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B12 Economia TERÇA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2017 O ESTADO DE S. PAULO

Avaliamos o renovado Audi RS3. A ver ã t
do A3 trazmotor de 400 cv e chega ao r s
neste ano

Moto: Andamos na Harley-Davidson Ro d t r,
custom inédita que é feita emManaus

E ainda: Veja quais são os sinais de q e s
de substituir o limpador de para-bri a

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTEEDITAL DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTEEDITAL DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTEEDITAL DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE
CAROLINA CASAGRANDECAROLINA CASAGRANDECAROLINA CASAGRANDECAROLINA CASAGRANDE

RG 27.782.138-1-SSP/SP, CPF 278.767.798-32RG 27.782.138-1-SSP/SP, CPF 278.767.798-32RG 27.782.138-1-SSP/SP, CPF 278.767.798-32RG 27.782.138-1-SSP/SP, CPF 278.767.798-32
(SEGUNDA PUBLICAÇÃO)(SEGUNDA PUBLICAÇÃO)(SEGUNDA PUBLICAÇÃO)(SEGUNDA PUBLICAÇÃO)

BERNARDO OSWALDO FRANCEZ, Décimo Oitavo Ofi cial de Registro de Imóveis da BERNARDO OSWALDO FRANCEZ, Décimo Oitavo Ofi cial de Registro de Imóveis da BERNARDO OSWALDO FRANCEZ, Décimo Oitavo Ofi cial de Registro de Imóveis da BERNARDO OSWALDO FRANCEZ, Décimo Oitavo Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Capital do Estado de São Paulo,Capital do Estado de São Paulo,Capital do Estado de São Paulo,Capital do Estado de São Paulo,    FAZ SABERFAZ SABERFAZ SABERFAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou , a todos quantos o presente Edital virem ou , a todos quantos o presente Edital virem ou , a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob o n° 679.418, em 03 de maio de 2016, dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob o n° 679.418, em 03 de maio de 2016, dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob o n° 679.418, em 03 de maio de 2016, dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob o n° 679.418, em 03 de maio de 2016, 
o Requerimento de 02 de maio de 2016, feito pelo credor fi duciário o Requerimento de 02 de maio de 2016, feito pelo credor fi duciário o Requerimento de 02 de maio de 2016, feito pelo credor fi duciário o Requerimento de 02 de maio de 2016, feito pelo credor fi duciário BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42(BRASIL) S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42(BRASIL) S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42(BRASIL) S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, objetivando a intimação pessoal da fi duciante , objetivando a intimação pessoal da fi duciante , objetivando a intimação pessoal da fi duciante , objetivando a intimação pessoal da fi duciante 
CAROLINA CASAGRANDECAROLINA CASAGRANDECAROLINA CASAGRANDECAROLINA CASAGRANDE, a qual se encontra em , a qual se encontra em , a qual se encontra em , a qual se encontra em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDOLOCAL INCERTO E NÃO SABIDOLOCAL INCERTO E NÃO SABIDOLOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, , , , 
conforme detalhado em pormenorizadas Certidões do Registro de Títulos e Documentos conforme detalhado em pormenorizadas Certidões do Registro de Títulos e Documentos conforme detalhado em pormenorizadas Certidões do Registro de Títulos e Documentos conforme detalhado em pormenorizadas Certidões do Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica, arquivadas no Processo de Intimação autuado sob o n° 4944, e Civil de Pessoa Jurídica, arquivadas no Processo de Intimação autuado sob o n° 4944, e Civil de Pessoa Jurídica, arquivadas no Processo de Intimação autuado sob o n° 4944, e Civil de Pessoa Jurídica, arquivadas no Processo de Intimação autuado sob o n° 4944, 
e, ante a previsão legal contida no § 4° do artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97, e, ante a previsão legal contida no § 4° do artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97, e, ante a previsão legal contida no § 4° do artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97, e, ante a previsão legal contida no § 4° do artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97, FICA ELA FICA ELA FICA ELA FICA ELA 
INTIMADA A COMPARECERINTIMADA A COMPARECERINTIMADA A COMPARECERINTIMADA A COMPARECER neste Serviço Registral, situado na Avenida Liberdade, 701,  neste Serviço Registral, situado na Avenida Liberdade, 701,  neste Serviço Registral, situado na Avenida Liberdade, 701,  neste Serviço Registral, situado na Avenida Liberdade, 701, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio 
de seu representante legal, devidamente identifi cado, a fi m de efetuar o pagamento das de seu representante legal, devidamente identifi cado, a fi m de efetuar o pagamento das de seu representante legal, devidamente identifi cado, a fi m de efetuar o pagamento das de seu representante legal, devidamente identifi cado, a fi m de efetuar o pagamento das 
prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 21 de março prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 21 de março prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 21 de março prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 21 de março 
