
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LOTEAMENTO “FAZENDA SÃO SEBASTIÃO II” – MARÍLIA/SP

. 

R$ 229.074,81 
: R$ 230.915,45 

: Os interessados deverão se cadastrar no site 
.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus incrementos deverão estar de acordo 

com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. 
. todas as despesas relativas à aquisição 

do imóvel no leilão, mas não se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, responsabilizando-se, ainda, pelas despesas com Escritura 
Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel 
(ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU e outros débitos etc. Os imóveis serão vendidos no 

das datas designadas para as alienações extrajudiciais eletrônicas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação

.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL 
“FAZENDA SÃOSEBASTIÃO” – MARÍLIA/SP

.
Lote 03 da Quadra 17

“LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL FAZENDA SÃO SEBASTIÃO” MARÍLIA/SP - Matrícula 58.324, do 
1º CRI de Marília/SP

R$ 305.152,62 
: R$ 164.589,55 

Lote 04 da Quadra 19 “LOTEAMENTO
RESIDENCIAL E COMERCIAL FAZENDA SÃO SEBASTIÃO” MARÍLIA/SP – Matrícula 58.388, do 1º CRI de Marília/
SP

R$ 319.736,10 
: R$ 272.995,30 

: Os interessados deverão se cadastrar no site 
.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus incrementos deverão estar de acordo 

com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. 
. todas as despesas relativas à aquisição 

do imóvel no leilão, mas não se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de 
arrematação, que será realizado no ato da arrematação, responsabilizando-se, ainda, pelas despesas com Escritura 
Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel 
(ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU e outros débitos etc. Os imóveis serão vendidos no 

das datas designadas para as alienações extrajudiciais eletrônicas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação
nos endereços físicos do contrato bem como eletrônico informando as datas, local e horário da praça foram 
enviadas na forma do artigo 27, Parágrafo 2º - A, da Lei 9.514/97. 

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - ABERTURA - A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, 
Estado de São Paulo, torna público que realizará a abertura de licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TESTES RÁPI-
DO DE COVID-19 (ANTÍGENOAGSARS-COV-2) – Recebimento da Proposta Eletrônica: até 18
de janeiro de 2022, às 09h00min – Abertura da Sessão: 18 de janeiro de 2022, às 09h00min. 
Licitação Mista. Valor do Edital: R$ 119,38 (Cento e Dezenove Reais e Trinta e Oito Centavos).
Valor Máximo para aquisição: R$ 395.000,00 (Trezentos e noventa e cinco mil reais). Os inte-
ressados poderão ler e/ou baixar o edital completo nos sites: www.lins.sp.gov.br ou www.bll.org.
br e estarão dispensados do recolhimento da taxa de expediente mencionada acima. Maiores 
informações: Comissão Permanente de Licitação - Fone: (14) 3533-4280 ou e-mail: licitacao@
lins.sp.gov.br . Lins/SP, 05 de janeiro de 2022 - Ailton Pereira Torres – Secretário Municipal dos 
Negócios Administrativos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. São Paulo, 03 de Janeiro de 
2022. Ilmos. Sócios ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS CAFEZAL II END.: Rua Jandira 
Cardoso Ferraz, 745 – Cafezal II, Comarca de Itupeva/SP. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Prezados Senhores, Vimos pelo presente convocar Vsas. 
para a Assembleia Geral Ordinária da Associação que será realizada no dia 23 (vinte e três) de 
janeiro de 2022, com início às 10h00 em primeira convocação com a presença de 50% 
(cinquenta por cento) dos sócios ou às 10h30 em segunda, com qualquer número de sócios 
presentes. A assembleia será realizada a sede da Associação para deliberar exclusivamente sobre 
os seguintes assuntos: I - APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS EXERCÍCIOS DE 2021; II -
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2022; III – ELEIÇÃO DE NOVO DIRETOR(A) TESOUREIRO(A) 
PARA CUMPRIMENTO DE MANDATO; IV - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. 
Atenciosamente, GUALTER DE CARVALHO ANDRADE. Diretor Presidente.


