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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO 
ART. 887, §3º/CPC - Processo n° 1095432-64.2016.8.26.0100. 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca 
da Capital/SP. Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito. Exequente: GN Resound 
Produtos Médicos Ltda. Executado: Audiponta Comércio de Aparelhos Auditivos Ltda. BENS: Lt1 - 5 un 
de aparelhos auditivos Xino 20-R$18.535,69; Lt2 - 2 un de aparelhos auditivos Resound Alera-R$4.942,85; 
Lt3 - 2 un de aparelhos auditivos Interton EVO-R$3.707,14; Lt4 - 1 Audiômetro Siemens SD 25, em perfeito 
funcionamento-R$18.535,69; Lt5 - 1 Cabine de audiometria prata com porta e vidro-R$3.707,14; Lt6 - 1 mi-
croscópio Coleman HG 742019 em funcionamento-R$778,50; Lt7 - 1 escrivaninha em L na cor madeira com 
4 gavetas-R$865,00; Lt8 - 1 gaveteiro com 4 gavetas na cor madeira-R$370,71; Lt9 - 1 cadeira acolchoada 
marrom, giratória-R$370,71; Lt10 - 2 cadeiras acolchoada marrom, pé de madeira-R$494,29; Lt11 - 1 cadeira 
de tela preta-R$247,14; Lt12 - 1 mesa estreita marrom e beje-R$185,36; Lt13 - 1 balcão com 04 gavetas, 2 
portas, marrom e beje-R$988,57; Lt14 - 1 computador com teclado e mouse, AMD A4 6300, Radeon 570, 
4gb ram, 1tb-R$988,57; Lt15 - 1 monitor Philips, modelo 231B4L, cor preta-R$494,29; Lt16 - 1 TV LG, cor 
preta, modelo 50PA4500-R$1.853,57; Lt17 - 3 poltronas pretas, em couro-R$1.853,57; Lt18 - 2 poltronas 
suede cinza, com quatro almofadas-R$1.730,00; Lt19 - 1 tapete de pelúcia cinza-R$ 370,71; Lt20 - 1 aparador 
em espelho-R$617,86; Lt21 - 1 lustre de acrílico com oito focos-R$3.707,14; Lt22 - 1 impressora HP8600, 
office Jet pro, sem tinta para testar-R$247,14; Lt23 - 1 mesa de atendimento em L, cor madeira e beje, com 
dois gaveteiros, com quatro gavetas e uma porta-R$1.853,57; Lt24 - 1 computador All in one AOC, com 
teclado e mouse, serial nº V204BJ8002137-R$1.482,86; Lt25 - 3 vasos de vidro com folhas cinzas e brancas 
de enfeite-R$247,14 cada; Lt26 - 4 cadeiras de metal e couro-R$988,57; Lt27 - 2 vasos azuis em formato 
de pinha-R$617,86; Lt28 - 1 jogo com duas meses em “v”, com divisória em vidro, com várias gavetas e 
portas-R$5.560,71; Lt29 - 2 cadeiras giratórias em bege-R$370,71; Lt30 - 1 vaso azul esférico-R$370,71; 
Lt31 - 1 ar condicionado Consul Facilite-R$988,57; Lt32 - 1 notebook preto, core i5, 7 thgen, Acer, 4gb ram, 
em aparente funcionamento-R$1.482,86. Avaliação total: R$ 80.049,48 em 05/2022, que será atualizado pela 
tabela do TJ/SP. Débito da demanda: R$ 1.159.077,99 em 03/2022. 1º LEILÃO: De 30/06/2022 às 11:00 até 
07/07/2022 às 11:00, valor da avaliação. 2º LEILÃO: De 07/07/2022 às 11:01 até 28/07/2022 às 11:00, 60% 
do valor da avaliação. - Os editais na íntegra e maiores informações www.amaralleiloes.com.br. A publicação 
deste edital supre eventuais insucessos das intimações/notificações pessoais das partes, de seus respectivos 
cônjuges, bem como dos demais interessados, nos termos do artigo 889 do Código de Processo Civil. - Lei-
loeiro Oficial EDER AMARAL DE OLIVEIRA - JUCESP 966

7ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 7ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA 
DA CAPITAL. Processo: nº 0078476-19.2018.8.26.0100. Executados: CARLOS KLEBER DE ANDRADE, CLAZIA 
CRISTINA ALBUQUERQUE DE ANDRADE. LOTE 001 - Terreno em Campinas. Lote 25 do Quarteirão 1131 - Campi-
nas/SP - Descrição completa na Matrícula nº 92.741 do 03º CRI de Campinas/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
244.500,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 122.250,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 
002 - Terreno em Campinas. Lote 36 do Quarteirão 1131, Campinas/SP - Contribuinte nº 015.600.000. Descrição 
completa na Matrícula nº 141.931 do 03º CRI de Campinas/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 246.300,00 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 123.150,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 003 - Terreno em 
Campinas/SP. Lote 26 do Quarteirão 1131, Campinas/SP - Contribuinte nº 207010000. Descrição completa na Matrí-
cula nº 24.052 do 03º CRI de Campinas/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 247.700,00 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 123.850,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
22/07/2022 às 14h00min, e termina em 26/07/2022 às 14h00min; 2ª Praça começa em 26/07/2022 às 14h01min, e 
termina em 16/08/2022 às 14h00min. Ficam os executados CARLOS KLEBER DE ANDRADE, CLAZIA CRISTINA AL-
BUQUERQUE DE ANDRADE, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 86/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
TINTAS DIVERSAS E ACESSORIOS PARA PINTURA. DATA: 30/06/2022 - 10H00M. O Edital em inteiro teor estará à dispo-
sição dos interessados, a partir do dia 20/06/2022, no site do Município, através do portal www.serranegra.sp.gov.br, 
pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da 
Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, 
devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc). Informações: (19) 3892-9600. Serra 
Negra, 15 de Junho de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDIMÚSICA
REGISTRADO NO 3º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL SOB O Nº 522.473 CNPJ.08.278.364/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA Pelo Presente Edital, nos termos dos Artigos 23º, 24º, 25º 
letras b, 34º e 35º, ficam os senhores sócios e associados quites com a tesouraria, convocados para Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada no dia 27/06/2022, às 10hrs em primeira convocação e em segunda às 10:30hrs, 
via plataforma on-line google-meet, (link da reunião será enviada a cada empresa diretamente) quando será 
realizada a votação, eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal (para o mandato de 15.07.2022 a 
14.07.2025) e designar seu administrador executivo (Artigo 30º letra a), ficando aberto o prazo de 10 (dez) 
dias corridos para registro de chapas, que começará a contar na data deste Edital. Para tanto, os interessados 
deverão enviar um requerimento de registro acompanhado da chapa que deverá ser dirigido ao Presidente, 
assinado por um dos componentes da chapa. Sendo certo ainda que o escritório da Entidade, no endereço Rua 
Nova Cidade, 476, Vila Olímpia, São Paulo – SP, funcionará no horário das 11h às 15h, no período destinado ao 
registro de chapas, onde se encontrará à disposição dos interessados uma pessoa habilitada para o atendimen-
to, prestação de informações, concernentes ao processo eleitoral, recebimento de solicitações e fornecimento 
de correspondente recibo. A impugnação de chapas ou de candidaturas individuais, deverá ser feita no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a contar da divulgação da relação nominal das chapas registradas. São Paulo, 16 de Junho 
de 2022. Daniel Araújo Neves Santiago Lima – Presidente da Mesa, Carla Anne S. Tavares – Secretária da Mesa. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000338-93.2021.8.26.0177. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da Vara Única, do Foro de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). Willi Lucarelli, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA ALVES DA ROCHA, Brasileiro, CPF 322.880.948-00, com endereço à
Rua Antônio da Cruz Messias, 118, Jd. São Luis, CEP 05814-130, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por que a ARMANDO ASCENÇÃO FROZ requereu o CUMPRIMENTO
DA SENTENÇA, para receber a quantia de R$20.142,36 (Fevereiro/2021). Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias
de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da
dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Embu-Guacu, aos 10 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0041457-71.2021.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença -
Defeito, nulidade ou anulação Exequente: Pcm Comércio e Serviços Ltda Me. Executado: Virtual Brasil Onlinex Ltda EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041457-71.2021.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VIRTUAL
BRASIL ON LINEX LTDA, inscrita no CPF/MF. 14.277.293/0001-63, que a PCM Comércio e Serviços LTDA - ME ajuizou-lhe
ação declaratória, sob o nº 1113790-77.2016.8.26.0100, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença.
Estando a parte executada em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20
dias supra, efetue o PAGAMENTO, no valor de R$ 1.080,11 (atualizados em 01/09/2021), sob pena de incidência de multa
de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica
a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 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 São Paulo, aos 25 de abril de 2022. LÚCIA CANINÉO CAMPANHA. Juíza de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000772-31.2019.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) SIDINEI ROBERTO VIRGINIO, Brasileiro, RG 241223283, CPF 178.503.278-02, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Armando Froz Automóveis Ltda, alegando que o Réu
pague a quantia de R$44.605,26, a ser atualizada a data do efetivo pagamento, sob pena de rescisão do contrato
firmado entre as partes, com a retomada do veículo CHEVROLET/SPIN, ano 2013/2013, placas FFN 9010, chassis
9BGJB75Z0DB271835, Renavam 528.038.117, cor branca. 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 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 Osasco, aos 03 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001792-05.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA, RG 45.289.349-5, CPF 329.969.758-71, que ARMANDO
ASCENÇÃO FROZ lhe ajuizou uma ação de PROCEDIMENTO COMUM, a fim de que réu pague a quantia de R$40.207,02,
a ser atualizada a data do efetivo pagamento, sob pena de rescisão do contrato firmado entre as partes, com a retomada
do veículo FIAT/DOBLO EX, ano 2004/2005, placas HCI-3387, chassi 9BD11995851021975, cor prata. Estando a ré
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, conteste a ação, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados pelo autor, bem como a condenação nas cominações de estilo. No caso
de revelia será nomeado curador especial (artigo, 257, IV, 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 17 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0700031-36.2011.8.26.0020 A MM. 
Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Pau-
lo, Dra. Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILVIO LUIZ DE SOUZA, 
CPF 249.851.038-96, que lhe foi proposta uma ação de rescisão contratual c/c reintegração de 
posse por Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, referente ao imóvel situado na Rua Frederich Von Voith, 
1790, L:06, B:01, Ap.03B, Jd. São João, Jaraguá, CEP 02995-000, São Paulo, SP. Encontrando-se 
o corréu 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 dias, a contar do prazo do edital, apresente 
resposta. Nos termos do art. 344 do CPC, não sendo contestada a ação, o corréu 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 São Paulo, aos 30 de 
maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023258-42.2019.8.26.0071 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA ACHOA 
AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PLANETA MODA - COMER-
CIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, CNPJ 10.506.014/0001-35, com endereço à Avenida Nossa Senhora 
de Fatima Quadra, 6 60, apto 71, Jardim America, CEP 17017-337, Bauru - SP e KAMILA PADOVANI, 
brasileira, solteira empresária, CPF 307.107.418-20, endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando em síntese: A parte requerente cele-
brou com a parte requerida, em 19/08/2013, “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EM-
PRESA FLEX” nº 159,406.655, (doc. 02), para disponibilização de crédito rotativo no valor de 
R$183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), com vencimento final em 14/08/2014. Cumpre salientar que 
conforme cláusula Décima Quarta do contrato, não havendo manifestação em contrário de qualquer das 
partes, o prazo de vigência, acima estipulado, poderá ser sucessivamente prorrogado, por iguais períodos 
de 12 meses, mantidas as demais cláusulas e condições pactuadas. Por meio do citado Contrato e da Pro-
posta de Utilização de Crédito, foi liberado crédito em favor da primeira ré, e, por conseguinte, esta assumiu 
a obrigação de, caso utilizasse o crédito disponibilizado, pagar os valores que lhe fossem liberados, em 
conformidade com o Contrato supracitado. Ocorre que a parte requerida não cumpriu com a obrigação as-
sumida, deixando de disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente para débitos oriundos dessa 
operação. Assim, em razão do inadimplemento ocorrido em 15/02/2014, o saldo devedor, apurado de acor-
do com as condições ajustadas no contrato (doc. 03) é de R$ 176.883,95 (cento e setenta e seis mil oito-