de 2017, o valor de R$ 28.147,33 (vinte e oito mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e três de 2017, o valor de R$ 28.147,33 (vinte e oito mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e três de 2017, o valor de R$ 28.147,33 (vinte e oito mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e três de 2017, o valor de R$ 28.147,33 (vinte e oito mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e três 
centavos), decorrente do Instrumento Particular com força de Escritura Pública, registrado centavos), decorrente do Instrumento Particular com força de Escritura Pública, registrado centavos), decorrente do Instrumento Particular com força de Escritura Pública, registrado centavos), decorrente do Instrumento Particular com força de Escritura Pública, registrado 
sob os n°s 5 e 6 na Matrícula n° 216.401, deste Serviço Registral, referente ao imóvel sob os n°s 5 e 6 na Matrícula n° 216.401, deste Serviço Registral, referente ao imóvel sob os n°s 5 e 6 na Matrícula n° 216.401, deste Serviço Registral, referente ao imóvel sob os n°s 5 e 6 na Matrícula n° 216.401, deste Serviço Registral, referente ao imóvel 
situado na RUA DOUTOR SILVIO DANTE BERTACCHI, N° 1.116, APARTAMENTO N° 68, situado na RUA DOUTOR SILVIO DANTE BERTACCHI, N° 1.116, APARTAMENTO N° 68, situado na RUA DOUTOR SILVIO DANTE BERTACCHI, N° 1.116, APARTAMENTO N° 68, situado na RUA DOUTOR SILVIO DANTE BERTACCHI, N° 1.116, APARTAMENTO N° 68, 
BLOCO 1 – EDIFÍCIO ANCONA – RESIDENCIAL VILLA BERTACCHI, 13° SUBDISTRITO BLOCO 1 – EDIFÍCIO ANCONA – RESIDENCIAL VILLA BERTACCHI, 13° SUBDISTRITO BLOCO 1 – EDIFÍCIO ANCONA – RESIDENCIAL VILLA BERTACCHI, 13° SUBDISTRITO BLOCO 1 – EDIFÍCIO ANCONA – RESIDENCIAL VILLA BERTACCHI, 13° SUBDISTRITO 
- BUTANTÃ, e ao total acima serão acrescidas as custas, emolumentos e despesas com as - BUTANTÃ, e ao total acima serão acrescidas as custas, emolumentos e despesas com as - BUTANTÃ, e ao total acima serão acrescidas as custas, emolumentos e despesas com as - BUTANTÃ, e ao total acima serão acrescidas as custas, emolumentos e despesas com as 
tentativas de intimação pessoal da fi duciante, como também as despesas com a publicação tentativas de intimação pessoal da fi duciante, como também as despesas com a publicação tentativas de intimação pessoal da fi duciante, como também as despesas com a publicação tentativas de intimação pessoal da fi duciante, como também as despesas com a publicação 
do presente Edital. Fica a FIDUCIANTE ciente de que, no dia imediatamente posterior ao do presente Edital. Fica a FIDUCIANTE ciente de que, no dia imediatamente posterior ao do presente Edital. Fica a FIDUCIANTE ciente de que, no dia imediatamente posterior ao do presente Edital. Fica a FIDUCIANTE ciente de que, no dia imediatamente posterior ao 
da terceira e última publicação do presente Edital, será considerada como da terceira e última publicação do presente Edital, será considerada como da terceira e última publicação do presente Edital, será considerada como da terceira e última publicação do presente Edital, será considerada como INTIMADAINTIMADAINTIMADAINTIMADA e  e  e  e 
terá o prazo de terá o prazo de terá o prazo de terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis15 (quinze) dias úteis15 (quinze) dias úteis15 (quinze) dias úteis, para satisfazer os referidos pagamentos, em moeda , para satisfazer os referidos pagamentos, em moeda , para satisfazer os referidos pagamentos, em moeda , para satisfazer os referidos pagamentos, em moeda 
corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor fi duciário. corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor fi duciário. corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor fi duciário. corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor fi duciário. 
ALERTA: Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fi duciário ALERTA: Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fi duciário ALERTA: Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fi duciário ALERTA: Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fi duciário 
restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, 
conforme previsto no § 7° do artigo 26 do mesmo diploma legal.conforme previsto no § 7° do artigo 26 do mesmo diploma legal.conforme previsto no § 7° do artigo 26 do mesmo diploma legal.conforme previsto no § 7° do artigo 26 do mesmo diploma legal. Para que surtam os  Para que surtam os  Para que surtam os  Para que surtam os 
efeitos legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente EDITAL está efeitos legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente EDITAL está efeitos legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente EDITAL está efeitos legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente EDITAL está 
sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e afi xado na sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e afi xado na sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e afi xado na sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e afi xado na 
forma da lei. São Paulo, 21 de março de 2017. O Ofi cial,forma da lei. São Paulo, 21 de março de 2017. O Ofi cial,forma da lei. São Paulo, 21 de março de 2017. O Ofi cial,forma da lei. São Paulo, 21 de março de 2017. O Ofi cial,

