados de serviços de
iniciação de transações de
pagamento e possibilidade
de encaminhamento
de propostas de
operações de crédito

15 de dezembro de
2021 - Fase 4
Demais operações, como
câmbio, investimentos,
previdência e seguros

AVISO DE RE-RATIFICAÇÃO
O Presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Marcelo Cavenague, no uso de suas atribuições legais, RE-RATIFICA o
Edital nº 01/2021, publicado em 24/06/2021, que convocou as eleições para renovação do Conselho para o biênio
2022/2023, para os dias 01 e 02 de outubro de 2021, passando a constar que a eleição será online, através do link
de votação disponibilizado pelo CFO eleicaocros2021.elejaonline.com, atendendo as regras de operacionalização
estabelecidas na Resolução CFO-232/2021, e que as orientações também poderão serem obtidas através do nosso
site http://www.crosp.org.br/eleicao.html., mantendo-se as demais informações e orientações do Edital nº 01/2021.

São Paulo, 15 de julho de 2021
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

Dr. Marcelo Cavenague
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 –
4º Andar – Centro - Santos, CEP. 11.010-080, comunica que, de acordo com
a Lei Federal nº 8.666/93, está procedendo à seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA Nº 13906/2021 – tipo menor preço
PROCESSO Nº 30578/2020-53
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DE TRANSPORTE
COLETIVO NA ZONA NOROESTE E MORROS, PAC 2 – MOBILIDADE MÉDIAS
CIDADES: PROGRAMA PRÓ TRANSPORTES – CORREDORES DE ÔNIBUS –
ETAPA 5, INCLUINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações -
SIEDI
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 17/08/2021, na sala de reunião da
Comissão Permanente de licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 17/08/2021 às 11h15 no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira,
das 09h00 às 11h00 ou das 14h30 às 17h00, tendo como ponto de partida a Rua
Andrade Neves, nº 08 – Centro - Santos/SP, estendendo-se pelos diversos
corredores de ônibus na zona dos Morros e ruas complementares da Zona
Noroeste, na Cidade de Santos, que serão objeto da licitação, mediante agenda-
mento através do tel. (13) 3229-8822 com o Eng. Paulo Aguina.
Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada, a partir do dia 16/07/2021,
no site da Prefeitura de Santos no link do licitasantos:
http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13906/2021-Download)
Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail:
comlic1@santos.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 15h00.
Santos, 14 de julho de 2021.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARAA. PEPICELLI AIRES - Presidente
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE RESIDENCIAL PALMARES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores condôminos emoradores doConjunto Habitacional ParqueResidencial Palmares,
inscrito no CNPJ 57.353.419/0001-44, com sede à Rua Giuseppe Tartini, 15, Jardim Icaraí, Santo
Amaro, São Paulo, Capital, convocados para à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25
de julho de 2021, nas dependências do Condomínio, no Ginásio de Esportes, na Rua dois, ao lado
da Administração e da Central de Segurança, às 09h00 em primeira chamada e 09h30 em segunda
chamada, obedecendo-se o disposto no artigo 1.350, do Código Civil combinado com artigo o 11º e
incisos, do capítulo IV, da Convenção Condominial, para conhecerem, discutirem e deliberarem sobre
os seguintes temas: 1- Deliberação sobre a prestação de contas relativa ao exercício anterior (2020),
do período administrado pelo Sr. Edson da Costa Dantas, servindo a publicação do presente edital
como comunicação oficial para que ele compareça à assembleia e preste as contas, sem prejuízo
de entrega do edital em sua unidade exclusiva, localizada à Rua de Circulação Interna número seis,
casa 27. 2- Apreciação e votação do orçamento para o exercício seguinte (2021). 3-Nos termos do
artigo 11o, alínea f), da Convenção Condominial: a) dar conhecimento aos condôminos acerca de
processos judiciais e procedimentos importantes; b) discutir a contratação de empresa especializada
em auditoria, para, se aprovada a contratação, auditar as contas dos últimos cinco anos da gestão
anterior, considerando-se que não foram prestadas as contas referente ao ano de 2018; c) discutir
sobre condições para acordos com inadimplentes; Registre-se que todos os conselheiros fiscais e
consultivos da gestão passada devem comparecer na assembleia, sob pena de responsabilização,
para prestaremquaisquer esclarecimentos que se façamnecessários aos condôminos. Para participar
e deliberar na assembleia, será necessário apresentar a última taxa do condomínio paga,RGoriginal e
estar quite com as obrigações condominiais, ou seja, àqueles que possuem acordos em andamento,
nos termos do Código Civil, não poderão votar e nem participar da assembleia. Nos termos do artigo
11, § 7o, daConvençãoCondominial, combinado comoCódigoCivil Brasileiro, cada unidade exclusiva
possui direito somente a 01(um) voto, de modo que poderá participar da assembleia apenas um dos
proprietários da unidade. Para participar e deliberar, através de procuração, somente serão aceitas
procurações com poderes específicos para esta assembleia e com firma reconhecida do outorgante.
Levando em consideração a pandemia Covid-19, todas as medidas de distanciamento social estão
sendo tomadas, quais sejam: espaço amplo e ventilado com distanciamento de 1,5 metros entre uma
cadeira e outra, sanitização do espaço na véspera da assembleia, uso obrigatório de máscara, medi-
ção de temperatura na entrada e utilização de álcool em gel. São Paulo,15 de julho de 2021. Juliana
Lopes de Oliveira – Síndica e Administradora.

