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A produção diária de notícias e sua distribuição, seja na forma impressa

seja por meios digitais, exigem um alto investimento. Para oferecer

diariamente a seus leitores informaçoes confiáveis e um jornalismo

crítico, independente e com credibilidade, a Folha de S.Paulo contrata

centenas de jornalistas e colaboradores no Brasil e no exterior, investe

em tecnologia e em equipamentos gráficos, custeia viagens nacionais e

internacionais e conta com uma equipe de profissionais em várias áreas,

como comercial, gráfica e administrativa, entre outras.

Aqueles que se apropriam desse conteúdo para comercializá-lo como

clipping, sem autorização, estão praticando concorrência desleal porque

desviam receitas que são indispensáveis para a sustentação dessa onerosa

estrutura. Lucram com a venda de conteúdo que não lhes pertence sem

arcar com os custos de sua produção.

Para obter autorização para a utilização de textos, fotos, infográficos e
vídeos da Folha, consulte a Folhapress, a agência de notícias do Grupo Folha.

Tel: (11) 3224-3123 | pesquisa@folhapress.com.br

SECRETARIA DE

PLANEJAMENTO E GESTÃO

AVISO DE LEILÃO

Encontra-se aberto na DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE

SÃO PAULO S.A., EDITAL DE ALIENAÇÃO Nº 011/2018, destinado à Alienação de Direitos

sobre Créditos Acumulados de ICMS. O edital e demais informações estão disponíveis nos

sites: www.desenvolvesp.com.br e www.cetip.com.br.

AAlgarTelecom informaquehaverá indisponibilidade técnicanos serviçosde:BandaLarga,dosassinantesda localidadede
CampinaVerde (SAOVICENTE), nodia 17deOutubrode2018,noperíodoentre00h00ás06h00;dosassinantesda localidade
de Nova Serrana (NOVOHORIZONTE, CIDADENOVA), no dia 17 de Outubro de 2018, no período entre 05h00 ás 06h00; dos
assinantes da localidade de Uberaba (UCRANIA, VILARAQUE, VALIM DEMELO), no dia 16 de Outubro de 2018, no período
entre 00h00 ás 06h00; dos assinantes da localidade deUberaba (PCDARESSURREICAO,VALIMDEMELO, PARQUEUTAH,
JOAQUIM O. PRATA), no dia 17 de Outubro de 2018, no período entre 00h00 ás 06h00; dos assinantes da localidade de
Uberlândia (TERRANOVA), noperíodoentre20h00dodia 17às06h00dodia 18deOutubrode2018;BandaLargaeTelefonia
Fixa, dosassinantesdalocalidadedeUberlândia(SHOPPINGPARKII),nodia16deOutubrode2018,noperíodoentre00h00ás
06h00;TelefoniaMóvel2G,dosassinantesdas localidadesdeAraporã,Canápolis,CarmodoParanaíba,CruzeirodosPeixotos,
Ituiutaba,Martinesia,MonteAlegredeMinas,NovaSerrana,ParádeMinas,PatosdeMinas,SantaVitória,Tapuirama,Uberlândia
eVazante, nodia 18deOutubrode2018,noperíodoentre00h00ás06h00.Aempresapededesculpas
porqualquer transtornoquepossasercausadoe reiteraseucompromissoematenderde forma
próxima, transparenteeeficiente.

SINDICATO DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS
DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
- CNPJ 62.036.280/0001-45 - EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTROR-
DINÁRIA - Ficam convocadas as associadas quites com
a tesouraria, a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, no dia 22 de outubro de 2018 às 15:00
horas, em primeira convocação, havendo quorum estatu-
tário para sua instalação, ou às 15:15 horas, em segunda
convocação, com qualquer número de associadas presen-
tes, na Alameda Jaú, 1.620, São Paulo -SP, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Assembleia Geral
Ordinária: a) Prestação de Contas da Diretoria; b) Re-
latório das Ocorrências do Ano Anterior; c) Proposta do
Orçamento da Receita e Despesa; d) Outros Assuntos de
Interesse Geral. II - Assembleia Geral Extraordinária:
Renovação da Convenção Coletiva de Trabalho relativa
aos advogados empregados em Sociedades de Advoga-
dos - Data Base: 1º de dezembro; b) Outros Assuntos de
Interesse Geral. São Paulo, 05 de outubro de 2018. Luis
Otávio de Camargo Pinto - Diretor-Presidente.