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTEEDITAL DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTEEDITAL DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTEEDITAL DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE
MONIQUE CHAENE NASCIMENTOMONIQUE CHAENE NASCIMENTOMONIQUE CHAENE NASCIMENTOMONIQUE CHAENE NASCIMENTO

CPF 356.523.888-70CPF 356.523.888-70CPF 356.523.888-70CPF 356.523.888-70
(SEGUNDA PUBLICAÇÃO)(SEGUNDA PUBLICAÇÃO)(SEGUNDA PUBLICAÇÃO)(SEGUNDA PUBLICAÇÃO)

BERNARDO OSWALDO FRANCEZ, Décimo Oitavo Ofi cial de Registro de Imóveis da BERNARDO OSWALDO FRANCEZ, Décimo Oitavo Ofi cial de Registro de Imóveis da BERNARDO OSWALDO FRANCEZ, Décimo Oitavo Ofi cial de Registro de Imóveis da BERNARDO OSWALDO FRANCEZ, Décimo Oitavo Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Capital do Estado de São Paulo,Capital do Estado de São Paulo,Capital do Estado de São Paulo,Capital do Estado de São Paulo,    FAZ SABERFAZ SABERFAZ SABERFAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem , a todos quantos o presente Edital virem , a todos quantos o presente Edital virem , a todos quantos o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob o n° 665.494, em 10 de setembro ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob o n° 665.494, em 10 de setembro ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob o n° 665.494, em 10 de setembro ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob o n° 665.494, em 10 de setembro 
de 2015, o Requerimento de 09 de setembro de 2015, feito pela credora fi duciária de 2015, o Requerimento de 09 de setembro de 2015, feito pela credora fi duciária de 2015, o Requerimento de 09 de setembro de 2015, feito pela credora fi duciária de 2015, o Requerimento de 09 de setembro de 2015, feito pela credora fi duciária CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, objetivando a intimação pessoal da , objetivando a intimação pessoal da , objetivando a intimação pessoal da , objetivando a intimação pessoal da 
fi duciante fi duciante fi duciante fi duciante MONIQUE CHAENE NASCIMENTOMONIQUE CHAENE NASCIMENTOMONIQUE CHAENE NASCIMENTOMONIQUE CHAENE NASCIMENTO, a qual se encontra em , a qual se encontra em , a qual se encontra em , a qual se encontra em LOCAL INCERTO E LOCAL INCERTO E LOCAL INCERTO E LOCAL INCERTO E 
NÃO SABIDONÃO SABIDONÃO SABIDONÃO SABIDO, conforme detalhado em pormenorizadas Certidões do Registro de Títulos e , conforme detalhado em pormenorizadas Certidões do Registro de Títulos e , conforme detalhado em pormenorizadas Certidões do Registro de Títulos e , conforme detalhado em pormenorizadas Certidões do Registro de Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, arquivadas no Processo de Intimação autuado sob o Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, arquivadas no Processo de Intimação autuado sob o Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, arquivadas no Processo de Intimação autuado sob o Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, arquivadas no Processo de Intimação autuado sob o 
n° 3605, e, ante a previsão legal contida no § 4° do artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97, n° 3605, e, ante a previsão legal contida no § 4° do artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97, n° 3605, e, ante a previsão legal contida no § 4° do artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97, n° 3605, e, ante a previsão legal contida no § 4° do artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97, FICA FICA FICA FICA 
ELA INTIMADA A COMPARECERELA INTIMADA A COMPARECERELA INTIMADA A COMPARECERELA INTIMADA A COMPARECER neste Serviço Registral, situado na Avenida Liberdade,  neste Serviço Registral, situado na Avenida Liberdade,  neste Serviço Registral, situado na Avenida Liberdade,  neste Serviço Registral, situado na Avenida Liberdade, 
701, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por 701, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por 701, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por 701, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por 
meio de seu representante legal, devidamente identifi cado, a fi m de efetuar o pagamento das meio de seu representante legal, devidamente identifi cado, a fi m de efetuar o pagamento das meio de seu representante legal, devidamente identifi cado, a fi m de efetuar o pagamento das meio de seu representante legal, devidamente identifi cado, a fi m de efetuar o pagamento das 
prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 21 de março prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 21 de março prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 21 de março prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 21 de março 
de 2017, o valor de R$ 112.657,77 (cento e doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e de 2017, o valor de R$ 112.657,77 (cento e doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e de 2017, o valor de R$ 112.657,77 (cento e doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e de 2017, o valor de R$ 112.657,77 (cento e doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e 
setenta e sete centavos), decorrente do Instrumento Particular com força de Escritura Pública, setenta e sete centavos), decorrente do Instrumento Particular com força de Escritura Pública, setenta e sete centavos), decorrente do Instrumento Particular com força de Escritura Pública, setenta e sete centavos), decorrente do Instrumento Particular com força de Escritura Pública, 