COMUNICADO
AClaro S/A comunica aos clientes do ServiçoTelefônico Fixo Comutado STFC, na modalidade
Longa Distância Nacional, os novos valores promocionais das Franquias 8 e 11 do seu Plano
Alternativo de Serviço PAS 198 LD, com vigência a partir de zero hora do dia 19/07/2021.
Valor mensal da Franquia promocional:

Estados Franquia 8 Franquia 11
Com tributos Sem tributos Com tributos Sem tributos

AC, ES, RR, SC e SP R$ 43,90000 R$ 31,32265 R$ 35,90000 R$ 25,61465

MT e MG R$ 43,90000 R$ 30,44465 R$ 35,90000 R$ 24,89665

BA e DF R$ 43,90000 R$ 30,00565 R$ 35,90000 R$ 24,53765

AP, GO, MA, MS, PR e TO R$ 43,90000 R$ 29,56665 R$ 35,90000 R$ 24,17865

AL, AM, CE, PA, PB, PE, PI,
RN, RS e SE R$ 43,90000 R$ 29,12765 R$ 35,90000 R$ 23,81965

RJ R$ 43,90000 R$ 28,24965 R$ 35,90000 R$ 23,10165

RO R$ 43,90000 R$ 26,93265 R$ 35,90000 R$ 22,02465

Observações:
Valores promocionais válidos por prazo indeterminado, qualquer alteração será precedida de
comunicado público.

As demais condições e tarifas do PAS 198 - LD permanecem inalteradas.

Tributos incidentes: ICMS (AC, ES, RR, SC e SP = 25%; MT e MG = 27%; BA e DF = 28%;
AP, GO, MA, MS, PR e TO = 29%;AL, AM, CE, PA, PB, PE, PI, RN, RS e SE = 30%;RJ = 32%;
RO = 35%); PIS (0,65%); COFINS (3%).

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.fazum21.com.br ou na Central de
Atendimento pelo telefone 10321.

A V I S O
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADADE PREÇOS n° 2/2021
TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO SEI Nº 20.22.0001.0027435.2021-66
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 03/08/2021, às 14h
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obra de
reforma e recuperação do estacionamento do Complexo Sede do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, localizado no Edifício Sede das Procuradorias de Justiça,
situado na Rua Professor Fioravanti di Piero, entre as Avenidas General Justo e
Marechal Câmara, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
LOCAL DA LICITAÇÃO: Edifício do Ministério Público, situado na Av. Marechal
Câmara, nº 350, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
OBSERVAÇÃO: As interessadas em participar da presente licitação deverão obter o
Edital e seusAnexos no período compreendido entre os dias 19/07/2021 e 02/08/2021,
no Portal da Transparência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
http://transparencia.mprj.mp.br/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SUBPREFEITURAS