centos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) conforme demonstra planilha anexa (doc. 04). A 
operação de crédito foi garantida por fiança, tendo como fiador a parte que figura como segunda ré, sendo 
esta, portanto, solidariamente responsável com a sociedade empresária Ré pelo integral cumprimento de 
todos e quaisquer débitos para com o o banco requerente. Irrefutável, portanto, a legitimidade para figurar 
no polo passivo desta demanda. No presente caso, a parte autora dispõe de prova escrita de existência da 
dívida em dinheiro, não obstante o título não gozar de força executiva, razão pela qual estão presentes os 
requisitos exigidos como pressupostos da ação monitória, consoante normas dos artigos 700 e 701 do 
CPC. Além da prova escrita consubstanciada no contrato, no qual se insere as condições gerais da negoci-
ação, acompanha a presente exordial, o demonstrativo do débito, através do qual se discrimina os valores 
devidos e afere-se a liquidez da dívida, mediante o valor do quantum debeatur indicado e, ainda, sua evolu-
ção. Cumpre ressaltar que a mora das obrigações assumidas pela parte ré decorre da simples ausência de 
pagamento das prestações no tempo e modo contratualmente ajustados, consoante exegese da norma do 
art. 394, do Código Civil. Assim, fundada a presente ação em contrato assinado pela parte devedora, de-
preende-se a viaiabilidade de sua propositura, posto que presente a prova escrita, a liquidez e a certeza da 
dívida cobrada. Com relação à prova escrita exigida para a propositura da ação monitória, J. E Carreira Al-
vim leciona que: “Para fundamentar uma Ação Monitória o que se exige é que se trate de prova escrita, 
pouco importando a sua natureza ou o momento da sua formação. Pouco importa também suas caracterís-
ticas, podendo ser um bilhete privado, uma carta missiva, um bilhete de loteria, um bilhete de rifa, desde 
que tenha autoria comprovada no sentido de quem seja o seu autor”. No mesmo sentido, Humberto Theo-
doro Júnior traz a seguinte conclusão: “Assim, de acordo com este instituto, o credor, em determinadas cir-
cunstâncias, pode pedir ao Juiz, ao propor a ação, não a condenação do devedor, mas desde logo a expe-
dição de uma ordem ou mandado para que a dívida seja saldada no prazo estabelecido em lei”. Posto isso, 
restando preenchidos os requisitos legais necessários ao ajuizamento da presente ação com pedido moni-
tório, eis que observadas as normas dos artigos 700 e seguintes do CPC, a pretensão da parte autora con-
siste no recebimento da importância de R$176.883,95 (cento e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e três 
reais e noventa e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de constituição de pleno direito 
de título executivo judicial. 2.2. DA FIANÇA As normas do Código Civil dispõem: Art. 818. Pelo contrato de 
fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a 
cumpra. Art. 822. Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclu-
sive as despesas judiciais, desde a citação do fiador. A fiança consiste em garantia pessoal fidejussória, em 
que uma pessoa (fiador) garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor (afiançado), 
caso ele não a cumpra. O fiador assume a responsabilidade oriunda de um débito que não foi contraído por 
ele, reforçando a confiança do credor no devedor principal. Conforme demonstrado, o primeiro réu foi afian-
çado em seu contrato pelo segundo réu, razão pela qual o inadimplemento daquele assegura ao credor a 
possibilidade de promover a cobrança do débito em face do devedor principal e de seu fiador. Sendo assim, 
justifica-se a presença do segundo réu no polo passivo, haja vista que fiador do primeiro Réu. Conforme 
demonstrado por meio dos documentos ora juntados, o direito da parte autora é evidente, razão pela qual 
requer: a) Determinar a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 176.883,95 (cento e setenta 
e seis mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de juros de mora, nos 
termos da norma do art. 701, do CPC, bem como de honorários de advogado de 5% sobre o valor da pre-
tensão, citando-se o Réu para, caso queira, pagar a dívida, requerer o parcelamento na forma prevista pela 
norma do art. 916 c/c 701, §5º, ambos do mesmo Codex, ou apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) 
dias; b) Transcorrido o prazo sem o pagamento da dívida ou oposição dos embargos monitórios, ou se 
opostos estes e julgados improcedentes, seja o título constituído de pleno direito em título executivo judicial, 
prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II, do Livro I da Parte Especial, do Códi-
go de Processo Civil, no que for cabível; c) No caso de não cumprimento voluntário do pagamento, sejam 
os réus condenados ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; d) Não dispondo de to-
dos os dados qualificativos previstos na norma do art. 319, II, do CPC, e estando a petição inicial apta para 
a citação dos réus (art. 319, §2º, CPC), caso entenda necessário, que este juízo realize as diligências ne-
cessárias para obtenção dos dados faltantes, nos termos da norma do art. 319, § 1º, do CPC; e) Provar o 
alegado por prova documental; f) Considerando o volume de audiências infrutíferas designadas pelo Judici-
ário para cumprimento da norma prevista no art. 334, do CPC, manifesta o autor seu desinteresse na refe-
rida audiência conciliatória, não obstante estar à disposição do devedor, caso tenha interesse em uma 
composição civil, podendo contatar o escritório por meio do emailbancodobrasil@ferreiraechagas.com.br; 
telefones (31) 3479-3069/3479-3050 ou whatsapp (031) 98442-6097. g) ainda, requer a condenação das 
rés nos ônus da sucumbência. h) provará o alegado por todos os meios legais, bem como os moralmente 
legítimos, ainda que não especificados no CPC, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido 
e influir eficazmente na convicção do juiz, conforme art. 369 do CPC . Encontrando-se o réu em lugar incer-
to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pa-
gamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 176.883,95 devidamente atualizada e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos 
ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, por EDITAL, para os atos e termos da ação pro-
posta e para que, no prazo de 15 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 pas-
sado nesta cidade de Bauru, aos 19 de maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021642-88.2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Alessandra Lopes Santana de Mello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODRIGO SERAFIM VIEIRA, CPF 321.496.538-77 e CÍNTIA DE MATTOS 
VIEIRA, CPF 352.098.928-08 que lhes foram propostos uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Jj Cajuru Empreendimentos Imobiliarios Ltda, alegando 
em síntese: A requerente celebrou um contrato de compromisso de venda e compra de imóvel com os requeridos, objeto lote 4, da quadra C, do empreendimento 
imobiliário denominado Jardim Terras de São Francisco. As partes pactuaram preço no valor de R$ 160.650,00, seria adimplido mediante entrada de R$ 1.530,00 e o 
saldo remanescente em 104 parcelas de R$ 1.530,00 com vencimento todo dia 5, a partir de 05/09/2017. A posse do imóvel foi entregue provisoriamente e a título 
precário aos requeridos na data da contratação. Ocorre que os requeridos deixaram de solver as prestações devidas, encontrando-se inadimplente/em mora. Dá-se à 
causa o valor de R$160.650,00. 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 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 Sorocaba, aos 04 de abril de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0714437-28.2012.8.26.0020. O MM. 
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, 
Dr. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Samuel Sanches de 
Souza (CPF: 277.589.478-08), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou a si e também em face de 
Navijo Comércio de Filtros e Peças para Motores Ltda ME (já citado), que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: 
Ação de Execução da quantia de R$ 221.891,70 (05/2021), representada pela Cédula de Crédito 
Bancário - Empréstimo Capital de Giro. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que, em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito atualizado, custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Caso o executado efetue o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, embargue 
OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em 
execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, o executado poderá requerer 
autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO -16 E 17/06/2022 
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL. JUIZA DE DIREITO Daiane Souto Oliva de Souza. 
ESCRIVÃ JUDICIAL VALESCA BACIEGA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1004074-64.2016.8.26.0020 A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Daiane Souto Oliva de Souza, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ CARLOS BENINCA, RG 90.562.595-27, CPF 547.439.070-
04, e também em face de MMJ Express Grill Ltda EP, que lhes fora proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: execução 
da quantia de R$ 17.716,61(12/2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo 
Capital de Giro. 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, em 03 dias, a fluir dos 
20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido, independentemente de termo, sobre 
seus ativos financeiros no valor de R$ 1.459,09 (04/2019). Convertido, terá o executado 05 dias, 
independente de nova intimação, para oferecer impugnação. O prazo para embargos são de 15 
dias, após o decurso do prazo do presente edital. 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 São 
Paulo, aos 14 de junho de 2022. 

