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SAECIL – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
CONCORRÊNCIA N.º 01/2019

A SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, com sede à Rua Padre Julião, n.º 971, 
Centro, Leme/SP, torna público que acha-se aberta a presente licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, 
tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta, empreitada por preço global, cujo objeto é a 
contratação de empresa para a execução do sistema de desidratação do lodo proveniente da lavagem de filtros 
e decantadores da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de Leme/SP, por alternativa centrífuga, 
conforme especificações constantes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-Financeiro, Minuta do Contrato e demais Anexos ao Edital. ENCERRAMENTO: 14/01/2020, às 13h00. 
O Edital completo poderá ser retirado na Divisão Técnica Administrativa da Autarquia, à Rua Padre Julião, n.º 
971, em Leme/SP (fone: (19) 3573-6200), das 8h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidas 
quaisquer informações e esclarecimentos, ou através do site www.saecil.com.br, a partir de 10/12/2019.

Leme, 06 de dezembro de 2019.
ROBERTO MAUER COZAR

Diretor-Presidente Substituto

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0011159-66.2019.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
6ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). 
MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGERIO BENEDITO DE 
SOUZA, Brasileiro, RG 19724486-5, CPF 079.278.878-82, 
que por este Juízo, Brasilveículos Companhia de Seguros 
requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia 
de R$ 56.021,50 (set/2019). Encontrando-se o executado 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$ 
56.021,50 (cinquenta e seis mil vinte e um reais e cinquenta 
centavos) 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, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Barueri, aos 22 de novembro de 2019.              [10,11] 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo 129/2019

Pregão 71/2019
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição futura de kits edu-
cacionais para campanha de prevenção à dengue. TIPO: MENOR 
PREÇO. VENCIMENTO: 09(nove) horas, do dia 20 de dezembro 
de 2019. Edital por meio eletrônico e sem custo - (licita.andradi-
na@hotmail.com) e na forma impressa - taxa no valor de R$ 0,66 
por folha. Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy Rodrigues da 
Silva n°341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2° a 6° feira, das 8h30 
às 16h30. Andradina, 09 de dezembro de 2019. 

Tamiko Inoue
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo Licitatório 131/19

Tomada de Preços 07/19
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
pavimentação asfáltica tipo CBUQ referente ao Contrato OGU n° 
868101/2018 - Operação nº 1054228-40/2018 – Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Tipo: Menor Preço. Regime: Emprei-
tada por preço global. Vencimento: 09 (nove) horas, do dia 03 de 
janeiro de 2020. Edital por meio eletrônico e sem custo - (www.
andradina.sp.gov.br). Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy 
Rodrigues da Silva n° 341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2° a 6° 
feira, das 8h30 às 16h30. Andradina, 09 de dezembro de 2019. 

Tamiko Inoue
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo Licitatório 132/19

Tomada de Preços 08/19
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
pavimentação asfáltica tipo CBUQ referente ao Contrato OGU n° 
868103/2018 - Operação nº 1054228-59/2018 – Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Tipo: Menor Preço. Regime: Emprei-
tada por preço global. Vencimento: 14 (quatorze) horas, do dia 
03 de janeiro de 2020. Edital por meio eletrônico e sem custo 
- (www.andradina.sp.gov.br). Informações: Prefeitura - Rua Dr. 
Orensy Rodrigues da Silva n° 341, fone/fax (18) 3702-1029, de 
2° a 6° feira, das 8h30 às 16h30. Andradina, 09 de dezembro de 2019. 

Tamiko Inoue
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019

Acha-se aberto, no Município de Luiz Antônio/SP, o Pregão Presencial nº 028/2019 - Processo n°. 018 / 2019 
- Registro de Preços, do tipo menor preço unitário (item a item), visando o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais descartáveis e de limpeza, conforme Anexo I - Termo de Referência e demais 
anexos, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e da Lei 
Complementar nº. 123/2006 e suas alterações. Encerramento e abertura dos envelopes: dia 07 (sete) de 
janeiro de 2020 (dois mil e vinte), às 09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão 
ser consultados e retirados gratuitamente pelo site: www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento 
de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade nº. 30, Centro, nesta, no 
horário de expediente, ou solicitado através do e-mail: licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações 
pelo tel. (16) 3983-9000 - Departamento de Compras e Licitações.