Serviço Funerário do Município de São Paulo
Edital de Notificação
O Diretor da Divisão de Registro e Controle de Concessões, nos moldes do Decreto
n° 59.196/2020 e Resolução 16/2019, notifica os cessionários /interessados abaixo
para que compareçam na Rua da Consolação, 247 - 5º andar, das 09:00h às 16:00h,
de 2ª a 6ª feiras ou contato no e-mail: mbellaparte@prefeitura.sp.gov.br para tratar
de assunto referente a regularização da cessão, sendo certo que o não
comparecimento ou contato no prazo de 30 dias a partir desta publicação, implicará
na disponibilização do terreno para nova cessão e remoção dos despojos do local.
Cemitério Araçá
2011-01.65.761-4- Terreno 50 - Quadra 136-A - Francisco Nicacio Ferreira Lima;
2011-0.333.199-6 - Terreno 107 - Quadra 144 - Mauro Rocco D’Angelo;
2012-0.216.874-0 - Terreno 30-A - Rua 35 - Elza Maria Ferreira da Rocha.
Cemitério Campo Grande
2011-0.290.166-7 - Terreno 261 - Quadra 22 - Nair Pires da Silva Santos;
2011-0.302.573-9 -Terreno 263 - Quadra 22 - Francisco Luiz de Andrade;
2011-0.118.028-3 -Terreno 251 - Quadra 19 Rua E - Marco Antonio Noe;
2012-0.203.245-8 - Terreno 161 - Quadra 23 Rua 05 - Roberto do Prado.
Cemitério Consolação
2012-0.314.374-1 - Terreno 36 - Quadra 60 - Jose Augusto Costa Ferreira Rocha;
2012-0.337.969-9 - Terreno 13 - Quadra 59 - Graziele Paula Souza Costa;
2012-0.314.023-8 - Terreno 58 - Quadra 53 - Elva Subirana Cuellar Pecoraro.
Cemitério Dom Bosco
2011-0.216.757-2 - Terreno 59 - Quadra 3 Gleba 1 Rua 5 - Everaldo Matos Guimaraes;
2011-0.005.730-3 - Terreno 47 - Quadra 3 Gleba 1 Rua 05 - João Mariano Bardalate;
2012-0.027.311-3 - Terreno 566 - Quadra 02 Gleba 1- Isaltina Leme de Souza
Pedrozo.
Cemitério Quarta Parada
2012-0.022.694-8 - Terreno 17 - Quadra 5 - Nelson Vieira de Souza.
Cemitério Santana
2011-0.169.339-4 - Terreno 3 Rua 02-B - Claudemir Rosa da Silva.
Cemitério São Paulo
2011-0.042.037-6 - Terreno 130 - Quadra 24 - Cesar Augusto Ribeiro dos Santos.
Cemitério São Pedro
2011-0.157.806-4 - Terreno 20 - Quadra C-06 - Elaine Cristina Ignacio;
2011-0.089.558-9 - Terreno 330 - Quadra C-15 - Gilberto Camargo;
2011-0.268.627-8 - Terreno 33 - Quadra A 3 - Aneres Lucera Alves;
2011-0.35.146-0 - Terreno 119 - Quadra C7- Aracy Bueno;
2011-0.143.437-2 - Terreno 102 - Quadra A26 - Edna Antero Genaro;
2011-0.280.443-2 - Terreno 37 - Quadra C 08 - Ruth Zonaro da Costa;
2011-0.252.182-1 - Terreno 91 - Quadra A3 - Maria Fernanda Teresa Bras;
2011-0.257.442-9 - Terreno 62 - Quadra C-06 - Rita de Cassia Moreira.
Cemitério Saudade
2011-0.082.766-4 - Terreno 102 - Quadra 31 - Marcos Cleber Barreto da Silva.
Cemitério Tremembé
2012-0.297.572-7 - Terreno 12 - Quadra 22 - Paula Fernanda Costa.
Cemitério Vila Mariana
2011-0.182.673-4 - Terreno 27A - Quadra Q - Camila de Mendonça Martinez.
Cemitério Vila Nova Cachoeirinha
2011-0.035.048-5 - Terreno 229 - Quadra 4-A - Odenia Fernandes Gomes;
2011-0.314.481-9 - Terreno 17 - Quadra 09 - Maria Lucia Ferreira Rocha;
2012-0.283.286-1 - Terreno 335 - Quadra 6 - Alessandro Guedes de Albuquerque.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
– BRASIL PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IPOJUCA – PSA
IPOJUCA - SELEÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA AVALIAÇÃO FINAL DO PROGRAMA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IPOJUCA – PSA IPOJUCA REFERÊNCIA: ITEM 4.55 DO PLANO DE AQUISIÇÕES
VIGENTE (PA16) – COMPONENTE ASSOCIADO POA Nº 2.2.19.2. 1. O Estado de Pernambuco, por intermédio da
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos -SEINFRA, tendo como entidade executora a Companhia Pernambucana
de Saneamento – COMPESA, recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para
implementação do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca - PSA Ipojuca, e, para tanto,
pretende utilizar parte dos recursos para a contratação de serviços de Consultoria Individual. 2. Os serviços pretendidos
compreendem a consultoria de profissional qualificado (Pessoa Física) para Prestação de Serviços de Consultoria
Individual para Avaliação Final do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca – PSA Ipojuca. O
prazo previsto para a execução dos serviços é de 05 (cinco) meses. 3. Requisitos Mínimos que o consultor deverá ter: 1)
Formação Superior em ciências econômicas, administração, engenharia e/ou especialização em áreas que possem conter
relação com a prestação dos serviços; e 2) Experiência profissional de 10 (dez) anos na avaliação técnica e financeira de
projetos da esfera pública. 4. Requisitos Recomendáveis, mas não obrigatórios: 1) Pelo menos 01 (uma) experiência em
