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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

16ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado EVANIR JESUS MORAES, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.706.348-68; bem como seu cônjuge se casado for; bem como do credor hipotecário IPIRANGA 
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  33.337.122/0001-27. O Dr. Felipe Poyares Miranda, MM. Juiz de Direito da 16ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que 
o presente Edital de 1º e 2º Leilão imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de sentença que KAMAL - PARTICIPAÇÕES E AQUISIÇÕES 
LTDA move em face de EVANIR JESUS MORAES - Processo nº 0064234-55.2018.8.26.0100 - controle nº 2286/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive 
as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado , e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que 
a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/07/2022 às 15:00 h e se encerrará dia 04/07/2022 às 15:00 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/07/2022 às 15:01 h e se encerrará no dia 25/07/2022 às 15:00 h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 
judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de 
se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao 
Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas 
as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que 
será enviada por e-mail. Caso o credor opte por não adjudicar o bem, participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. O 
valor excedente deverá ser depositado no prazo de 24 horas. Em um caso, como no outro, o credor ou arrematante, deverão arcar com a comissão do Leiloeiro equivalente a 5% o valor da arrematação, que não está incluída no 
valor do lanço vencedor. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 10.197 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA COMARCA DE INDAIATUBA/SP - IMÓVEL: Um lote de terra sob nº 09 da quadra L, do loteamento denominado Colinas do Mosteiro de Itaici, Gleba III, no bairro Itaici, neste município e comarca de Indaiatuba, medindo 
30,13 metros de frente para a Alameda dos Mognos; por 83,00 metros da frente aos fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, com 2500m2, confinando pelo lado direito com o lote 10,0 pelo lado 
esquerdo com o lote 08 e nos fundos com os lotes 05 e 13. Consta na Av.07, 08 e 14 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A. Consta na Av.10 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0003832-66.2013, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, requerida por KAMAL PARTICIPAÇÕES E AQUISIÇÕES LTDA contra EVANIR JESUS 
MORAES, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.11 desta matrícula a existência da Ação de Execução, Processo nº 1040656-51.2015.8.26.0100, em trâmite na 
4ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente/SP, requerida por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra EVANIR JESUS MORAES. Consta na Av.12 desta matrícula a existência da Ação de Execução Civil, Processo 
nº 1040633-08.2015.8.26.0100, em trâmite na 33ª Vara Cível do Foro Central/SP, requerida por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra EVANIR JESUS MORAES. Consta na Av.13 desta matrícula a existência da Ação 
de Execução Civil, Processo nº 1040613-17.2015.8.26.0100, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente/SP, requerida por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra EVANIR JESUS MORAES. Consta na 
Av.15 desta matrícula que nos autos do Processo nº 00104309620165150134, foi determinada a indisponibilidade dos bens de EVANIR JESUS MORAES. Consta na Av.16 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Inscrição cadastral nº 03.23.06.05.09.000 e numero de cadastro 5045.1860.0-3 (Conf.164). Consta ás fls. 164 que sobre o referido imóvel encontra-
se edificada uma residência de alvenaria, com área total de 828,44m2. Consta ás fls. 188 que o imóvel esta situado em zona urbana residencial, na Alameda dos Mognos, nº 1.065, na colina dos Mosteiros de Itaici. Consta ás 
fls. 247 que sobre o imóvel recaem débitos tributários no valor total de R$ 13.150,57, atualizado para março de 2022. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 3.261.015,79 (Três milhões, duzentos e sessenta e um mil, 
quinze reais e setenta e nove centavos) para Janeiro de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 155.709,53 
(Março/2021). São Paulo, 16 de março de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara do Foro da Comarca de Adamantina/SP

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR e de intimação do executado HADDAD & MAZO LTDA – ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.551.377/0001-55; ANIELI PIMENTEL MENEGHETTI HADDAD, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 261.122.958-90; e seu marido RICARDO ALFREDO BASSIO HADDAD, inscrito no CPF/MF sob o nº 255.900.568-96; bem como do credor fiduciário BANCO BRADESCO S.A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
60.746.948/0001-12. O Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Adamantina/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Alienação Particular do bem 
imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de HADDAD & MAZO 
LTDA – ME - Processo nº 1000828-71.2016.8.26.0081 – Controle nº 320/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido 
em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel 
a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar 
o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DA 
ALIENAÇÃO - A Alienação será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, 1ª Alienação terá início no dia 01/07/2022 às 16:30 h e se encerrará dia 05/07/2022 às 16:30 h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 05/07/20222 às 16:31 h e 
se encerrará no dia 26/07/2022 às 16:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DA ALIENAÇÃO – A Alienação será conduzida pelo Leiloeiro Oficial Sr. 