Luiz Antônio/SP, 09 de dezembro de 2019. (a) Gabriel Carvalhaes Rosatti - Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - Rerratifi cação do Edital de Abertura das Inscrições
A Prefeitura Municipal de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, através do Prefeito Municipal, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, através da CONSCAM Assessoria e Consultoria, 
retifi ca os itens abaixo e ratifi ca os demais itens do edital de abertura das inscrições: 1. O item 2.2.4 do Edital 
de Abertura das Inscrições passa a constar da seguinte forma: “2.2.4. As provas poderão ocorrer em horários 
diferentes por conta do espaço físico disponível no município. 2.2.4.1 Em hipótese alguma o candidato poderá 
realizar mais de 1 (uma) prova no mesmo período (horário).”. 2. Os demais itens fi cam ratifi cados. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Luiz Antônio, 09 de dezembro de 2019. (a) Gabriel Carvalhaes Rosatti - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA
AVISO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇO N° 006/2019

PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 1.077/2019
A Prefeitura Municipal de Braúna/SP através da Comissão Permanente de Licitação torna público 
para o conhecimento dos interessados, o Resultado da Habilitação da TOMADA DE PREÇO N° 

006/2019. As empresas TORRE FORTE ARAÇATUBA CONSTRUTORA LTDA; KAIRÓS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS FERNANDÓPOLIS LTDA EPP e a empresa PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 
foram HABILITADAS. Os interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor 
recursos, pertinentes a essa fase, no prazo de 09/12/2019 à 13/12/2019 e não havendo interposição de recurso, 
a abertura dos envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇO será realizada no dia 16/12/2019 às 09h30 na sala 
de licitações, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, n° 485, Bairro Centro, neste município de Braúna/SP.

Braúna/SP, 09 de dezembro de 2019.
FLAVIO ADALBERTO RAMOS GIUSSANI - Prefeito Municipal

Fazenda Guariroba S.A.
CNPJ/MF nº 04.748.856/0001-09 – NIRE 35.3.0018784.9

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de novembro de 2019
Data, Hora e Local: Aos 25/11/2019, às 16h00, na sede da Companhia, situada na Rua Tenente Lopes, nº 579, sala 3, 
Centro, Jaú-SP. Presença: totalidade dos membros do Conselho de Administração, ficando, assim, dispensada a convo-
cação prévia. Mesa: Carlos Pires Oliveira Dias – Presidente; e Renato Pires Oliveira Dias – Secretário. Ordem do Dia: 
autorização de atos pela Diretoria. Deliberações tomadas: os membros do Conselho de Administração, por unanimidade 
de votos, autorizaram, nos termos do artigo 12, alínea “r”, itens (iii), (v) e (ix), do Estatuto Social, a prática, a partir desta 
data e durante o ano de 2020, pelo Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente, sempre em conjunto com outro Diretor, 
ou por qualquer Diretor em conjunto com 1 procurador ou ainda, por 2 procuradores, sempre em conjunto, de todos e 
quaisquer atos necessários à (i) abertura e movimentação de contas correntes de titularidade da Companhia, realização 
de saques, aplicações e resgates junto a instituições financeiras, assinatura de cheques, requisições e contratos de 
câmbio; (ii) assinatura de contratos de locação, contratos para a aquisição de material de consumo, contratos de trabalho 
e todo e qualquer contrato necessário ao andamento normal da Companhia; e (iii) outorga, pelo Diretor Presidente ou 
Diretor Vice-Presidente, sempre em conjunto com outro Diretor, de procurações para os atos indicados em (i) e (ii) acima. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada. Presidente: Carlos Pires Oliveira Dias. 
Secretário: Renato Pires Oliveira Dias. Conselheiros: Carlos Pires Oliveira Dias, Regina de Camargo Pires Oliveira Dias, 
p.p. Carlos Pires Oliveira Dias, Marcelo Pires Oliveira Dias, Renato Pires Oliveira Dias, Maria Tereza Pires Oliveira Dias 
Graziano, Maria Regina Camargo Pires Ribeiro do Valle e André Pires Oliveira Dias. Certifico que a presente é cópia fiel da 
original lavrada no livro próprio. Jaú, 25/11/2019. Renato Pires Oliveira Dias – Secretário. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 622.350/19-5 em 05/12/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019

Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 107/2019 - Processo nº 06712/2019 - destinado à Aquisição de Reagentes Master Mix 
– sem Registro na Anvisa. A realização da sessão será no dia 20/12/2019 às 10:00 horas, através do 
endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2019

Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 104/2019 - Processo Nº 05018/2019 - destinado à AQUISIÇÃO DE KITS IGM E IGG 
PARA ZIKA, CHIKUNGUNYA E DENGUE – COM REGISTRO NA ANVISA. A realização da sessão 
será no dia 20/12/2019 às 09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 102/2019 - Processo nº 609471/2019 - destinado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
BIOLÓGICA NAS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO CENTRAL E REGIONAIS DO INSTITUTO 
ADOLFO LUTZ. A realização da sessão será no dia 20/12/2019 às 10:00 horas, através do endereço 
eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: 
e-negociospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

SAVIS Tecnologia e Sistemas S.A.
CNPJ/MF n° 15.675.599/0001-30 - NIRE 35.300.438.698

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/09/2019
Data, Hora e Local: Aos 16/09/2019, às 15h00, na sede social da SAVIS Tecnologia e Sistemas S.A., localizada na cidade de Campinas/
SP na Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, n° 1.000, Flex II, Módulo 13 parte, 15 parte e 17 parte, Condomínio Parque Corporativo 
Bresco Viracopos. (“Companhia”). Presenças: Presentes acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, confor-
me assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença dos Acionistas da Companhia. Convocação e Publicações: Dispensada a 
publicação do Edital de Convocação, nos termos do Artigo 124, § 4°, da Lei n° 6.404/76. Composição da Mesa: Presidente, Nilson Jair 
Santin; Secretário, Fabio Henrique Caparica Santos. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) as renúncias Srs. Hélio Bambini Filho e Humberto 
Luiz de Rodrigues Pereira (ii) a reeleição de membros do Conselho Consultivo da Companhia e; (iii) a eleição de novos membros para 
o Conselho Consultivo, em razão de renúncia. Deliberações: Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: 1. 
Aceitar as renúncias dos Srs. Hélio Bambini Filho e Humberto Luiz de Rodrigues Pereira apresentadas nesta data. 2. Reeleger os Srs. 
Jackson Medeiros de Farias Schneider, RG n°. 38.469.074-9 – SSP/SP, CPF/MF nº 401.085.030-20, Marcos Rodrigues Lopes, RG 
n° 15.970.208 SSP-SP, CPF/MF n° 164.774.078-92 e a Sra. Márcia Regina Sato Davoli de Araújo, RG n°. 37.114.853-4 SSP/SP, CPF/
MF n° 000.115.537-74, para o cargo de membros do Conselho Consultivo da Companhia, com o mandato de 3 anos a contar da data 
desta assembleia, que se estenderá até a eleição e posse dos seus sucessores e substitutos. 3. Eleger os Srs. André de Souza Doro, 
RG n°.222339 AER/RJ, CPF/MF n° 462.551.251-49; Walter Pinto Junior, RG n°. 22.440.197 SSP/SP, CPF/MF n° 245.689.548-78,  e 
Armando José Carbonari, RG n° 14.967.404 SSP/SP, CPF/MF n° 045.797.288-23, para o cargo de membros do Conselho Consultivo 
da Companhia, com o mandato de 3 anos a contar da data desta assembleia, que se estenderá até a eleição e posse dos seus suces-
sores e substitutos, em razão da renúncia dos Srs. Hélio Bambini Filho e Humberto Luiz de Rodrigues Pereira. Os membros do Conselho 
Consultivo tomam posse de seus respectivos cargos na presente data, conforme termos de posse anexos à presente ata e declaram, sob 
as penas da lei, que não estão impedidos de exercer tal função na Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1° da Lei 
n° 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Campinas, 16/09/2019. Mesa: Nilson Jair Santin – Presidente; 
Fábio Henrique Caparica Santos – Secretário. Acionistas Presentes: 1) Embraer Defesa e Segurança Participações S.A.: Jackson 
Medeiros de Farias Schneider – Diretor Presidente; Elaine Maria de Souza Funo – Diretora. 2) Márcia Regina Sato Davoli de Araújo. 
Jucesp nº 609.454/19-5 em 26/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LEILÃO DE IMÓVEIS