avaliação de programas/projetos financiados por organismos internacionais, com complexidade similar ao do PSA Ipojuca; 2)
Experiência na gestão e/ou avaliação de Projetos na área de saneamento;e 3) Conhecimento de línguas estrangeiras: inglês
e/ou espanhol. 5. O Consultor será selecionado de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Politicas para Seleção e
Contratação de Consultores Finaciados pelo Banco interamericano de Desenvolvimento – BID (GN – 2350-9), e está aberta
a todos os Consultores de Países Elegíveis, conforme definido nestas normas. 6. A COMPESA convida consultores elegíveis
a manifestarem interesse em relação à contratação mencionada, mediante apresentação de Curriculum Vitae contendo
informações detalhadas sobre as atividades exercidas ao longo da vida profissional, JUNTAMENTE com os documentos
comprobatórios dos dados fornecidos, a ser enviado até 30 de julho de 2021, contendo o título a que se refere o Convite
à Manifestação de Interesse, para o endereço ou e-mail informados a seguir, mediante o qual também poderão ser obtidos
maiores detalhes sobre o processo e o envio, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 16:00h.
Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA - Comissão Especial de Licitação de Projetos Especiais 2 – CEL2
Presidente: Alessandra Vasconcelos da Silva. Av. Cruz Cabugá nº 1.387 (acesso pela Av. Dr. Jayme da Fonte, S/N, 1º Andar,
Nova Sede), Santo Amaro, Recife/PE. CEP: 50.040-000. Tel.: 55 3412 9310 E-mail:cel2@compesa.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, Mooca,
São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-
04, com sede na PraçaAlfredo Egydio de SouzaAranha, 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 e Outras Avenças de nº
10127880707, no qual figura como Fiduciantes DAUTRO DE CASTRO, inscrito no CPF/MF sob nº 055.844.818-66 e sua mulher
ROSIMEIREAPARECIDASOUZADECASTRO, inscrita noCPF/MF sob nº 041.360.828-00, levará a PÚBLICOLEILÃOdemodo
Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 28/07/2021, às 16h00min, em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 587.593,04 (Quinhentos e Oitenta e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Três
Reais e Quatro Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 170.593 do Registro de Imóveis da Comarca de Barueri/SP, com a
propriedade consolidada emnomedo credor Fiduciário constituído por: “O domínio útil doApartamento nº 136B3, tipo “SimplexA”,
localizado no 13º pavimento, do prédio “A3/B3”, do Bloco “B3”, do Subcondomínio do Setor “C”, integrante do Condomínio “Alpha
Square”, situado na Avenida Sagitário, nºs 138, 198 e 278, esquina com aAvenida Alphaville, da área B, do Quinhão II, do “Sitio
Tamboré”, bairroAlphaville (Av.08), noDistrito,Município eComarca deBarueri, Estado deSãoPaulo, que assimdescreve: possui
a área privativa 51,340m², a área comum de 44,736m² - nela incluído o direito de uso de 01 vaga de garagem indeterminada com
auxílio de manobrista/garagista – perfazendo a área total de 96,076m², correspondendo a fração ideal de 0,000465 ou 0,0465%
nas coisas de propriedade e uso comuns do condomínio”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do
art. 30 da lei 9.514/97. ÔNUS:Consta indisponibilidade de bens, no processo nº 00104923820175150026 noTribunal Regional do
Trabalho da 15ªRegião (Av.07). Pendência sobre o bem: Imóvel foreiro. Ocorrendo a venda, a escrituração somente será possível
após a regularização cadastral junto à Secretaria do Patrimônio da União. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já
designado o dia 05/08/2021, às 16h00min, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior a R$ 306.852,34 (Trezentos e Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos). Os
interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.frazaoleiloes.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
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os
participantes presentes no auditório do leilão demodo presencial, na disputa pelo lote do leilão.Avenda será efetuada em caráter
“ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de
construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do
adquirente.O(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 domesmoartigo, ainda que, outros interessados já
tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a
comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O horário mencionado neste edital, no site da leiloeira,
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
de1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão deLeiloeiroOficial. (HP1409_01) K-14,15e16/07