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, com endereço profissional na Alameda Santos nº 787, Cj 132 - Jardim Paulista, São Paulo/SP e telefone 
(11)3149-4600. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – Na 2ª Alienação, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data 
da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento 
do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento da alienação através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende a alienação (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. A proposta será garantida por 
caução idônea por hipoteca do próprio bem. (Art. 895, § 1º, 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de 
arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões 
alheias à vontade do arrematante. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão ao Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento da alienação, através de guia de 
depósito que será enviada por e-mail. OBS: Nos termos do art. 242, X da NSCGJ, a alienação judicial poderá ser julgada ineficaz, se não forem prestadas as garantias exigidas pelo juízo. Todas as regras e condições da 
alienação estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de alienação nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS DA MATRÍCULA Nº 06 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ADAMANTINA SP - IMÓVEL: 
Data de terreno sob nº 6 da quadra nº 30, com frente para a Avenida Rio Branco, nesta cidade e comarca de Adamantina, medindo 18,00m de frente por 32,00m da frente aos fundos, com a área superficial de 576,00m2, 
confrontando de um lado com a data 5, de outro com a Avenida Ademar de Barros e pelos fundos com a data 7, contendo um prédio de tijolos, coberto com telhas, próprio para oficina mecânica. Consta no R.15 desta matrícula 
que o imóvel desta matrícula foi dado em alienação fiduciária ao BANCO BRADESCO S.A. Consta na Av.17 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1001271-51.2018.8.26.0081, em trâmite na 
2º Oficio Judicial da Comarca de Adamantina/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S.A contra IVANILDA BASSIO HADDAD E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária o executada. 
Consta na Av.18 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositária o executado. Consta na Av.19 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 
0002399-94.2016.8.26.0081, em trâmite na 1ª Vara Judicial da Comarca de Adamantina/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S.A contra HADDAD & MAZO LTDA – ME E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositária a executada. Consta na Av.20, 21 e 22 desta matrícula que nos autos do Processo nº 10030472320178260081, em trâmite na 2ª Vara Judicial da Comarca de Adamantina/SP, foi decretada a 
indisponibilidade de bens de ANIELI PIMENTEL MENEGHETTI HADDAD E OUTRO. Consta na Av.23 desta matrícula que nos autos do Processo nº 10022269532017826008, em trâmite na 2ª Vara Judicial da Comarca de 
Adamantina/SP, foi decretada a indisponibilidade de bens de ANIELI PIMENTEL MENEGHETTI HADDAD E OUTRO. Consta na Av.24 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 1500251-
94.2020.8.26.0081, em trâmite na 2ª Vara Judicial da Comarca de Adamantina/SP, requerida por MUNICIPIO DE ADAMANTINA contra RICARDO ALFREDO BASSIO HADDAD, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Consta as fls.653 dos autos que na Prefeitura de Adamantina/SP há débitos tributários ajuizada no valor de R$ 19.237,08 (janeiro/2021). Consta as fls.402 dos autos que o terreno possui 
edificação, destinada a comércio com 03 banheiros, sótão utilizado como escritório e 01 porão utilizado com o depósito de caixas; o imóvel encontra-se ocupado. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.800.000,00 (um milhão 
e oitocentos mil reais) para agosto de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída 
do Processo nº 0002399-94.2016.8.26.0081, em trâmite na 1ª Vara Cível de Adamantina/SP. Débito desta ação no valor de R$ 307.950,35 (dezembro/2021). Adamantina, 26 de maio de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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1ª VARA CÍVEL DO FORO DO GUARUJÁ - SP 
Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1000120-80.2016.8.26.0223. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro do 
Guarujá, Estado de São Paulo, Dr(a). Thomaz Correa Farqui, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ROSENDO DA SILVA 
FILHO, CPF. 217.633.518-07 e ROSICLEA CORREIA DA SILVA E SILVA, CPF. 258.724.628-83, que BANCO PSA FI-
NANCE BRASIL S.A ajuizou uma ação de Busca e Apreensão em face de ROSENDO DA SILVA, objetivando o seguinte 
bem: UM VEÍCULO MARCA CITROEN – MODELO: C3 – 0P – AIRCROSS VTI – CHASSI: 935SUNFNYFB511280 – 