Lote 1- Imóvel Residencial - Área 150m²
Santo André/SP

Matrícula nº 72.112 - 2º CRI de Santo André. 
Controle nº 4366 - Imóvel Desocupado
Rua Pinheiro Chagas, 237 - Santo André/SP

Lote 3 - Sala Comercial  Área Priv. 70,58 m²
Belém/PA

Matrícula nº 27140lv do 2º CRI de Belém. 
Controle nº 1121 - Imóvel Desocupado
Trav.Barão do Triunfo, 3540 Sl-802 Belém/PA

Lote 4 - Garagem Autônoma - Área 22,29m²
Imperatriz/MA 

Matrícula 60.006 do CRI de Imperatriz.
Controle nº 2535 - Imóvel Desocupado
Rua Urbano Santos, 482 - Gaveta G2 - Nº 63 
Imperatiz/MA

Lote 5 - Garagem Autônoma 
Imperatriz/MA

Matrícula 59.993 do CRI de Imperatriz.
Controle nº 2530 - Imóvel Desocupado
Rua Urbano Santos, 482 - Gaveta G1 - Nº 
63-Imperatiz/MA   

Lote 2 - Apartamento  Área Priv. 61,20m²
Salvador/BA

Matrícula nº 69.009 do 2º CRI de Salvador  
Controle nº 3800 -  Imóvel Ocupado
Rua da Roma, 189 - Ap. 303 - Salvador /BA

Edital completo no site: 
www.hastapublica.com.br

www.hastapublica.com.br

Leiloeiro o�cial :
Euclides Maraschi Jr - JUCESP 819

vendas@hastapublica.com.br16 3461.5955 - 3461.5950

18/12/19 - 10h

A venda será celebrada em caráter “AD CORPUS”, ou seja, as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de 
comunicação e divulgação deste Leilão são meramente enunciativas, não podendo o proponente vencedor alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação dos Imóveis. Os Imóveis serão vendidos no estado em que 
se encontram inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. Assim, o interessado, previamente à 
apresentação do lance, deverá ler atentamente todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como veri�car o 
Imóvel “in loco” e respectiva documentação imobiliária pertinente, cienti�cando-se de todas as características e circunstâncias que 
o envolvem. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pagamento à vista com 10% de desconto; Parcelamento através do BANCO PAN em até 
12 vezes, sendo 20% de entrada e o saldo parcelado sem Juros; Parcelamento através do BANCO PAN em 24 vezes, sendo 25% de 
entrada e o saldo restante acrescido mensalmente da taxa de juros efetiva de 12% a.a., calculada pela tabela PRICE e correção anual 
pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM; Parcelamento através do BANCO PAN em 36 vezes ou 48 vezes, sendo 25% de 
entrada e o saldo restante acrescido mensalmente da taxa de juros efetiva de 12% a.a., calculada pela tabela PRICE e correção mensal 
pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM                                                                                            .  

EDITAL PARA COMHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Rafael Facciotti 
de Oliveira, REQUERIDO POR Regina Célia Facciotti de Oliveira - PROCESSO Nº 1003370-73.2019.8.26.0011. 
O(A) MM. Juiz (a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI – Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a) Carlos Eduardo Oliveira de Alencar, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 28/08/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de RAFAEL 
FACCIOTTI DE OLIVEIRA, CPF 345.343.318-19, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil e nomeando(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr.(a) Regina Célia Facciotti de 
Oliveira, CPF 086.986.298-73. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado 
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 novembro de 2019.                   [10] 

 

 

 

 

                                                                           