registrado sob os n°s 8 e 9 na Matrícula n° 208.980, deste Serviço Registral, referente ao registrado sob os n°s 8 e 9 na Matrícula n° 208.980, deste Serviço Registral, referente ao registrado sob os n°s 8 e 9 na Matrícula n° 208.980, deste Serviço Registral, referente ao registrado sob os n°s 8 e 9 na Matrícula n° 208.980, deste Serviço Registral, referente ao 
imóvel situado na RUA BARÃO DE SANTO ANGELO, 230, APARTAMENTO 43, BLOCO A, imóvel situado na RUA BARÃO DE SANTO ANGELO, 230, APARTAMENTO 43, BLOCO A, imóvel situado na RUA BARÃO DE SANTO ANGELO, 230, APARTAMENTO 43, BLOCO A, imóvel situado na RUA BARÃO DE SANTO ANGELO, 230, APARTAMENTO 43, BLOCO A, 
SERRA DA CANTAREIRA, RESIDENCIAL ALTOS DA FREGUESIA, JARDIM LUCIA MAGALY, SERRA DA CANTAREIRA, RESIDENCIAL ALTOS DA FREGUESIA, JARDIM LUCIA MAGALY, SERRA DA CANTAREIRA, RESIDENCIAL ALTOS DA FREGUESIA, JARDIM LUCIA MAGALY, SERRA DA CANTAREIRA, RESIDENCIAL ALTOS DA FREGUESIA, JARDIM LUCIA MAGALY, 
VILA DULCINHA, 40° SUBDISTRITO, BRASILÂNDIA, e ao total acima serão acrescidas as VILA DULCINHA, 40° SUBDISTRITO, BRASILÂNDIA, e ao total acima serão acrescidas as VILA DULCINHA, 40° SUBDISTRITO, BRASILÂNDIA, e ao total acima serão acrescidas as VILA DULCINHA, 40° SUBDISTRITO, BRASILÂNDIA, e ao total acima serão acrescidas as 
custas, emolumentos e despesas com as tentativas de intimação pessoal da fi duciante, como custas, emolumentos e despesas com as tentativas de intimação pessoal da fi duciante, como custas, emolumentos e despesas com as tentativas de intimação pessoal da fi duciante, como custas, emolumentos e despesas com as tentativas de intimação pessoal da fi duciante, como 
também as despesas com a publicação do presente Edital. Fica FIDUCIANTE ciente de que, também as despesas com a publicação do presente Edital. Fica FIDUCIANTE ciente de que, também as despesas com a publicação do presente Edital. Fica FIDUCIANTE ciente de que, também as despesas com a publicação do presente Edital. Fica FIDUCIANTE ciente de que, 
no dia imediatamente posterior ao da terceira e última publicação do presente Edital, será no dia imediatamente posterior ao da terceira e última publicação do presente Edital, será no dia imediatamente posterior ao da terceira e última publicação do presente Edital, será no dia imediatamente posterior ao da terceira e última publicação do presente Edital, será 
considerada como considerada como considerada como considerada como INTIMADAINTIMADAINTIMADAINTIMADA e terá o prazo de  e terá o prazo de  e terá o prazo de  e terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis15 (quinze) dias úteis15 (quinze) dias úteis15 (quinze) dias úteis, para satisfazer os , para satisfazer os , para satisfazer os , para satisfazer os 
referidos pagamentos, em moeda corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em referidos pagamentos, em moeda corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em referidos pagamentos, em moeda corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em referidos pagamentos, em moeda corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em 
nome do credor fi duciário. nome do credor fi duciário. nome do credor fi duciário. nome do credor fi duciário. ALERTA: Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, à ALERTA: Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, à ALERTA: Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, à ALERTA: Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, à 
credora fi duciária restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE credora fi duciária restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE credora fi duciária restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE credora fi duciária restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 
FIDUCIÁRIA, conforme previsto no § 7° do artigo 26 do mesmo diploma legalFIDUCIÁRIA, conforme previsto no § 7° do artigo 26 do mesmo diploma legalFIDUCIÁRIA, conforme previsto no § 7° do artigo 26 do mesmo diploma legalFIDUCIÁRIA, conforme previsto no § 7° do artigo 26 do mesmo diploma legal. Para . Para . Para . Para 
que surtam os efeitos legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente que surtam os efeitos legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente que surtam os efeitos legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente que surtam os efeitos legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente 
EDITAL está sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e EDITAL está sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e EDITAL está sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e EDITAL está sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e 
afi xado na forma da lei. São Paulo, 21 de março de 2017. O Ofi cial,afi xado na forma da lei. São Paulo, 21 de março de 2017. O Ofi cial,afi xado na forma da lei. São Paulo, 21 de março de 2017. O Ofi cial,afi xado na forma da lei. São Paulo, 21 de março de 2017. O Ofi cial,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVIAPEVIAPEVIAPEVI
Processo n.º 1516/17 - PREGÃO PRESENCIAL nº 14/17 Processo n.º 1516/17 - PREGÃO PRESENCIAL nº 14/17 Processo n.º 1516/17 - PREGÃO PRESENCIAL nº 14/17 Processo n.º 1516/17 - PREGÃO PRESENCIAL nº 14/17 - Aquisição de combustível para abastecimento das- Aquisição de combustível para abastecimento das- Aquisição de combustível para abastecimento das- Aquisição de combustível para abastecimento das
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OTAPAN - EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
CNPJ. 46.553.566/0001-41