PRORROGAÇÃO
Código: Edital nº 005/2018 – Projeto “Gestão Documental”
Contratação de consultoria especializada, pessoa física, para “Atualização dos
Instrumentos de Gestão Documental da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
O profissional a ser contratado deverá obrigatoriamente possuir formação em nível
superior completo, em qualquer área de formação, devidamente reconhecido pelo MEC;
experiência mínima de 3 (três) anos completos em consultoria organizacional em área
afim (Administração, Ciência da Informação, Gestão do Conhecimento) à especificada no
objeto doTermo deReferência que está disponível no sitewww.pnud.org.br/Oportunidades
3. Os currículos deverão ser encaminhados até 18/10/2018 ao seguinte endereço
eletrônico: ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br.
4. Informações Adicionais no site: www.pnud.org.br/Oportunidades.
Em conformidade com o Decreto nº 5.151/04.
Favor indicar o códigodacontrataçãopretendidaquandodoencaminhamentodoCurrículo.

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL (BRA/06/024)
PREMEF – CONTRATA
MODALIDADE PRODUTO

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO PAN S/A, 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 Lei-
lão: dia 18 de Outubro de 2018 às 14:00 horas. Segundo Leilão: dia 19 de Outubro de 2018 às 14:00 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 E RESPECTIVO TERRENO, cons-
tituído pelo lote nº 09, da Quadra 13, do loteamento denominado PARQUE DOS SABIÁS, situado à margem da Rua São Bernardo, tipo “A”, neste município de São Luís do Maranhão/MA,
com as seguintes dependências: sala, 02 quartos, cozinha, banheiro, em alvenaria de tijolos. O terreno tem as seguintes dimensões, limites e áreas: frente limita-se com a Rua 6, mede
12,73m, lateral direita limita-se com o lote 11 e mede 19,36m, lateral esquerda limita-se com o lote 07 e mede 21,79m, linha de fundo limita-se com os lotes 04 e 06 e mede 12,50m,
perfazendo uma área de 253,12 m². Matrícula nº 8.282 do Cartório de Registro de Imóveis de São Luís/MA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 205.883,03
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 45.992,28. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado
do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas,
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”,
deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar em até 02 (duas) horas antes do início do leilão. Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar de acordo com
valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de fechamento. 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 mais 5% de comissão do leiloei-
ro, conforme esse edital. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento)
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registrários, etc. Havendo arrematação, a escritura pública deverá ser lavrada em até 60 dias contados a partir da data do leilão, sendo as despesas com a transferência da propriedade por
conta do arrematante. O imóvel encontra-se ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características
e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários ad-
vocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Eduardo Consentino, Matrícula – JUCESP 616 – Leiloeiro Oficial.

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

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO 18/10/2018 ÀS 14H00 - 2º LEILÃO 19/10/2018 ÀS 14H00

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA-HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 013/2018, realizado

para a Contratação de empresa especializada em fornecimento de 01 (uma)
Lavadora Ultrassônica, em regime de comodato (aquisição de detergentes
enzimáticos dedicados a ser utilizado em lavadoras ultrassônicas). Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Encontra-se aberta no GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, a Licitação
na modalidade Pregão Eletrônico nº 021/2018 – GS, Ordem de compra 290101000012018OC00123, do tipo
MENOR PREÇO – Processo SPG nº 1378917/2018
1.1. Descrição. A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de pronto atendimento médico
diário, com a permanência fixa de Ambulância UTI nas instalações da Secretaria de Planejamento e Gestão e
Secretaria da Fazenda, localizadas na Avenida Rangel Pestana 300 para atendimento dos órgãos do Governo do
Estado de São Paulo num raio de 1(um) quilômetro da origem, - conforme especificações constantes do Termo
de Referência que integra este Edital como Anexo I.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br, www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.planejamento.sp.gov.br,
opção licitação/pregão eletrônico www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos”
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 09/10/2018
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 22/10/2018, às 10:00 horas

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº ASL/GEE/5046/2018.
Prestação de Serviços de Operação e
Tratamento Químico dos Sistemas de Água para
Ciclo Térmico Usina Termelétrica Piratininga.
O edital que estabelece as condições de
participação estará disponível para download
a partir desta data no sítio da EMAE:
www.emae.com.br/Licitações/Pregão Eletrônico.
Para a obtenção de senha e credenciamento,
condicionantes à participação, acessar o
mesmo endereço eletrônico - Solicite sua Senha
de Negociação. Envio das propostas, a partir de
00h00 de 23/10/18 até as 09h00 de 24/10/18.
Às 09h00 será iniciada a Sessão Pública
do Pregão no sítio acima. Informações
com Marcio, tel. (11) 5613-2154 e e-mail
marcio.bueno@emae.com.br.

EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.

CNPJ n° 02.302.101/0001-42

Pregão nº 14/2018 - UASG 682010
Nº Processo: 50300005575201841 . Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para

a contratação de serviços de locação de veículos com motorista, para transporte de pessoas, documentos e encomendas,
em atendimento às necessidades da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 08/10/2018 de
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Sepn Q. 514 - Conj “e” - Edifício ANTAQ - Asa Norte - BRASILIA - DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/682010-27-9-2018. Entrega das Propostas: a partir de 08/10/2018 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/10/2018 às 08:15 horas no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: Quaisquer dúvidas serão dirimidas pelo e-mail: Pregoeiros@antaq.gov.br ou pelo telefone (61) 2029.6862

JOAO BATISTA CABRAL NASSAR
Pregoeiro da Antaq

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

GOVERNO
FEDERAL

Dias Martins S.A. Mercantil e Industrial
CNPJ 61.076.030/0001-76

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
O Sr. José Alves, diretor/presidente da sociedade anônima Dias Martins S.A. Mercantil e Industrial, inscrita no
CNPJ 61.076.030/0001-76, com sede na Rua Antônio Pais, 52, Luz, São Paulo - SP, CEP: 01027-020, convoca
a todos os acionistas da referida companhia, nos termos dos artigos 122,I e 123 da Lei 6404/76, para participar
da Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá em 21 de novembro de 2018, que se realizará na sede da
companhia, Rua Antônio Pais, 52, Luz, São Paulo - SP, CEP: 01027-020.Realizar-se-á em primeira convocação
as 14:00 horas, com presença mínima de 2/3 dos acionistas e em segunda convocação as 14:30 horas com a
presença de 1/2 mais um dos acionistas. A “Ordem do Dia” será para decisão e deliberação sobre: reforma do
estatuto, sendo que o objetivo desta reforma é o encerramento da integralidade das filiais da sociedade e a alteração
do objeto social, para adequar à inexistência de atividade comercial.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
O Governo do Estado de São Paulo por meio da Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral – CATI Comunica que está aberta a licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2018 – objetivando a contratação de empresa
para serviços de suporte técnico em tecnologia da informação e comuni
cação:infraestrutura,hardware e software. O edital na integra poderá ser
solicitado através do email: licitacoes@cati.sp.gov.br ou pelo telefone (19)
37433740. Ou ainda através do endereço eletrônico www.cati.sp.gov.br.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE

nº 014/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de Manutenção preventiva e corretiva em Ar
Condicionado. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA-REDE ASSISTENCIAL DE SUPERV TECN DA SAUDE BUTANTA,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

013/2018, realizado para a Contratação de empresa para prestação de serviços de
remoção de pacientes comambulância convencional (simples comoxigênio), ambulâncias
UTI, UTI Neonatal e UTI Pediátrica em atendimento esporádico. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Rua Boa Vista, 170- 7º Andar- Bloco 5 - 3293 8546- Centro- São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se reaberta na DiretoriaTécnica de Licitações e Contratos do Departamento de Águas e Energia Elétrica,
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/DAEE/2018/DLC, Processo nº DAEE/681243/2018 -
DAEE, do tipo menor preço, objetivando a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial.
A realização do certame se dará através da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São
Paulo - Sistema BEC/SP, no sítio www.bec.sp.gov.br, OC n° 392101390552018OC00184, sessão pública
será no dia 26 de outubro de 2018, às 10:00 horas, conforme disposições do Edital e seus Anexos, que se
encontram à disposição dos interessados no sítio indicado.
O Edital completo encontra-se, também, disponibilizado no sítio www.imesp.com.br.

COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - COSESP

CNPJ nº 62.088.042/0001-83 - NIRE nº 35300032071
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

De ordem do Senhor Presidente do Conselho de Administração, ficam convocados
os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 23 de outubro de 2018, às 15 horas, na sede da Companhia, na Rua Pamplona, 227,
16º andar, São Paulo (SP) para deliberarem sobre eleição de membro do
Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento. São Paulo, 09 de outubro de 2018.
Helcio Tokeshi, Presidente do Conselho de Administração.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, 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 18 de Outubro de 2018 às 14:00 horas. Segundo Leilão: dia 19 de Outubro de 2018 às 14:00 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: UM APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 1.802, do 18º pavimento,
integrante do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CORAIS DE CAPIM MACIO”, situado na Rua Professora Dirce Coutinho, nº 1882, no bairro Capim Macio, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona,
em Natal/RN, construção do tipo “B”, com 174,91 m² de área real construída, sendo 98,38 m² de área privativa, 37,50 m² de área de garagem e 39,03 m² de área comum, composto de estar/jantar,
varanda, circulação, quarto suíte 01, bwc suíte 01, quarto suíte 02, closet suíte 02, bwc suíte 02, quarto suíte casal, bwc suíte casal, cozinha, área de serviço e bwc serviço, abrangendo uma fração ideal
de 0,0210200272 do aludido terreno próprio, designado por Área 2,medindo 4.000,00 m² de superfície, inclusive com direito ao uso de 03 vagas de garagem cobertas localizadas no estacionamento de
veículos. Matrícula nº 39.555 do Registro de Imóveis 3ª Zona de Natal/RN. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 455.026,11. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão
R$ 263.990,64. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada.
No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições
condominiais, atualizados até a data do leilão. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar em até 02 (duas) horas
antes do início do leilão. Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz
nos leilões presenciais de fechamento. 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 mais 5% de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como:
pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro,
taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. Havendo arrematação, a escritura pública deverá ser lavrada em até 60 dias contados a partir da data do leilão, sendo as despesas
com a transferência da propriedade por conta do arrematante.O imóvel encontra-se ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das
condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Eduardo Consentino, Matrícula – JUCESP 616 – Leiloeiro Oficial.

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

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO 18/10/2018 ÀS 14H00 - 2º LEILÃO 19/10/2018 ÀS 14H00

EDITAL
O Bel. JOÃO ALVES FRANCO, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS

SAIBAM quantos o presente edital virem que, em data de 06 de setembro do corrente ano, foi apresentada a este 1º Oficial
de Registro de Imóveis da Comarca de Santos, ESCRITURA PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA, lavrada aos
03 de setembro de 2018, no Livro nº.1109, página 255, no 6º Tabelião de Notas de Santos, na qual compareceram como
outorgantes TIAGO QUAGLIA CRISTIANO, administrador, RG 32.996.743-2/SSP-SP, CPF.285.063.528-60 e sua mulher,
JANAINA KAPPS KLING SCARPINI GIRASOL CRISTIANO, que em solteira se assinava JANAINA KAPS KLING SCARPINI
GIRASOL e também JANAINA KAPPS KLING SCARPINI, administradora, RG 30.701.835-0/SSP-SP, CPF.297.458.578-74,
brasileiros, casados sob o regime da separação de bens, conforme escritura de pacto antenupcial lavrada no 9º Cartório
de Notas desta Comarca, no dia 27 de julho de 2011, às fls.356/366, do livro 352 e registrada sob nº.5.887 no 2º Oficial
de Registro de Imóveis desta Comarca. Escritura esta prenotada na data de sua apresentação sob nº.263.621, tendo por
objeto, nos termos do artigo 1.711 e seguintes, do Código Civil, bem como do artigo 260 e seguintes, da Lei nº.6.015/73,
A INSTITUIÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA do seguinte imóvel:“O PRÉDIO SOB Nº.216 (DUZENTOS E DESESSEIS) DA RUA T,
COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 449,60 M² com todas as suas dependências,benfeitorias e terreno que tem atualmente
a seguinte descrição: U.R.A. (T-14), com área útil de 871,03 m², medindo 33,81 metros em curva, mais 14,20 metros em reta
de frente para a Rua T; 22,32 metros no lado direito, onde confronta com o lote T-12, 19,40 metros no lado esquerdo onde
confronta com o lote T-16 e 27,88 metros nos fundos, confrontando com o lote R-25, correspondendo-lhe uma parte ideal
de 717,79 m² nas coisas de uso e propriedades comuns, tendo sido formada por partes das antigas U.R.A.s T-10 e T-12”,
matriculado sob o nº.1.755 nesta 1ª Circunscrição Imobiliária. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro
ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital o qual será publicado na forma da lei. Decorrido o prazo de 30
(trinta) dias a contar da data da publicação do presente edital e,não havendo reclamação de quem possa se julgar prejudicado
com a instituição, será efetuado o registro do título nos termos do art.260 e seguintes, da Lei nº.6.015/73. Dado e passado
nesta cidade de Santos/SP, aos 25 de setembro de 2018. O Oficial ___________.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/ HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA GOVERNADOR
ORESTES QUERCIA, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 013/2018, realizado para a Contratação de Empresa
para Prestação de Serviços Médicos Especializados na Unidade de Radiologia
destinados a realizar Raio-X Simples e com Laudo. Para informações e condições
de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.
www.folha.com.br/acervo