Edital Processo Digital nº 1005527.74.2019.8.26.0704 Classe Assunto Alteração de Regime de Bens – Regime de Bens 
entre os Cônjuges Requerente:Arine Adriana Rodrigues Edital para conhecimento Geral prazo de 20 dias Processo 
1005527.74.2019.8.26.0704 A MMª..Juiza de Direito da 1ª Vara da Familia e Sucessões do Foro Regional XV Butantã 
Estado de São Paulo,Dra.Renata Coelho Okida na forma da Lei,etc Faz Saber a quem possa interessar que neste Juizo 
tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por Arine Adriana Rodrigues e Cristiano Cerqueira dos Santos por 
meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento para Separação Total de Bens 
fls.2.O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital por extrato afixado e 
publicado na forma da lei.Nada Mais Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 29 de outubro de 2019. 
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Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

10 e 11/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1059434-98.2017.
valor total: R$ 20,00



    
               
                    
 
   K-10e11/12

10 e 11/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1035506-92.2015.
valor total: R$ 20,00


                

              



    K-10e11/12

10 e 11/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1125561-18.2017.
valor total: R$ 20,00




             
               
                 
     


                K-10e11/12

10 e 11/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038681-26.2017.
valor total: R$ 40,00





                
              
                  



    


              
 

                 

                    

              K-10e11/12

10 e 11/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1096284-88.2016.
valor total: R$ 30,00

 


            

                 


                 

  


                  
             
                  
  K-10e11/12

10 e 11/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1019225-19.2018.
valor total: R$ 20,00






              
                

  
   
                  K-10e11/12

10 e 11/12
5 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004503-06.2009.
valor total: R$ 50,00




                
               







     

                




  
                    


   K-10e11/12

10 e 11/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 4000667-79.2013.
valor total: R$ 30,00



  

                  
              




 




      K-10e11/12

10 e 11/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1037967-68.2014.
valor total: R$ 30,00

 
 
               
              
  

 

  
              
                  
                  

 
                 K-10e11/12

10 e 11/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038026-56.2014.
valor total: R$ 20,00




        


  

                    

   K-10e11/12

10 e 11/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1043359-73.2016.
valor total: R$ 30,00





               
               

 
                 

  
              
 

                 
               
                K-10e11/12

10 e 11/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 4020522-75.2013.
valor total: R$ 30,00

 

              
   
 
                



                  

            K-10e11/12

10 e 11/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005783-49.2019.
valor total: R$ 30,00




   
                

  

                 
              
 



                 
     
              K-10e11/12

10 e 11/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0925223-47.2012.
valor total: R$ 30,00



                

              
                 
              
                 


   

  
                  
                 
                 
        K-10e11/12

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

10 e 11/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038026-56.2014.
valor total: R$ 20,00



          




 
                

                 K-10e11/12

10 e 11/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001396-47.2018.
valor total: R$ 30,00

  


             

   

              
                   
              



   

   K-10e11/12

10 e 11/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024458-86.2014.
valor total: R$ 20,00



             
   
    
                  

                  

  K-10e11/12

10 e 11/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0070315-27.2008.
valor total: R$ 30,00



               
 
                 

                  
              

   
                  
                  
 
 
 
                    
  K-10e11/12

10 e 11/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013244-72.2019.
valor total: R$ 40,00












  


                     




                  
    

                K-10e11/12

10 e 11/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1031658-86.2014.
valor total: R$ 30,00






   
                   
              




 
 
  
   K-10e11/12

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

10/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004352-28.2014.
valor total: R$ 10,00





                 
                   

    


          K-10/12

10/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006400-70.2013.
valor total: R$ 10,00



            
 
              
              
    
              
             K-10/12

10/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009686-04.2019.
valor total: R$ 20,00

 





             
                 
               
               
 


               

               


              K-10/12

10/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1036303-26.2019.
valor total: R$ 20,00

             
 




 

                
                 
                
                 








 K-10/12

10/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0070315-27.2008.
valor total: R$ 75,00



 


                
    
             

               

          K-10/12

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

DocuSign Envelope ID: A2C47FD8-2830-49DA-B1FE-390479D912DF