RENAVAM: 01045021269 – PLACA: FUD3350 – ANO/MODELO: 2014/2015 – COR: BRANCO, dado em garantia ao 
requerente em alienação fiduciária conforme CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, GARAN-
TIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, sob o documento nº 200096979, celebrado em 17/08/2014, tornando-se o réu ina-
dimplente às obrigações contratuais. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para se pronunciarem sobre o pedido de Habilitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 690 do 
Código de Processo Civil, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, os réus 
serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Guarujá, 17/06/2020. 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DE BARUERI - SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos 
autos do PROC. Nº 1003394-27.2019.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda Pública, do Foro de 
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). GRACIELLA LORENZO SALZMAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TER-
CEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI move uma Desapropriação - De-
sapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Antonio Carvalho de Abreu, objetivando a 
execução de obra destinada à duplicação de via pública na Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, Bairro dos Altos, foi 
declarada de utilidade pública parte da área, com benfeitorias, da matrícula nº 14.244, com área de 127,45m2, localizada 
junto a Rua Dr. Cícero Borges de Moraes, Bairro dos Altos, Barueri/SP de propriedade de ANTONIO CARVALHO DE 
ABREU, área regularmente descrita no respectivo Decreto nº 9.014, de 19 de agosto de 2019 e memorial descritivo. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publ i-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 02 de junho. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
RESUMO DE EDITAL EDITAL Nº 03/2022 – CHAMADA PUBLICA OBJETO: Seleção de uma entidade de direito privado 
sem fins lucrativos, a qualificar-se como Organização Social no âmbito do município de Santa Cruz das Palmeiras, a fim 
de celebrar Contrato de Gestão visando o gerenciamento institucional e a oferta de ações e serviços em saúde assisten-
ciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), no Pronto Socorro “Coronel Juca Ferreira”. DATA DA SEÇÃO 
PUBLICA: Recebimento dos documentos de habilitação e propostas técnicas e financeiras e abertura dos envelopes 
ocorrerá no dia 19 de julho de 2022, às 09h00min, no Departamento de Compras e licitações.DISPONIBILIZAÇÃO DO 
EDITAL 22/06/2022. RETIRADA DE EDITAIS: na Praça Condessa Monteiro de Barros nº 507, centro ou www.scpalmeiras.
sp.gov.br INFORMAÇÕES: telefone /fax (019) 36729292, ramal 208 Santa Cruz das Palmeiras, 14 de junho de 2022. 
Prefeito Municipal
RESUMO DE EDITAL EDITAL Nº   23/2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: Registro de preços para 
futuras aquisições de gás tipo liquefeito de petróleo (glp), em botijões com capacidade de 13kg e 45kg para os diversos 
departamentos municipais RECEBIMENTO DE ENVELOPES Nº 01 E 02: os envelopes serão recebidos até as 9h00min do 
dia 06 de julho de 2022. RETIRADA DE EDITAIS: O Edital poderá ser retirado a partir do dia 21/06/2022, na Praça Condessa 
Monteiro de Barros nº 507, centro ou www.scpalmeiras.sp.gov.br INFORMAÇÕES: telefone /fax (019) 36729292, ramal 
208 Santa Cruz das Palmeiras, 14 de junho de 2022. Prefeito Municipal
RESUMO DE EDITAL EDITAL Nº 32/2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO OBJETO: Aquisição de equipamen-
tos eletroeletrônicos para as Escolas Municipais ABERTURA DIA:  04 de julho de 2022 ás 08:30hs DISPONIBILIZAÇÃO 
DE EDITAL: 21/06/2022 INFORMAÇÕES: telefone/fax (019) 36729293, ramal 232/ Site eletrônico www.bll.org.br/ www.
scpalmeiras.sp.gov.br Santa Cruz das Palmeiras, 14 de junho de 2022. Prefeito Municipal
RESUMO DE EDITAL EDITAL Nº 33/2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO OBJETO: Registro de preços para futu-
ras e eventuais aquisições de tablets/pastilhas de ácido tricloroisocianúrico com 90% de cloro ativo, incluindo sistemas 
de dosagem em regime de comodato durante o período em que o produto for utilizado. ABERTURA DIA:  05 de julho de 
2022 ás 08:30hs DISPONIBILIZAÇÃO DE EDITAL: 21/06/2022 INFORMAÇÕES: telefone/fax (019) 36729293, ramal 232/ 
Site eletrônico www.bll.org.br/ www.scpalmeiras.sp.gov.br Santa Cruz das Palmeiras, 14 de junho de 2022. 
RESUMO DE EDITAL EDITAL Nº   24/2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: Registro de preços para 
futuras e eventuais trocas de lâmpadas comuns por lâmpadas de Led em Vias públicas, praças e parques do município. 
RECEBIMENTO DE ENVELOPES Nº 01 E 02: os envelopes serão recebidos até as 9h00min do dia 07 de julho de 2022. 