NOTA DE FALECIMENTO
Em cumprimento a Lei nº. 8501/92, itens 100.2 e 100.3 das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
de São Paulo, comunica-se, a título de utilidade pública, o falecimento em 07/05/2018 do Sr. JOSÉ ANTONIO DE
SOUZA, cor preta, nacionalidade: brasileira, filiação: Srª. BENEDITA ANTONIA DE JESUS e Sr. AFONSO VALÉRIO
DE SOUZA, RG: não constou, aparentemente 71 anos, endereço: não constou. Os parentes ou responsáveis
poderão dirigir suas reclamações ao 29º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas,
subdistrito – Santo Amaro – SP, sito à Avenida Santo Amaro, 6635, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP: 04701-100.

EDITAL PARA NOTIFICAÇÃO
DE FRANCELINA TRINDADE OU FRANCELINA TRINDALLE

O 10º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, atendendo ao requerimento,
com fulcro no art. 213, II, da Lei 6.015/73, NOTIFICA FRANCELINA TRINDADE
também conhecida por FRANCELINA TRINDALLE, na qualidade de proprietária
do imóvel objeto da transcrição nº 14.683 do 04º Oficial de Registro de Imóveis de
São Paulo, que se encontra prenotado sob nº 444.770 o requerimento apresentado
por DINAMU COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE LTDA, para fins
de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO, onde se pede a apuração do remanescente
do terreno objeto da Transcrição nº 42.090 do 10º Oficial de Registro de Imóveis,
localizado entre as Ruas Butantã e São Manoel, passando a ter as seguintes medidas,
área e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, deste,
segue confrontando com imóveis que fazem frente para Rua Butantã na seguinte
ordem, orientações e distâncias: Nº 73, Mat. nº 91.792, azimute 94°12’26” e 8,72m
até o vértice 2, azimute 348°28’42” e 2,65m até o vértice 3, Nº 71, Mat. n° 124.828,
azimute 76°42’33” e 1,30m até o vértice 4, ângulo interno 180°12’28”; N° 57/59,
Mat. nº 19.999, azimute 76°30’05” e 7,50m até o vértice 5; deste, segue confrontando
com imóveis que fazem frente para a Rua São Manoel na seguinte ordem, orientações
e distâncias: Nº 54, Mat. nº 48.009, azimute 168°20’06” e 1,58m até o vértice 6, Nº 62,
Mat. nº 91.310, azimute 168°21’41” e 6,50m até o vértice 7, ângulo interno 180°04’05”;
Nº 66, Mat. nº 55.767, azimute 168°17’34” e 6,50m até o vértice 8, ângulo interno
180°01’04”; Nº 72, Mat. nº 67.036, azimute 168°16’30” e 6,50m até o vértice 9, ângulo
interno 179°53’45”; Nº 78, Mat. nº 57.760, azimute 168°22’45” e 6,50m até o vértice
10, ângulo interno 180°05’11”; Nº 86, Mat. nº 103.055, azimute 168°17’34” e 6,50m
até o vértice 11, ângulo interno 179°55’53”; Nº 96, Transcrição nº 52.137, azimute
168°21’41” e 6,50m até o vértice 12, ângulo interno 180°04’07”; Nº 100, Mat. nº 86.667,
azimute 168°17’34” e 6,50m até o vértice 13, ângulo interno 180°24’43”; Nº 106,
Mat. nº 101.593, azimute 167°52’51” e 6,53maté o vértice 14, ângulo interno 179°36’21”;
Nº 112, Mat. nº 35.956, azimute 168°16’30” e 6,49m até o vértice 15, ângulo interno
179°54’49”; Nº 118, Mat. nº 128.805, azimute 168°21’41” e 6,50m até o vértice 16,
ângulo interno 180°04’07”; Nº 124, Mat. nº 71.232, azimute 168°17’34” e 6,50m até o
vértice 17, ângulo interno 179°54’49”; Nº 132, Mat. nº 10.453, azimute 168°22’45” e