 DIARIO DE SÃO PAULO – 16 E 17/06/2022 



DIÁRIO DE S. PAULO - QUINTA-FEIRA/16 DE JUNHO DE 2022diário de S.Paulo PUBLICIDADE LEGAL

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1007718-52.2019.8.26.0006. Classe: Assunto: 
Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: 
José Roberto de Aquino. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007718-
52.2019.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ 
ROBERTO DE AQUINO (CPF 626.564.713-03) que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou a Ação de 
Cobrança de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 90.705,30 (07/2019), decorrente 
dos Contratos de Empréstimo Pessoal: 1) contrato nº 4087126 – carteira 348; 2) contrato 
nº4188529 – carteira 346. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida a 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias supra, ofereça resposta, sob 
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e 
publicado. São Paulo, aos 31 de maio de 2022. 

 DIARIO DE SÃO PAULO – 15 E 16/06/2022 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007334-11.2012.8.26.0602 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a).Alessandra Lopes Santana 
de Mello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODRIGO HENRIQUE FERREIRA, CPF 156.610.148-48, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundação Educacional Sorocabana Fadi, alegando 
em síntese: A Exequente é credora do executado da importância de R$5.336,36, representada por notas promissórias com 
origem no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Inúmeras foram as tentativas de recebimento amigável. Dá-se 
à causa o valor de R$8.079,20. 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 no prazo de 03 dias, pagarem a dívida, que deverá ser atualizada 
até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o 
valor atualizado do débito. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários 
advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de 
honorários de advogado, os executados poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 
6 parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916 do 
Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido 
em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a 
imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o 
reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao 
direito de opor embargos (art.916, § 6º, do Código de Processo Civil). O prazo para embargos é de 15 dias a contar do 
prazo do presente edital, independente de estar seguro o Juízo pela penhora ou arresto. Não havendo manifestação 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 Sorocaba, aos 25 de maio de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  AVARÉ  
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO No. 078/22 – PROCESSO No. 156/22 ABERTO PARA TO-
DOS OS TIPOS DE EMPRESA Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços para seguro de veículo. Recebimento das Propostas: 23 de junho de 2.022 
das 08 horas até 06 de julho de 2.022 às 08 horas. Abertura das Propostas: 06 de julho 
de 2.022 às 08h30 min. Início da Sessão de Disputa de Lances: 06 de julho de 2.022 
às 10:30 horas. Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes no 1.169, Fone/Fax 
14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 08 de junho de 2022 – Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO No. 079/22
PROCESSO No. 159/22 ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA Objeto: 
Aquisição de 02 Viaturas Orgânicas para o Posto de Bombeiros de Avaré. Recebimen-
to das Propostas: 29 de junho de 2.022 das 08 horas até 11 de julho de 2.022 às 08 
horas. Abertura das Propostas: 11 de julho de 2.022 às 08h30 min. Início da Sessão 
de Disputa de Lances: 11 de julho de 2.022 às 10:30 horas. Informações: Dep. Lici-
tação – Praça Juca Novaes no 1.169, Fone/Fax 14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.
bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2022 – 
Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO No. 080/22
PROCESSO No. 160/22 EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI Objeto: Registro de Pre-
ços para futura aquisição de gêneros perecíveis para atender as necessidades da 
Junta Militar/Tiro de Guerra. Recebimento das Propostas: 30 de junho de 2.022 das 
08 horas até 12 de julho de 2.022 às 08 horas. Abertura das Propostas: 12 de julho de 
2.022 às 08h30 min. Início da Sessão de Disputa de Lances: 12 de julho de 2.022 às 
10:30 horas. Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes no 1.169, Fone/Fax 
14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 14 de junho de 2022 – Eliana da Silva Almeida – Pregoeira. 
PREGÃO PRESENCIAL No 020/2022
PROCESSO No 146/2022 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Objeto: Contratação de 
empresa para ministrar aulas de Desenho e História em Quadrinhos. Data de Encer-
ramento: 01 de julho de 2.022 das 09h30min às 10 horas, Dep. Licitação. Data de 
abertura: 01 de julho de 2.022 às 10 horas. Informações: Dep. Licitação – Praça Juca 
Novaes, no 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de junho de 2.022 – Crislaine Aparecida 
Santos – Pregoeira.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA No. 007/2022
PROCESSO No. 151/2022 Objeto: Contratação de empresa especializada para for-
necimento de estrutura, com concessão de direito de exploração do evento “52a Ema-
pa”. Data de Encerramento: 20 de julho de 2022 às 09:30 horas, Dep. Licitação. Data 
de abertura: 20 de julho de 2022 às 10 horas. Informações: Dep. Licitação – Praça 
Juca Novaes, no 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de junho de 2.022 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022 - ABERTURA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, Estado 
de São Paulo, torna público que realizará a abertura de licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS para a contratação de empresa especializada para execução de SERVIÇOS DE RECAPE DE 
PAVIMENTAÇÃO nas Ruas Pedro Modesto, Antônio Fernandes do Prado, Jair Soares Malta, Rafael 
Scare, José Mussato e Yoshimi Nojimoto, do Bairro Manabu Mabe – Recebimento da Proposta e 
Abertura da Sessão: 06 de julho de 2022, às 14h00min. Valor do Edital: R$ 120,22 (Cento e Vinte 
Reais e Vinte e Dois Centavos). Valor Máximo para contratação: R$ 220.448,09 (duzentos e vinte mil 
quatrocentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Os interessados poderão baixar o edital com-
pleto no site: www.lins.sp.gov.br e estarão dispensados do recolhimento da taxa de expediente men-
cionada acima. Maiores informações: Comissão Permanente de Licitação - Fone: (14) 3533- 4280 
ou e-mail: licitacao@lins.sp.gov.br . Lins/SP, 15 de junho de 2022 Ailton Pereira Torres – Secretário 
Municipal dos Negócios Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA N. 003/2022. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para execução das obras/serviços de Infraestrutura Urbana no Parque Industrial neste Município, 
compreendendo: MÓDULO A-ETAPA I: Pavimentação em lajotas de 20.769,93 metros quadrados de diversas 
vias públicas, execução de 3.213,37 metros lineares de guias e sarjetas extrusadas e 482,59 metros lineares de 
travas de pavimento, com recursos oriundos do Contrato de Financiamento n. 0600645 – FINISA, celebrado com 
a Caixa Econômica Federal; MÓDULO B-ETAPA II: Pavimentação em lajotas de 2.200 metros quadrados na 
Avenida 01, execução de 496,73 metros lineares de guias e sarjetas extrusadas e 81,17 metros de vigas de trava-
mento, com recursos oriundos do Termo de Convênio n. 101122/2022, celebrado com a Secretaria de Desenvol-
vimento Regional do Estado de São Paulo; MÓDULO C-ETAPA III: Pavimentação em lajotas 1.075,81 metros 
quadrados na Avenida 01, execução de 241,63 metros lineares de guias e sarjetas extrusadas e 33,65 metros de 
vigas de travamento (3 vigas); conforme Termo de Referência, Projetos, ARTs (Anotação de responsabilidade 
Técnica) ns. 28027230211504374, 28027230220288222 e 2802723022289768 (Projeto, orçamento e fiscaliza-
ção), Memoriais Descritivos, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, e demais documentos 
elaborados pelo Eng.º Deivison Lúcio Rodrigues, CREA n. 5070205291. ABERTURA DOS ENVELOPES: 14 
de JUNHO de 2022 às 9h30min. PROPOSTA ACOLHIDA: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA EPP, 
CNPJ n. 09.620.399/0001- 88, com sede à Avenida Francisco Alves de Almeida, nº 1205, CEP: 18.803-244, 
Piraju/SP no valor abaixo a saber; ETAPA I-MÓDULO A: R$ 3.293.499,54 (três milhões, duzentos e noventa 
e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos); ETAPA II-MÓDULO B: R$ 
502.207,24 (quinhentos e dois mil, duzentos e sete reais e vinte e quatro centavos) ETAPA III- MÓDULO C: R$ 
246.576,60 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) PRAZO PARA 
RECURSO: 05 (cinco) dias úteis, a partir do 1º (primeiro) dia útil da publicação, conforme art. 109 da Lei n. 
8.666/93. Gabinete, 14 de junho de 2022. JOSE ONIVALDO JUSTI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 - ABERTURA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, Estado 
de São Paulo, torna público que realizará a abertura de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE SONDAS, CATETERES E 
DISPOSITIVOS URINÁRIOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES CORRELATAS A SECRETA-
RIA DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 – Recebimento da Proposta Eletrônica: 
até 05 de julho de 2022, às 09h00min – Abertura da Sessão: 05 de julho de 2022, às 09h30min. Lici-
tação Mista. Valor do Edital: R$ 120,22 (Cento e Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos). Valor Máximo 
para contratação: R$ 123.843,86 (Cento e Vinte e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Oi-
tenta e Seis Centavos). Os interessados poderão baixar o edital completo no site: www.lins.sp.gov.br 
e estarão dispensados do recolhimento da taxa de expediente mencionada acima. Maiores informa-
ções: Comissão Permanente de Licitação - Fone: (14) 3533-4280 ou e-mail: licitacao@lins.sp.gov.br.
Lins/SP, 15 de junho de 2022 Ailton Pereira Torres – Secretário Municipal dos Negócios Adminis-
trativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO/NOVA DATA