RETIRADA DE EDITAIS: O Edital poderá ser retirado a partir do dia 22/06/2022, na Praça Condessa Monteiro de Barros 
nº 507, centro ou www.scpalmeiras.sp.gov.br INFORMAÇÕES: telefone /fax (019) 36729292, ramal 208 Santa Cruz das 
Palmeiras, 14 de junho de 2022. Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1837/2022 Objeto: Registro de Preços para aquisição 
de gêneros alimentícios para atender aos Departamentos de Educação, Administrativo, Assistência Social, Saúde, Fundo 
Social e Turismo, Cultura e Esporte. Retirada do Edital: a partir das 09:00 horas do dia 22/06/2022 nos sítios eletrônicos: www.
santaritadopassaquatro.sp.gov.br e https://bllcompras.com. Recebimento das Propostas e dos Documentos de Habilitação: a 
partir das 09:00 horas do dia 22/06/2022 até às 09:00 horas do dia 11/07/2022. Abertura da sessão pública: às 09:01 horas 
do dia 11/07/2022.Início da disputa: às 08:30 horas do dia 14/07/2022.Realização da sessão pública: https://bllcompras.com 
Número do Processo Licitatório: FS000099/22 Maiores informações Fone / Fax (19) 3582-9008. Santa Rita do Passa Quatro 
– SP, 20 de junho de 2022. Marcelo Simão – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 039/2022; Objeto: Aquisição de medica-
mentos para a Assistência Farmacêutica Básica e Posto de Pronto Atendimento, com entrega única e 
imediata - Entrega das Propostas: a partir de 21/06/2022 às 08h00 - Data de Abertura das Propostas: 
01/07/2022 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/  - Edital disponível no site 
supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Edital de 1º e 2º Leilão dos Direitos que o executado possuí conforme contrato de compromisso de compra e venda do bem imóvel e
para INTIMAÇÃO do executado ANTÔNIO DO NASCIMENTO (CPF.455.168.398-15); bem como sua esposa, se casado for; e demais
interessados, expedido nos autos do incidente de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MOMENTUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ. nº 47.686.555/0001-00), PROCESSO 0021701-47.2018.8.26.0564. A Dra. Carolina Nabarro Munhoz
Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, etc., nos termos dos artigos
879, inciso II, e 881, do Código de Processo Civil, observando-se os requisitos do Provimento 1625/2009, FAZ SABER levará a leilão
o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do
leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que seguem:  BEM: IMÓVEL: Os Direitos que
o executado possui conforme contrato de compromisso de compra e venda do LOTE 11 da QUADRA “JX” do loteamento denominado
NINHO VERDE - GLEBA II, situado no Município de Pardinho, Comarca de Botucatu - SP, assim descrito: mede 10,00 metros de frente
para a Rua 177; 30,00 metros da frente ao fundo de ambos os lados; confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel
com o lote 10; do lado esquerdo com o lote 12; e no fundo mede 10,00 metros e confronta com o lote 26, encerrando a área de 300,00m²”.
Matricula nº 44.610 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu/SP. Atualmente denominado NINHO VERDE
II ECO RESIDENCE. TITULAR DE DOMINIO: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ. nº 47.686.555/
0001-00). DEPOSITÁRIO: O POSSUIDOR. Não Consta nos autos recurso pendente de julgamento. AVALIAÇÃO OFICIAL: R$75.000,00
- Março/2022. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$76.282,50 – Abril/2022. (não consta nos autos). DÉBITO EXEQUENDO: R$44.758,31
- Abril/2022. DATAS DOS LEILÕES: 1º leilão, que terá início no dia 06 de Julho de 2022, às 14:00 horas, encerrando-se no dia
11 de Julho de 2022, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 01 de
Agosto de 2022, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA: No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor da
avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão. Não havendo lance superior à importância da avaliação,
seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente
definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 60% da avaliação devidamente atualizada até o mês
da data designada para o 2º leilão. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns.
PAGAMENTO A VISTA: O arrematante deverá efetuar o pagamento de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado
vencedor pelo leiloeiro (artigos 18 e 19 do aludido Provimento). PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES: Os interessados em adquirir o imóvel
em prestações, deverão apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto
no artigo 895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno, observando-se que a apresentação
de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não
adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a
exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor
pagar o valor da comissão do gestor, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado. Nos
moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juízo após a efetiva comprovação do
pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através
de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão.
Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro fica fixada em 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no
valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo Provimento CSM 2319/15. DESIS-
TÊNCIA ou ACORDO EXTRAJUDICIAL: Caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte
devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa gestora.
Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo,
ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE:
Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante
apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária
seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/
cientificado. Os débitos decorrentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão
de responsabilidade do arrematante, na qualidade de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. O bem será alienado no
estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade
do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de
carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso
de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-
mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficam o executado ANTÔNIO DO
NASCIMENTO, bem como sua esposa, se casado for; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam
localizados para a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0055157-51.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) POLO COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS E FORROS LTDA., CNPJ 07.760.246/0001-00, e PROPRED CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA CNPJ.57.766.834/0001-20, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica INVERSA, em desfavor de HECOSE CONSTRUTORA LTDA, a ajuizado por MOINHO COMER-
CIAL, IMPORTADOR E EXPORTADORA LTDA. 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 São Paulo, aos 31 de maio de 2022.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO dos direitos sobre o bem imóvel e para intimação da executada ALESSANDRA VIGGIANO
DE SOUZA (CPF.116.953.868-17, RG.21.563.153-SP), bem como seu marido, se casada for; os nu-proprietários DANILO
VIGGIANO MARINO, e VICTOR VIGGIANO SAPATA; A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PROCURADO-
RIA GERAL DO MUNICÍPIO; e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCES-
SO 0124804-66.2007.8.26.0011/01, movida por CONDOMÍNIO QUINTAS DO MORUMBI. O Doutor PAULO HENRIQUE
RIBEIRO GARCIA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional XI – Pinheiros/SP, nos termos do Art. 881, § 1º do
NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network
Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM – O USUFRUTO do(s) seguinte(s) bem(ns):
O APARTAMENTO número 53, TIPO A, localizado no 5º andar do “EDIFÍCIO QUINTA DE CASCAIS”, Bloco 5, SETOR
“1”, integrante do empreendimento imobiliário denominado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTAS DO MORUMBI,
situado às Ruas Francisco Preto, Nilza Medeiros Martins, Manoel Jacinto e Theo Dutra, sendo que sua entrada principal
é feita pela Rua Nilza Medeiros Martins, número 200, no 13º Subdistrito Butantã, com as seguintes áreas: a) 156,03m2
de área real privativa da unidade, incluindo 28,19m2, correspondendo a 8,39m2 da varanda mais jardineira e 19,80m2
a 02 (duas) vagas acessórias para a guarda de automóveis números 184 e 185, determinadas e localizadas na garagem
número 2, localizada no 2º subsolo do condomínio; b) 29,95m2 de área real de uso comum de divisão proporcional no
condomínio; c) 60,05m2 de área real de uso comum de divisão não proporcional; d) 246,03m2 de área real total; e)
23,11m2 de área real de uso comum no edifício; f) 36,94 de área real de uso comum no conjunto dos blocos 4, 5 e 6;
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,00134 no terreno e nas coisas de uso comum do condomínio. Caberá ao referido
apartamento no rateio das despesas o coeficiente de 0,00531 de proporcionalidade nos blocos 4, 5 e 6, e o coeficiente
de 0,01606 de proporcionalidade no edifício; CONTRIBUINTE 123.101.0361-5; matricula nº 143.981 no 18º CRI/SP;
Consta conforme Av.5 – ALTERAÇÃO DE LANÇAMENTO PREDIAL, o Edifício Quinta de Cascais, onde está localizado
o imóvel desta matricula, atualmente vem sendo lançado pelo número 46 da Rua Francisco Preto; AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL: R$873.583,68 para (Setembro/2019); AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$1.067.852,88 (Abril/2022); DÉBITO
EXEQUENDO: R$1.228.027,16 em Fevereiro/2022; DÍVIDA ATIVA EM 10/05/2022: R$232.920,51; IPTU (2022):
R$5.146,10 até 10/05/2022; DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 01 de Julho de 2022, às 14:00
horas, encerrando-se no dia 06 de Julho de 2022, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-
se-á sem interrupção, encerrando no dia 26 de Julho de 2022, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será
considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor
igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2º leilão). PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser
depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até
24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail
com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE
SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais
taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo
arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos decorrentes de condomínio que não
venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, na
qualidade de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. Os débitos de natureza hipotecária seguirão o
disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/
cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental,
de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização
que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse
e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC).
Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal
informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-
0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. A publicação
deste edital supre eventual insucesso na intimação da executada ALESSANDRA VIGGIANO DE SOUZA (CPF.116.953.868-
17, RG.21.563.153-SP), bem como seu marido, se casada for; os nu-proprietários DANILO VIGGIANO MARINO, e
VICTOR VIGGIANO SAPATA; A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PROCURADORIA GERAL DO MUNI-
CÍPIO; e demais interessados, e dos respectivos patronos. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes
de julgamento. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para intimação dos REQUERIDOS ESPÓLIO DE RAMIRO RODRIGUEZ GONZALEZ (CPF.