Edital de Convocação de Reunião Anual de Sócios
Ficam os senhores quotistas e o Espolio de Maria Aparecida Esper Andere, convocados
para se reunirem em Reunião Anual de Sócios da empresa OTAPAN -
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. a ser realizada no dia 28 de abril
de 2017, às 11:00 horas na Rua Libero Badaró nº 425 - 20º andar - Conjuntos  203/204
- Centro - CEP 01009-000 - São Paulo - Capital, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: a) - Aprovação das contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016;  b) - Destinação dos lucros auferidos relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016. Otapan - Empreendimentos e Administração
Ltda. - Otavio Andere Filho - Administrador.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Nº 000003/2017 - PROCESSO Nº 2016/207585

OBJETO:- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS
RECARREGÁVEIS, BATERIAS, CD-R E DVD-R.
EMPRESA(S) VENCEDORA(S): - Lote(s) 1 : WORKMATE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI - EPP no valor global de R$ 1.740,00 (um mil
setecentos e quarenta reais); - Lote(s) 2,3,4,5 : LGA COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP no valor global de R$ 5.685,00 (cinco mil
seiscentos e oitenta e cinco reais). Diretoria Geral, em 20 de março de
2017. - Paulo Antonio Godoi Beono Jr - Diretor Geral
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