Pregão Eletrônico Nº 92/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / CONSÓRCIO DE 
EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE NEBULIZAÇÃO PARA O CONTROLE DE EPIDE-
MIA DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA Data e hora limite 
para credenciamento no sitio da Caixa até: 05/07/2022 às 08h30 
Data e hora limite para recebimento das propostas até: 05/07/2022 
às 09h Início da disputa da etapa de lances: 05/07/2022 às 10h30 
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.
br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 15 de junho de 
2022. 

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 98/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de filmes para tomogra-
fia, raio x e mamografia Data e hora limite para credenciamento 
no sitio da Caixa até: 05/07/2022 às 08h30 Data e hora limite para 
recebimento das propostas até: 05/07/2022 às 09h Início da dis-
puta da etapa de lances: 05/07/2022 às 10h30 Obtenção do Edital: 
gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.
licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 15 de junho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

Sumaré Leilões - Esse é o Lance! 
Comunicado

Eu, Wellington Da Conceição Aires, casado, leiloeiro oficial matriculado na JUCESP sob no. 1133, torno público, 
para os devidos fins de direito, que exerço a atividade de leiloeiro realizando leilões eletrônicos exclusivamente 
através do website HTTPS://WWW.SUMARELEILOES.COM.BR, sendo que, qualquer indicação de meu nome 
em leilões online em endereços eletrônicos diversos tratam-se de leilões falsos, não me responsabilizando por 
qualquer fraude ou prejuízo que eventual vítima vier a sofrer. Sumaré, 16 de junho de 2022

Sumaré Leilões - Esse é o Lance! 
Comunicado

Eu, Sergio Sanchez Junior, casado, leiloeiro oficial matriculado na JUCESP sob no. 907, torno público, para os 
devidos fins de direito, que exerço a atividade de leiloeiro realizando leilões eletrônicos exclusivamente através do 
website HTTPS://WWW.SUMARELEILOES.COM.BR, sendo que, qualquer indicação de meu nome em leilões 
online em endereços eletrônicos diversos tratam-se de leilões falsos, não me responsabilizando por qualquer 
fraude ou prejuízo que eventual vítima vier a sofrer. Sumaré, 16 de junho de 2022

Sumaré Leilões - Esse é o Lance! 
Comunicado

Eu, Marcia Anny Mardirosian Nazar, brasileira, casada, leiloeira oficial matriculada na JUCESP sob no. 733, torno 
público, para os devidos fins de direito, que exerço a atividade de leiloeiro realizando leilões eletrônicos exclusiva-
mente através do website HTTPS://WWW.SUMARELEILOES.COM.BR, sendo que, qualquer indicação de meu 
nome em leilões online em endereços eletrônicos diversos tratam-se de leilões falsos, não me responsabilizando 
por qualquer fraude ou prejuízo que eventual vítima vier a sofrer. Sumaré, 16 de junho de 2022

Sumaré Leilões - Esse é o Lance! 
Comunicado

Eu, Leonete Moraes Aguiar, brasileira, casada, leiloeira oficial matriculada na JUCESP sob no. 911, torno público, 
para os devidos fins de direito, que exerço a atividade de leiloeiro realizando leilões eletrônicos exclusivamente 
através do website HTTPS://WWW.SUMARELEILOES.COM.BR, sendo que, qualquer indicação de meu nome 
em leilões online em endereços eletrônicos diversos tratam-se de leilões falsos, não me responsabilizando por 
qualquer fraude ou prejuízo que eventual vítima vier a sofrer. Sumaré, 16 de junho de 2022

Sumaré Leilões - Esse é o Lance! 
Comunicado

Eu, Evandro Luiz Rodrigues, brasileiro, casado, leiloeiro oficial matriculado na JUCESP sob no. 1181, torno pú-
blico, para os devidos fins de direito, que exerço a atividade de leiloeiro realizando leilões eletrônicos exclusiva-
mente através do website HTTPS://WWW.SUMARELEILOES.COM.BR, sendo que, qualquer indicação de meu 
nome em leilões online em endereços eletrônicos diversos tratam-se de leilões falsos, não me responsabilizando 
por qualquer fraude ou prejuízo que eventual vítima vier a sofrer. Sumaré, 16 de junho de 2022