nº 276.077.558-53); ESPÓLIO DE MARIA VICTÓRIA SERRANO RODRIGUEZ (CPF. nº 076.087.528-66), na pessoa de sua
inventariante CHYARA FLORES BERTI (CPF. nº 192.898.828-83); TALITA SERRANO RODRIGUEZ (CPF. nº 285.344.918-10);
LUCIANA SERRANO RODRIGUEZ (CPF. nº 183.740.338-43); ALESSANDRO ROBERTO SERRANO RODRIGUEZ (CPF. nº 091.121.188-
85); bem como seus cônjuges, se casados forem; A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SECRETÁRIA DE
FINANÇAS; e demais interessados, expedido nos autos da ação de Cobrança em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
PROCESSO 0011098-75.2019.8.26.0564, movida por CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL TIRADENTES (CNPJ. nº 58.163.783/
0001-04). A Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/
SP, na forma da lei, etc., nos termos dos artigos 879, inciso II, e. 881 do Código de Processo Civil, observando-se os requisitos do
Provimento 1625/2009. FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network
Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em
condições que segue: BEM: IMÓVEL: “Apartamento nº 84, do tipo “A”, localizado no 8º andar do bloco 08, denominado Edifício
Esmeralda, integrante do PARQUE RESIDENCIAL TIRADENTES, situado à Rua Tiradentes, 1837, com a área útil de 50,2000m2,
área comum de 11,9690m2, totalizando a área construída de 62,1690m2, correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de
0,0002882. Ao apartamento corresponde o direito ao uso de uma vaga descoberta, para um veículo de passeio, em local indeterminado
no estacionamento”. Matrícula nº 70.143 junto ao 1º Ofício de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo”. Cadastrado
na Prefeitura local 003.047.013.065. DEPOSITÁRIO: ESPÓLIO DE RAMIRO RODRIGUEZ GONZALEZ. ONUS: Consta conforme
Av.10, registro da penhora exequenda; conforme Av.12, para constar a existência do processo 0082615-77.2019.8.26.0100, em
tramite na 37ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Eduardo Aparecido Feres
(CPF. nº 048.587.058-46). Não consta nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. AVALIAÇÃO OFICIAL: R$188.000,00
– Março/2022. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$193.203,44 – Maio/2022. (não consta nos autos). DÉBITO EXEQUENDO: R$36.299,87
– Maio/2022. DÉBITO TRIBUTÁRIO: R$12.709,68 – Maio/2022 9 (não computados os valores de custas de cartório e honorários
advocatícios, em caso de protesto e/ou execução fiscal). DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão, que terá início no dia 06 de Julho
de 2022, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 11 de Julho de 2022, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-
se-á sem interrupção, encerrando no dia 01 de Agosto de 2022, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – No primeiro pregão,
não serão admitidos lances inferiores ao valor da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão. Não
havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, que se. estenderá por no mínimo
20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores
a 60% da avaliação devidamente atualizada até o mês da data designada para o 2º leilão. A atualização deverá ser pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns. PAGAMENTO – O preço do bem arrematado deverá ser depositado através
de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas do término do leilão.
Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV
do CPC). PAGAMENTO À VISTA – Desde já, fica consignado que o arrematante deverá efetuar o pagamento de uma única vez,
em até 24 horas após o término do leilão. PAGAMENTO PARCELADO – Os interessados em adquirir o imóvel em prestações, deverão
apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto no artigo 895 do Código
de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno, observando-se que a apresentação de propostas de pagamento
parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC),
participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor
atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do
gestor, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov.
1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juízo após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor
da arrematação e da comissão. COMISSÃO DO LEILOEIRO – Fixada em 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no
valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo Provimento CSM 2319/15.
DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início
do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela
empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento)
sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES
DO ARREMATANTE – Eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da
venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de
natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido
devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de
documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização
que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais
providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação
e débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde
estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse
www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os requeridos ESPÓLIO DE RAMIRO RODRIGUEZ GONZALEZ; ESPÓLIO DE MARIA
VICTÓRIA SERRANO RODRIGUEZ, na pessoa de sua inventariante CHYARA FLORES BERTI; TALITA SERRANO RODRIGUEZ;
LUCIANA SERRANO RODRIGUEZ, ALESSANDRO ROBERTO SERRANO RODRIGUEZ, seus cônjuges se casados forem, A
PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SECRETÁRIA DE FINANÇAS, e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.