6,50m até o vértice 18, ângulo interno 180°01’58”; Nº 138, Mat. nº 105.096, azimute
168°20’46” e 6,54m até o vértice 19, ângulo interno 180°03’12”; Nº 144, Mat. nº 12.136,
azimute 168°17’34” e 6,50m até o vértice 20, ângulo interno 179°55’53”; Nº 150,
Mat. nº 74.576, azimute 168°21’41” e 6,50m até o vértice 21, ângulo interno 180°04’07”;
Nº 158, Mat. nº 34.092, azimute 168°17’34” e 6,50m até o vértice 22, ângulo interno
179°55’53”; Nº 166, Transcrição nº 131.509, azimute 168°21’41” e 6,50m até o vértice
23, ângulo interno 180°04’07”; Nº 170, Transcrição nº 5.410, azimute 168°17’34” e
6,50m até o vértice 24, ângulo interno 179°54’49”; Nº 176, Transcrição nº 14.683 do
4º RI da Capital, azimute 168°22’45” e 6,50m até o vértice 25, ângulo interno
180°06’15”; Nº 184, Mat. nº 78.382, azimute 168°16’30” e 6,50m até o vértice 26,
ângulo interno 179°53’45”; Nº 190, Mat. nº 42.160, azimute 168°22’45” e 6,50m até o
vértice 27, ângulo interno 180°06’15”; Nº 196, Mat. nº 80.683, azimute 168°16’30” e
4,33m até o vértice 28, ângulo interno 91°32’17”, deflete à direita e segue confrontando
com o imóvel da Transcrição nº 4.474, azimute 256°44’13” e 14,56m até o vértice 29,
ângulo interno 91°08’33”, deste deflete à direita e segue confrontando com imóveis que
fazem frente para a Rua Butantã, na seguinte ordem, orientações e distâncias: Nº 215,
Mat. nº 92.858, azimute 345°35’40” e 28,22m até o vértice 30, Nº 201, Mat. nº 185,
azimute 345°24’08” e 22,02m até o vértice 31, Nº 189, Mat. nº 52.984, azimute
347°25’13” e 13,45m até o vértice 32, Nºs 175/179, Mat. nº 12.792, azimute 348°12’29”
e 8,85m até o vértice 33, Nºs 153/169, Mat. nº 42.576, azimute 348°34’30” e 27,31m até
o vértice 34, Nºs 137/141/145, Mat. nº 3.343, azimute 347°48’23” e 4,45m até o vértice
35, ainda confrontando com o imóvel de Nºs 137/141/145, Mat. nº 3.343, azimute
348°15’03” e 6,14m até o vértice 36, ângulo interno 180°01’50”; Nºs 127/129/135,
Transcrição nº 2.037 do 1º RI da Capital, azimute 348°13’13” e 14,35m até o vértice
37, ângulo interno 180°00’43”; Nºs 119/121/123, Mat. nº 116.617, azimute 348°12’30’’
e 7,00m até o vértice 38, ângulo interno 180°01’11”; Nº 113, Mat. nº 116.618, azimute
348°11’19” e 6,50m até o vértice 39, Nº 77, Mat. nº 14.172, azimute 348°11’51” e
4,10m até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma
área de 2.363,691m². Caso o notificado não concorde com a retificação, poderá, no
prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data da publicação deste edital, apresentar
impugnação fundamentada e por escrito, para fins do §5º, 2ª parte, do art. 213
da referida lei 6.015/73, dirigida ao 10º Oficial de Registro de Imóveis, na Rua Inácio
Pereira da Rocha nº 142, 1º andar, nesta Capital, com horário de atendimento das
9:00 às 16 horas, presumindo-se a concordância no caso de não apresentação de
impugnação no prazo assinalado. E para que chegue ao seu conhecimento e não
venham os notificados de futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital
que será publicado por 2 (dois) dias em um dos jornais de maior circulação da
Comarca de São Paulo. Dado e passado em São Paulo, aos 05 de outubro de 2018.
(ass.) FLAVIANO GALHARDO,Oficial.