Sumaré Leilões - Esse é o Lance! 
Comunicado

Eu, Claudinei Alex Da Silva, brasileiro, casado, leiloeiro oficial matriculado na JUCESP sob no. 1096, torno 
público, para os devidos fins de direito, que exerço a atividade de leiloeiro realizando leilões eletrônicos exclu-
sivamente através do website HTTPS://WWW.SUMARELEILOES.COM.BR, sendo que, qualquer indicação 
de meu nome em leilões online em endereços eletrônicos diversos tratam-se de leilões falsos, não me respon-
sabilizando por qualquer fraude ou prejuízo que eventual vítima vier a sofrer. Sumaré, 16 de junho de 2022

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0012854-22.2020.8.26.0100. O Dr. Renato de Abreu Perine, Juiz de Direito da 
42a. Vara Cível do Foro Central da Capital – SP, FAZ SABER a ESPÓLIO DE CELIO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, 
representado por Antonio Jorge Maria Catarina, Camila Freitas Santos e Maria Aparecida Souza Santos, que 
CONDOMÍNIO CONJUNTO HABITACIONAL BRAS II, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, bem como a Denise 
Souza Santos e Marcio Souza Santos, resultando na penhora dos direitos do Apto. 132, localizado no 13º. Andar do Bloco 
1, parte integrante do Empreendimentos denominado Condomínio Castello Di Miramaré, situado a Rua Azevedo Júnior, 
185, no 6º. Subdistrito Brás, matrícula 119.136 do 3º. CRI da Capital - SP. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida 
a intimação da penhora por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, ofereçam Impugnação, sob 
pena de prosseguimento da ação, até final arrematação do bem penhorado. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da lei.  