Vara Única EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000836-
30.2018.8.26.0420 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Paranapanema, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME ROCHA 
OLIVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Hans Theodoro Scholten ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio, por sentença judicial, do imóvel 
objeto da ação, qual seja uma área de terras medindo 100,3592 hectares ou 41,47 alqueires de UM IMÓVEL RURAL, denominado FAZENDA 
OLARIA, objeto das matriculas 58.377, 58.378 e 58.380 do registro de imóveis de Avaré – SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, afluir após 
o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de Paranapanema, aos 18 de maio de 2022.   P-21e22/06

1ª Vara Cível 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1001339-
91.2021.8.26.0405 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 Aristeu Wanderley da Silva, Sônia Maria dos Santos Silva, Sebastião Rodrigues Primo e 
Angela Maria da Silva Rodrigues e aos réus incertos, desconhecidos e dos eventuais terceiros interessados na titularidade do domínio, que 
REINALDO MARTINS ajuizou AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 246 e 259 do CPC, visando à declaração de 
domínio sob o Imóvel sito na Rua Gabirobeira, nº 54 da quadra F1, Cidade das Flores, Osasco, SP, CEP 06184-190, registrado no 1º CRI de 
Osasco – SP, sob o nº de matrícula 39.970. Alega-se a posse, pelo prazo legal autorizativo de prescrição positiva de Usucapião. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para que no prazo 20 dias de exposição do edital, apresentem a defesa que tiverem, sob pena de 
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores. Ficando advertido de que no caso de revelia 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 18 de maio de 2022.      P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001726-53.2017.8.26.0177 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) VERA LÚCIA CORREIA, Brasileira, 
Solteira, Prendas do Lar, RG22695344-0, CPF 124.766.398-18, com endereço à Estrada Santa Rita - Km. 49500, 88, bairro da Paulistinha, 
CEP 06900-000, Embu-Guacu - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Adilson Antonio do 
Nascimento, alegando em síntese ser o único proprietário do imóvel a qual se quer adjudicar com matrícula sob nº 13.261 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra - SP . 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 Embu-Guacu, aos 13 de 
maio de 2022.       P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007971-20.2018.8.26.0606 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr(a). Olivier Haxkar Jean, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DÉBORA SOUZA DE ALMEIDA, brasileira, 
comerciante, portadora da cédula de identidade RG n.º 34.Xxx.xxx-7, inscrita no CPF sob o n.º 289.Xxx.xxx-60, que MANAF AHMAD EL 
SAYED ajuizou ação de COBRANÇA DE ALUGUÉIS objetivando o recebimento da importância de R$ 8.604,87 (oito mil, seiscentos e quatro 
reais e oitenta e sete centavos). O requerente alega que a requerida deixou de proceder ao pagamento de débitos decorrentes de alugueis, 
contas e danos causados ao imóvel utilizado pela mesma, cujo pagamento deverá ser devidamente atualizado quando da satisfação do 
débito, sendo necessário o ajuizamento da presente ação. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias supra, contestem o feito sob pena de presumirem 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada 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 
Suzano, aos 10 de junho de 2022.      P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009928-98.2015.8.26.0529 O(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(o) YVONE UNGARO 
GARILIO, Brasileira, Viúva, Agricultora, RG5.995.106, CPF 594.048.928-15, com endereço à Rua Licurgo Angelo Beochi, 1260, Recanto Real, 
CEP 15092-254, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Associação Alphaville 
Residencial 3, alegando em síntese obrigações associativas não cumpridas referente ao lote 11, quadra 07 da Associação Alphaville Residencial 
3. 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 15dias, 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 Santana de Parnaiba, aos 02 de maio de 2022.   P-21e22/06

6ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1010810-73.2017.8.26.0405 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Soubhie Nogueira Borio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Espólio 
de ANSELMO VESSONI, Espólio de JAMIL BENEDITO GASI, Espólio de SEVERINO PEREIRA DA SILVA, Espólio de ALBERTO CADA, Espólio de CLAUDINEI 
VILAREAL e Espólio de BENEDITO DA SILVA NOGUEIRA, bem como, aos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, que Francisco Eldon 
Candido de Oliveira e Leonice Clotilde Trindade Candido ajuizaram AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 246 e 259, I do CPC, 
visando à declaração de domínio sob um terreno urbano, localizado na Rua Antonio José Nurchis, 813 – Lote 3, destacado dos lotes 1 e 2, da Quadra 149, 
Vila Quitaúna, Osasco-SP, perfazendo uma área de 64m², com Inscrição Municipal nº23241-24-04-0078-00-000-01. Alega-se a posse, pelo prazo legal 
autorizativo de prescrição positiva de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para que no prazo 20 dias de exposição do edital, 
apresentem a defesa que tiverem. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme 
preceitua o art.344 do CPC. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 24.05.2022. 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 30 de maio de 2022. P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011919-83.2021.8.26.0405O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA HORTAGREENHALGH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSE BATISTA DOS 
SANTOS JUNIOR, CPF 004.189.308-56, que JOSÉ VIDOVIX ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 25.480,00 (Mai/21), 
referente ao valor das parcelas vencidas e o pagamento integral das parcelas vincendas do Contrato Para Uso da Permissão de Ponto de 
Táxi para fim comercial celebrado entre as partes. Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que pague o 
débito devidamente atualizado em 03 dias a fluir após o prazo do edital, acrescido dos honorários advocatícios arbitrados em 10% 
conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os20 supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Reconhecendo o crédito do(a) 
exequente e comprovando o depósito de30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a) 
executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Ficando advertido de que no caso de revelia 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 30 de 