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 – AVISO DE EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Dia 27/07/2021 às 13 horas. CREDENCIAMENTO: A
partir de 13 horas do dia 27/07/2021. A PREFEITURAMUNICIPAL DE ANHEMBI/SP, comunica
a quem possa interessar, que encontra-se aberto na Divisão de Licitações o Processo Licitatório
para realização do Pregão Presencial nº 011/2021 cujo objeto é o registro de preços para
eventual aquisição de diversos gêneros alimentícios para serem utilizados pelo Departamento
de Educação e Cultura para elaboração da merenda escolar, pelo prazo de 12 (doze) meses.
O edital completo estará à disposição no Departamento de Licitações no Paço Municipal sito à
Praça Prefeito Ismael Morado do Amaral, nº 67, bairro Centro, na cidade de Anhembi, Estado
de São Paulo ou no site www.anhembi.sp.gov.br e demais informações poderão ser obtidas pelo
fone (14) 3884-9020, com Mauricio e ainda pelo e-mail: licitacao@anhembi.sp.gov.br.

Anhembi/SP, 15 de julho de 2021. LINDEVAL AUGUSTO MOTTA – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI – Estado de São Paulo

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS , PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FAR-
MACÊUTICOS E TERCEIRIZADOS NO SETOR DE PROPAGANDA E VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS NO
ESTADO DE SÃO PAULO, SINPROVESP, inscrito no CNPJ: 61762043/0001-07, com sede na Rua Itapeva, 221, CEP:01332-
000, São Paulo, SP, bairro da Bela Vista, faz saber a todos quantos virem este edital, ou dele tomarem conhecimento, que se
acham abertas as inscrições de chapas, em sua secretaria, para todos os associados do Sindicato, SINPROVESP, que preen-
cheram os requisitos legais e estatutários, que desejarem participar da eleição para a administração do sindicato, SINPRO-
VESP, no quadriênio de 27 de junho de 2022 a 26 de junho de 2026. As chapas deverão ser registradas na secretaria do
sindicato, no endereço em tela, em até 10 ( dez) dias corridos, a partir da publicação do presente edital. Em face da atual crise
pandêmica a secretaria do sindicato permanecerá aberta das 09h00 às 15h00, com pessoas capacitadas, exclusivamente,
para fornecer toda e qualquer informação relativa ao pleito. A eleição ocorrerá na sede do sindicato, em assembleia geral ex-
traordinária, no dia 28 (vinte e oito) de outubro de 2021, às 16h00, em primeira chamada. Caso não atinja o quórum determinado
pelo estatuto, a segunda chamada obedecerá determinação do artigo 19, parágrafos 1 ao 4, do Estatuto do SINPROVESP, que
ficará à disposição dos interessados na Secretaria desta entidade.

São Paulo, 15 de Julho de 2021.
Antônio Botelho de Carvalho Filho

Presidente do SINPROVESP

Edital de Citação - Processo Digital nº. 1014600-95.2017.8.26.0007. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível –
Indenização por Dano Moral. Requerente: Sidnei Rocha Vargas - Requerido: Drift Car Comercio de Veiculos Ltda
e outros - EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014600-95.2017.8.26.0007 - O (A) MM.
Juiz (a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo, Dr (a). Daniella Carla Russo
Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) DRIFT CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS, inscrita no CNPJ
10.532.187/001-28, NIRE MATRIZ 3522885865, e a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento,
que lhe foi ajuizado uma AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proces-
so nº 1014600.95.2017.8.26.0007, por parte de SIDNEI ROCHAVARGAS, e encontrando-se a requerida em lugar ignora-
do, foi determinado a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, contados após o decurso do prazo deste
edital, apresentem defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos
do artigo 344 do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma de lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2021. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO Á MARGEM DEIREITA.