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1080992-29.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Lourenço Morgado, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) JEFFERSON CARLOS NUNES, CPF 803.156.079-04, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Mp7 Buffet e Eventos Ltda, que converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título
executivo judicial da quantia de R$ 12.252,46 (março de 2022). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência
de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora
e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 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 São Paulo, aos 11 de junho de 2022.
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0016888-22.2021.8.26.0224. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica - Duplicata. Requerente: Mineradora Ponte Alta Ltda. Requerido: Luiz Claudio Monteiro e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016888-22.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ CLAUDIO MONTEIRO,
Brasileiro, RG 15489147, CPF 944.561.358- 91, com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de MINERADORA PONTE ALTA LTDA, sobre o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa Planacon Comercial e Construtora Ltda (CNPJ. 26.970.995/0001-07), requerendo as provas
cabíveis. 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 dias úteis, 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 Guarulhos, aos 08 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0002617-74.2021.8.26.0299. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Pagamento. Exequente: Sapiens Grupo Educacional Osasco. Executado: A F da Silva
Moveis - Me. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002617-74.2021.8.26.0299. A MM. Juíza de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de São Paulo, Dra. JULIANA MORAES CORREGIARI BEI, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a A F DA SILVA MOVEIS - ME, CNPJ 08.059.375/0001-39, com endereço à Rua Corifeu de Azevedo
Marques, 252, Vila Santa Rosa, CEP 06606-130, Jandira - SP que o mandado monitório, expedido nos autos da ação
Monitória, ajuizada por Sapiens Grupo Educacional de Osasco Ltda, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se
título executivo judicial da quantia de R$ 14.827,87 (dezembro de 2021). Estando a executada em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência
de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e
avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 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 Jandira, aos 08 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0002639-35.2021.8.26.0299. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença. Exequente: Fundação de Rotarianos de São Paulo. Executado: Rita de Cássia Silva
Barros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002639-35.2021.8.26.0299. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de São Paulo, Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) RITA DE CÁSSIA SILVA BARROS, Brasileira, CPF 292.416.988-70, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de sentença, movida por Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ 61.370.094/0001-85. Encontrando-
se o réu 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$ 24.664,36 (dezembro de 2021), 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 Jandira, aos 31 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0005708-25.2021.8.26.0348. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Prestação de Serviços. Exequente: Cruz Azul de São Paulo. Executado: Agnaldo Dionísio Vanderlei. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005708-25.2021.8.26.0348. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). THIAGO ELIAS MASSAD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
AGNALDO DIONÍSIO VANDERLEI, Brasileiro, CPF 050.681.318-57, com endereço à Rua Angelo Antonio Dian, 199,
Casa 02, Jardim Santa Lidia, CEP 09310-620, Mauá - SP, que a ação de Procedimento Comum, ajuizada por Cruz
Azul de São Paulo, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 5.105,99 (outubro de
2021). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que, 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
Mauá, aos 13 de abril de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1020005-78.2021.8.26.0361. Classe: Assunto: Monitória - Contratos
Bancários. Requerente: BANCO BRADESCO S/A. Requerido: Mercearia Mais Mogi Eireli. EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020005-78.2021.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). Domingos Parra Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MERCEARIA MAIS MOGI EIRELI, CNPJ 17709345000111, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: ser credor da quantia de R$ 217.006,32 (novembro de 2021),
decorrente do Instrumento de Confissão de Dívida, firmado pelas partes. Estando a requerida em lugar ignorado,
foi deferido a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC),
ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257,
IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 07 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0009362-78.2021.8.26.0361. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos
Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Ronaldo Eduardo Chierice. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0009362-78.2021.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado
de São Paulo, Dr(a). Fabricio Henrique Canelas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONALDO EDUARDO CHIERICE, Brasileiro,
CPF 109.396.538-00, com endereço à Av. Governador Adhemar Pereira de Barros, 270, SA 28, Vila Santa Cruz, CEP 15070-560,
São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de BANCO BRADESCO S/A,
alegando em síntese: Ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Banco Bradesco S/A, foi julgada procedente,
condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 64.188,63 (fevereiro de 2022). Estando o executado em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa
de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte
executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que, 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 Mogi das
Cruzes, aos 17 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1002125-64.2015.8.26.0529. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Espécies de Contratos. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Suelen P. Nunes EPP e outro. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002125-64.2015.8.26.0529. A MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Assis Mascarenhas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Suelen
P. Nunes EPP (CNPJ. 16.515.788/0001-09) e SUELEN PINTO NUNES ( CPF 153.900.197-09) , que BANCO BRADESCO
S/A. lhes ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO , objetivando a quantia de R$ 183.746,72 (outubro de 2019), representada pela
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 008.115.204. Estando as executadas em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja
feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-
se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 258,64. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.
Santana de Parnaíba, 11/02/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0073160-88.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica - Fornecimento de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Requerido: Mara Regina Scaramuzza e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0073160-
88.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE
SOUZA PIMENTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Mara Regina Scaramuzza (CPF. 170.094.518-18) e Rosa Escanil de
Menezes (CPF. 046.738.788-50), que nos autos da ação de Cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, em face de Remplari Embalagens Plásticas Ltda (CNPJ. 02.459.530/0001-
28), foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa Remplari Embalagens Plásticas Ltda (CNPJ. 02.459.530/0001-28), requerendo as provas
cabíveis. Estando as requeridas em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257,
IV do CPC. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2022.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL/
SP. Processo: nº 0081555-06.2018.8.26.0100. Executado: SYLVIO FERRAZ. LOTE 001 - Conjunto nº 31 (Escritório), no 3º andar
ou 9º pavimento do Edifício Metropolitano, integrante do Condomínio Metropolitano, com a área privativa de 135,31 m², situado no
Edifício Metropolitano - Praça Dom José Gaspar, nº 134, São Paulo/SP - Contribuinte nº 006.007.0649.4. Descrição completa na
Matrícula nº 4.683 do 5º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 594.652,10 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 297.326,05
(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Conjunto nº 33 (Escritório), no 3º andar ou 9º pavimento do Edifício
Metropolitano, integrante do Conjunto Metropolitano, com a área privativa de 135,31 m², situado na Praça Dom José Gaspar, nº 134,
São Paulo/SP - Contribuinte nº 006.007.0651.6. Descrição completa na Matrícula nº 8.553 do 5º CRI da Capital/SP. Lance mínimo
na 1ª praça: R$ 594.652,10 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 297.326,05 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE
003 - Conjunto nº 34 (Escritório), no 3º andar ou 9º pavimento do Edifício Metropolitano, com a área privativa de 135,31 m², situado
na Praça Dom José Gaspar, nº 134, São Paulo/SP - Contribuinte nº 006.007.0652.4. Descrição completa na Matrícula nº 75.982
do 5º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 594.652,10 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 297.326,05 (50% do valor
de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 004 - Conjunto nº 112 (Escritório), localizado no 11º andar ou 17º pavimento do Edifício
Metropolitano, integrante do Condomínio Metropolitano, com a área privativa de 135,31 m², situado no Edifício Metropolitano - Praça
Dom José Gaspar, nº 134, São Paulo/SP - Contribuinte nº 006.007.0682.6. Descrição completa na Matrícula nº 66.410 do 5º CRI
da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 630.572,30 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 315.286,15 (50% do valor de avaliação)
(sujeitos à atualização).  LOTE 005 - Conjunto nº 113 (Escritório), 3 do 11º andar ou 17º pavimento do Edifício Metropolitano, com
a área privativa de 135,31 m², situado no Edifício Metropolitano - Praça Dom José Gaspar, nº 134, São Paulo/SP - Contribuinte nº
006.007.0683.4. Descrição completa na Matrícula nº 12.940 do 5º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 630.572,30
- Lance mínimo na 2ª praça: R$ 315.286,15 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça
começa em 01/08/2022 às 15h00min, e termina em 04/08/2022 às 15h00min; 2ª Praça começa em 04/08/2022 às
15h01min, e termina em 04/11/2022 às 15h00min. Fica o executado SYLVIO FERRAZ, seu cônjuge e coproprietária MARIA
CRISTINA DE CARVALHO FERRAZ, os credores hipotecários BANCO INDUSVAL S/A, BANCO VR S/A, bem como os credores
PRIMAFER S/A (ou PRIMAFER INC S/A), KARIN FRANK, VANILDA BARBOSA LOPES, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como
da Penhora realizada em 16/05/2019.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 8ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL/
