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CLASSIFICADOS
EDITAIS

        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 
                                               SANTO ANTONIO DO PINHAL  SP 

        CNPJ: 45.701.455/0001-72
  

, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelos Credores Fiduciários 
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ nº 51.855.716/0001-01, faz saber que, nos termos do artigo 27 
da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que 
institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Outubro de 2021 às 10:30 horas. Segundo 
Leilão: dia 29 de Outubro de 2021 às 10:30 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre 
– São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição do Imóvel: CASA nº 22-D, localizado na quadra “D”, do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COSTA DO SOL”, com acesso 
pelo nº 120, da Rua Octavio Rodrigues de Souza, no bairro do Cavarucanguera, nesta cidade de Taubaté/SP, com a área 
privativa de 140,470 m², sendo 83,65 m² de área privativa destinada à construção e 56,82 m² de área privativa destinada à 
jardim e quintal; área comum de 124,052 m², totalizando 264,522 m², com área privativa de terreno de 140,470 m², 
correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno e nas coisas comuns do condomínio de 0,752218%. Matrícula nº 108.831 
do Oficial de Registro de Imóveis de Taubaté/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 346.850,00. Valor de 
Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 209.487,60. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 29 de Outubro de 2021, às 10:30 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, 
dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais 
débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva 
do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do 
lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas 
à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor 
de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos 
de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja 
necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no 
estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no 
compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da 
Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir 
o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme 
esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) 
anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total 
responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a 
vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou 
terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros 
cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/10/2021 às 10h30 2º Leilão: dia 29/10/2021 às 10h30

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
3º Trimestre de 2021

Página 1 de 2

Exercício de 2021

TOTAL

RECEITAS LÍQUIDAS

RECEITAS DE IMPOSTOS

Próprios

Transferências da União

Transferências do Estado

Retenções ao FUNDEB

Previsão Atualizada para o
Exercício

1.814.000,00

10.020.000,00

4.430.000,00

16.264.000,00

2.710.000,00

13.554.000,00

Arrecadado até o Trimestre

881.058,81

8.175.098,89

3.249.175,71

12.305.333,41

2.202.203,86

10.103.129,55

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

Para o Exercício

4.066.000,00

Até o Trimestre

3.076.333,35
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Exercício de 2021

TOTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO

TOTAL

Ensino Fundamental

Educação Infantil

Retenção ao FUNDEB

( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras

( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras

Ensino Fundamental

Educação Infantil

Retenção ao FUNDEB

Dotação Atualizada para o Exercício

Valor

1.715.000,00

296.000,00

2.710.000,00

4.721.000,00

DESPESAS TOTAIS

DEDUÇÕES

DESPESAS LÍQUIDAS

%

10,54

1,82

16,66

29,03

Valor

739.043,13

146.734,69

2.202.203,862.202.203,86

3.087.981,68

0,00

0,00

72.683,78

739.040,95

146.734,69

2.129.520,08

3.015.295,72

Despesa Empenhada até o Trimestre

2,18

2,18

%

6,01

1,19

17,90

25,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,59

6,01

1,19

17,31

24,50

Valor

733.643,13

146.734,69

2.202.203,86

3.082.581,68

2,18

2,18

0,00

0,00

72.683,78

733.640,95

146.734,69

2.129.520,08

3.009.895,72

Despesa Liquidada até o Trimestre

%

5,96

1,19

17,90

25,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,59

5,96

1,19

17,31

24,46

Despesa Paga até o Trimestre

Valor

711.573,61

143.478,93

2.202.203,86

3.057.256,40

2,18

2,18

0,00

0,00

72.683,78

711.571,43

143.478,93

2.129.520,08

2.984.570,44

%

5,78

1,17

17,90

24,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,59

5,78

1,17

17,31

24,25

EDITAL N.º 053/2021 

PROCESSO SELETIVO N.º 03/2021

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 094/2021 

Processo Seletivo - Analise Curricular para Contratação por Tempo Determinado de 

ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM 

O Município de Natividade da Serra, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ n.º 45.686.227/001-70, com sede na Rua José Fernandes da Silva, 

n.º 28, Centro, Natividade da Serra - SP, torna pública a RETIFICAÇÃO das inscrições

para o Processo Seletivo - Analise Curricular para Contratação por Tempo Determinado de 

ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM, em conformidade com as normas e 

disposições contidas no referido Edital.   

INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO RG SITUAÇÃO

06 Maria de Fátima Santos Tec. Enfermagem 28.702.353-9 DEFERIDO

Natividade da Serra, 21 de OUTUBRO de 2021.

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

LEIR DE ARAÚJO FERREIRA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO

  

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Av. Cel. Nabor Nogueira Santos, 322 Centro Paraibuna (SP)Tel./Fax 39740110

E-mail: ipmp@paraibuna.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O Senhor Presidente, à vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, nos autos do processo licitatório abaixo relacionado, 
torna pública a homologação do certame e a adjudicação de seu respectivo 
objeto conforme segue:

Carta Convite N°. 0002/2021. Processo Administrativo N°. 0056/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
técnicos atuariais para o Instituto de Previdência do Município de Paraibuna. 
Adjudicatária: EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME / Valor: R$
17.178,00 (dezessete mil cento e setenta e oito reais). 

Paraibuna, 21 de outubro de 2021. Guilherme José dos Santos.
Presidente. 
                         

EDITAIS;Foro do Interior;Cível e Comercial;TAUBATÉ; 2ª Vara Cível 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. ' 
PROCESSO Nº 1010516-06.2018.8.26.0625 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Taubaté, Estado de São Paulo, Dr. Antonio Carlos Lombardi De Souza Pinto, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a BRUNA GABRIELA RODRIGUES ELACHE, Brasileira, Casada, Cirurgiã Dentista, 
RG 43.570.896, CPF 336.115.388-33, com endereço à Rua Alberto Cunha Rodrigues, 251, Apto. 
103, Jardim Amália, CEP 27251-220, Volta Redonda - RJ, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Sicoob Unimais Mantiqueira, alegando em síntese: 
?Que a requerente, na condição de cooperativa de crédito, praticou com a Requerida a 
proposta de adesão de produtos e serviços de pessoa física. Assim, a Requerida, dentre os 
serviços contratados, utilizou-se do cartão de crédito e do limite de cheque especial. Ocorre 
que a Requerida não cumpriu com a sua obrigação de pagar pelo valor utilizado em sua conta 
corrente/ cartão de crédito, o que totaliza na data da propositura da ação a quantia de R$ 
9.312,27 (cartão R$ 3.210,91 e Conta Corrente R$ 6.101,36). A prova documental acostada à 
inicial é suficiente e detalhada (de forma aritmética) para a demonstração do que é devido, 
bem como de todos os valores que foram utilizados. Ante todo o exposto, requer-se: a) a 
citação da requerida para que conteste a ação, sob pena de revelia, por meio de Carta A.R.; b) 
seja, ao final, acolhido o pedido, julgando-se integralmente procedente a ação para condenar a 
requerida ao pagamento do valor acima mencionado, devidamente atualizado, com juros e 
correção monetária, bem como honorários advocatícios e custas processuais; c) Pretende 
provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, especialmente 
depoimento pessoal do réu, oitiva de testemunhas, juntada de documentos novos, expedição 
de ofícios, prova pericial etc; d) Que as publicações sejam efetuadas no D.O.E. em nome do 
Advogado Márcio José Batista, OAB/SP 257.702, sob pena de nulidade dos atos processuais; e) 
Por fim, por economia processual, e no intuito de sempre buscar a conciliação, caso haja 
interesse, a Requerente desde já apresenta a proposta de pagamento do débito de forma à 
vista ou parcelada, bastando apenas que a Requerida entre em contato com o departamento 
jurídico, no telefone, e-mail ou endereço fornecido na nota de rodapé. A proposta é valida por 
60 dias, contados da data da distribuição. Dá à causa o valor de R$ 9.312,27, em 05/07/2018.?. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Taubaté, aos 01 de outubro de 2021. 