SP. Processo: nº 0093096-36.2018.8.26.0100. Executados: ESPÓLIO DE CESAR FIAMENGHI, representado por sua inventariante
BRUNA RIBEIRO FIAMENGHI; CEBRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (atual denominação de ALCE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.). Terreno com 3.395,00 m² e Benfeitorias (Chácara composta de 08 dormitórios,
sendo 07 suítes com closet, e 03 com Lofts, escritório, academia; vaga de garagem para 10 veículos, quintal com salão de lazer,
adega e piscina), com a área construída de 1.241,16 m², situado na Alameda Patinho Feio, nº 328, Itu/SP - Contribuinte nº
11.0026.00.0023.000. Descrição completa na Matrícula nº 17.825 do CRI de Itú/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 4.408.756,50
- Lance mínimo na 2ª praça: R$ 3.967.880,85 (90,00% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS -
1ª Praça começa em 22/07/2022 às 13h10min, e termina em 27/07/2022 às 13h10min; 2ª Praça começa em 27/07/2022
às 13h11min, e termina em 17/08/2022 às 13h10min. Ficam os executados ESPÓLIO DE CESAR FIAMENGHI, representado
por sua inventariante BRUNA RIBEIRO FIAMENGHI; CEBRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (atual denominação
de ALCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.), na pessoa de seu representante legal; o coproprietário ESPÓLIO DE
HELOISA SIQUEIRA RIBEIRO FIAMENGHI, representado por suas herdeiras e/ou inventariantes ALINE RIBEIRO FIAMENGHI,
BRUNA RIBEIRO FIAMENGHI, bem como os credores CONDOMÍNIO TERRAS DE SÃO JOSÉ, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ITU e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem
como da Penhora realizada em 03/08/2019.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 6ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL/
SP. Processo: nº 0147196-53.2009.8.26.0100. Executados: MASTER OYSTER PRESENTES LTDA., ESPÓLIO DE JOACHIM
COHN, ESPÓLIO DE ABIBE COHN. Uma área de terras constituída pelo lote nº 328-B, com a área de 2.726,23 m², localizado no
Condomínio Paraíso de Igaratá, na Alameda das Quaresmas, nº 413, Paraíso de Igaratá, Igaratá/SP. Contribuinte nº 0008036
(Conforme fls. 474 dos autos). Descrição completa na Matrícula nº 32.764 do CRI de Santa Isabel/SP.  Lance mínimo na 1ª praça:
R$ 228.516,64 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 137.109,99 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/07/2022 às 11h20min, e termina em 20/07/2022 às 11h20min; 2ª Praça começa em
20/07/2022 às 11h21min, e termina em 05/09/2022 às 11h20min. Ficam os executados MASTER OYSTER PRESENTES LTDA.,
na pessoa de seu representante legal; ESPÓLIO DE JOACHIM COHN, ESPÓLIO DE ABIBE COHN, ambos representados por sua
inventariante DÉBORA COHN KALILI, bem como os credores FAZENDA NACIONAL, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como
da Penhora realizada em 07/08/2015.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002285-13.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Silvestre Manoel de Lima (CPF. 270.721.288-16), que nos autos da ação de Execução,
ajuizada por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 720,28.
Estando o executado em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir
após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1022070-86.2017.8.26.0005. Classe: Assunto: Procedimento Comum. Cível - Fornecimento
de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Requerido: Erivanda Gomes da Silva
Mamede. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022070-86.2017.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ERIVANDA GOMES DA SILVA MAMEDE, Brasileira, Casada, Empresária, RG 3381456, CPF 077.268.704-86, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.,
alegando em síntese: objetivando a quantia de R$ 25.536,13 (novembro de 2017), decorrente da relação de fornecimento de
energia elétrica (instalação n° 54561191). Encontrando-se a ré 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, a ré 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 São Paulo, aos 27 de maio de 2022.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 28ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL/SP. Processo: nº 1030085-45.2020.8.26.0100. Executados: RIOJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.,
JORGE DOS SANTOS, DENIS RUSSO MORENO RIBEIRO, J. ZOUAIN & CIA LTDA. (nome fantasia SUPERMERCADO SANTO
ANTÔNIO). LOTE 001 - Sala nº 436 (com direito 01 vaga para carro), com a área privativa de 27,00 m², localizado no 7º andar, do
Condomínio Edifício Palácio da Bolsa, situado na Rua do Arroz, nº 90, Penha Circula, CEP: 21011-070 - Rio de Janeiro/RJ.
Contribuinte nº 1.458.426.2. Descrição completa na Matrícula nº 149.154 do 8º CRI do Rio de Janeiro/RJ. Lance mínimo na 1ª praça:
R$ 133.039,52 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 106.431,62 (80,00% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 -
Sala nº 437 (com direito 01 vaga para carro), com a área privativa de 27,00 m², localizado no 7º andar, do Condomínio Edifício Palácio
da Bolsa, situado na Rua do Arroz, nº 90, Penha Circula, CEP: 21011-070 - Rio de Janeiro/RJ. Contribuinte nº 1.458.427.0. Descrição
completa na Matrícula nº 149.155 do 8º CRI do Rio de Janeiro/RJ. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 133.039,52 - Lance mínimo na
2ª praça: R$ 106.431,62 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 11/
07/2022 às 11h00min, e termina em 14/07/2022 às 11h00min; 2ª Praça começa em 14/07/2022 às 11h01min, e termina
em 03/08/2022 às 11h00min. Ficam os executados RIOJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., na pessoa de seu
representante legal; JORGE DOS SANTOS, seu cônjuge e coproprietária AUREA DA COSTA DOS SANTOS, DENIS RUSSO
MORENO RIBEIRO, seu cônjuge, se casado for, J. ZOUAIN & CIA LTDA. (nome fantasia SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO),
na pessoa de seu representante legal;  bem como os credores BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, MAFRIAL MATADOURO E
FRIGORÍFICO LTDA., PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 05/11/2020.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1034538-94.2017.8.26.0001. Classe: Assunto: Monitória - Contratos
Bancários. Requerente: Banco Mercantil do Brasil S.a. Requerido: Mercogesso Comercio de Gesso Ltda, rep por
Lindoberto Vidal de Souza e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034538-
94.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) MERCOGESSO COMERCIO
DE GESSO LTDA, CNPJ 07.289.996/0001-46, que foi ajuizada por Banco Mercantil do Brasil S/A ação Monitória
objetivando a quantia de R$ 45.834,99 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove
centavos), apurado em 22/11/2017, conforme demonstrativo de débito juntado aos autos, representado pelo Termo
de Contratação de Abertura de Crédito – Cheque Empresa MB, firmado em 31/08/2010 e Multiextrato conta corrente
nº 02-012922-1, que restou inadimplidos. 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 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida atualizada acrescida de honorários advocatícios de 5% sobre
o valor atribuído à causa, restando isento de custas processuais pelo pronto pagamento, ou para que em igual prazo
apresente Embargos Monitórios, sob pena de constituição em título executivo judicial sem qualquer outra formalidade.
Decorrido os prazos retro no silêncio ser lhe á nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de Maio de 2022.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 11ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL/SP. Processo: nº 1067602-50.2021.8.26.0100. Executados: TÊXTIL DALUTEX LTDA., LUDOVIT KNOPFKER. METADE
IDEAL (50%) da Área A6, desmembrada da Área A2, com a área de 36.000,00 m², zona rural, localizado no Sítio São João, bairro
Mato Dentro da Cachoeira, Atibaia/SP. Contribuinte nº 951.072.346.489.8 (Conforme Av. 02). Descrição completa na Matrícula nº
125.818 do CRI de Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 237.048,69 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 142.229,22 (60% do
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 22/07/2022 às 13h20min, e termina
em 27/07/2022 às 13h20min; 2ª Praça começa em 27/07/2022 às 13h21min, e termina em 17/08/2022 às 13h20min. Ficam
os executados, TÊXTIL DALUTEX LTDA., na pessoa de seu representante legal; LUDOVIT KNOPFKER, seu cônjuge e coproprietária
HANNA KNOPFLER, bem como o credor BANCO SAFRA S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 20/10/2021.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL DE JABAQUARA/SP. Processo: nº 0008526-15.2021.8.26.0003. Executado: HÉLIO PEREIRA DA SILVA. 01 (UM)
VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN, ANO/MODELO: 1999/2000, PLACA: CTT-0233; COR: AZUL; RENAVAM:
00722881967; CHASSI: 9C2JC2500YR020503; COMBUSTÍVEL: GASOLINA, localizado na Rua Maria Clotilde Martins Rocha,
684, Casa 02, Jardim Selma, São Paulo/SP.  Lance mínimo no 1º leilão: R$ 1.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 600,00 (60%
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 11/07/2022 às 13h00min, e termina
em 14/07/2022 às 13h00min; 2º Leilão começa em 14/07/2022 às 13h01min, e termina em 03/08/2022 às 13h00min. Fica
o executado HÉLIO PEREIRA DA SILVA, bem como o credor ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA DA FAZENDA) e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da
Penhora realizada em 22/03/2022.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA/
SP. Processo: nº 0003905-55.2020.8.26.0602. Executado: LEANDRO FARO CALDINI. 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO:
HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR, ANO/MODELO: 2014/2014; PLACA: EVX-2996, COR: BRANCA, CHASSI: 9BHBG51CAEP224427;
RENAVAM: 00997100273; COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, localizado na Avenida Américo de Carvalho, 187, Jardim Europa,
Sorocaba/SP. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 39.391,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 23.634,60 (60% do valor de avaliação)
(sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 29/07/2022 às 10h00min, e termina em 02/08/2022 às
10h00min; 2º Leilão começa em 02/08/2022 às 10h01min, e termina em 23/08/2022 às 10h00min. Fica o executado
LEANDRO FARO CALDINI, bem como os credores GABRIEL PAES DE ALMEIDA, ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA DA
FAZENDA) e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal,
bem como da Penhora realizada em 12/04/2021.

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1000019-86.2017.8.26.0650. A Dra. Bianca Vasconcelos
Coatti, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Valinhos/SP, Faz Saber a Allegra Soluções Em Logística e
Distribuição Ltda - ME (CNPJ. 18.921.388/0001-29) e Carlos Alberto dos Santos (CPF. 296.691.738-50), que Banco
Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 130.677,01 (abril de 2020), representada
pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº 009.543.298. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de
R$ 1.923,48, R$ 47,09 e R$ 2,57. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador  especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. Valinhos, 20 de abril de 2022.

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=FAA01853
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