maio de 2022.       P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022737-61.2016.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na formada Lei, etc. Faz saber a FRANKLIN LEAL BERGARA, CPF nº 
332.169.978-80, que DAÍ AGRO INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO LTDA. ajuizou Ação Monitória para recebimento 
de R$5.832,81 (Jul/16) ante a não compensação dos cheques nº 000143, 000169, 000170, 000176, 000177 com vencimento em 
16/11/2012, 12/01 e 24/01 de 2013. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 15 dias, decorrido o 
prazo do edital, pague o débito atualizado, bem como, honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 15 
supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC. Ficando advertido de que no 
caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Sorocaba, aos 10 de junho de 2022.     P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023025-76.2020.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANESSA 
WYSOCKI COLLANGE, CNPJ 22833061000172 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Bela Gaia Comércio de Bolsas e 
Acessórios Ltda., para recebimento de R$ 4.995,48 (nov/20) ante a não compensação do cheque que chegou às mãos da autora, terceira 
de boa-fé, por meio da ampla circulação econômica. Estando a ré em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que, pague o 
débito atualizado em 15 dias decorrido o prazo do edital, bem como honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa. A 
fluir após os 20 supra, poderá apresentar embargos ao mandado monitório em até 15 dias nos termos do art. 701 do CPC. Ficando 
advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Osasco, aos 26 de abril de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034824-22.2019.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Paula Theodosio de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MAXSIGMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, CNPJ 01.670.460/0001-90, com endereço à Avenida Sao Joao, 2200, Loja Ms 62, Jardim 
das Colinas, CEP 12242-000, São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Distribuidora Record de Serviços de Imprensa S.a., objetivando a condenação ao pagamento da quantia R$ 133.683,47 (dez/19) referente 
ao débito proveniente da relação contratual de venda em consignação havida entre as partes. 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 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente Contestação. 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 José dos Campos, aos 07 de junho de 2022.   P-21e22/06
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1050361-71.2018.8.26.0002. Classe: Assunto: Despejo 
por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança – Inadimplemento. Requerente: Haddad 
Administração de Imóveis, Negócios e Patrimônio Ltda. Requerido: Comercial Elétrica Jangadeiro 
Ltda e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1050361-
71.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MARLENE MARIA MATSUDA ALVES, Brasileira, Casada, Diretora de Empresas, CPF 
648.574.928-49, com endereço à Rua Wanda Martin, 179, ap 68, Vila Amelia, CEP 02615-030, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
Cobrança por parte de Haddad Administração de Imóveis, Negócios e Patrimônio Ltda, alegando 
em síntese que locou imóvel à requerida pessoa jurídica e, sendo a ré fiadora do contrato, e em 
razão da inadimplência, pleiteou a responsabilidade dela para arcar com os aluguéis devidos. 
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 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 04 de maio de 2022 

 DIARIO DE SÃO PAULO – 21 E 22/06/2022 EDITAL. Processo Digital nº: 1014173-92.2022.8.26.0114. Classe: Assunto: Alteração de Regime 
de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges. Requerente: Natalia Gindler Corsini e outro. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014173-
92.2022.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de 
Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Sevalho Gonçalves, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de 
Bens movida por Carlos Felipe Corsini e Natalia Gindler Corsini, por meio da qual os 
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O presente edital é 
expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 16 de 
maio de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 21 E 22/06/2022 
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1015335-74.2016.8.26.0004. Classe: Assunto: 
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. 
Executado: Eliane de Jesus Araújo. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1015335-74.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ELIANE DE JESUS ARAÚJO, Brasileiro, Casado, EMPRESARIO(A), RG 295564957, CPF 
259.062.988-51, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Banco Bradesco S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$53.784,37, débito atualizado em 
(09/2016) representada pelas Cédulas de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em folha de 
pagamento em 23/10/2015 e 01/06/2015 (cinquenta e três mil e setecentos e oitenta e quatro reais 
e trinta e sete centavos). Encontrando-se a parte executada em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do 
CPC, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, fluindo da data da publicação única ou, 
havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague o débito atualizado, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, com a advertência de que esta verba será 
reduzida pela metade na hipótese de pagamento integral (art. 827, § 1º do CPC), ou em 15 dias 
embargue, nos termos do art. 915 do CPC, ou reconheça 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 (art. 916 do CPC). Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado 
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
03 de maio de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 21 E 22/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 
Extrato de Contrato

Processo Licitatório 56/2022

Concorrência 04/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da 
EMEF Maria Vera Quental Tamai. Contratante: Município de Andra-
dina. Do Prazo de Execução: 08 (meses) meses sem interrupção, 
contados a partir da “ORDEM DE SERVIÇO”. Do Pagamento: 10º 
(décimo) dia após a emissão da Nota Fiscal. Contratado: A.R. DA 
SILVA CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Do Contrato: R$ 3.016.636,03 
(três milhões, dezesseis mil, seiscentos e trinta e seis reais e três 
centavos). Data do Contrato: 20 de junho de 2022.

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 - PROC. 159/2022 – AVI-
SO DE LICITAÇÃO Encontra-se disponível o Edital de Concorrên-
cia Pública n.º 004/2022, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SEUS DIVERSOS 
SERVIÇOS NAS RUAS PALMIRA REIGOTA STELATTO, RUA 
MARECHAL DEODORO DA FONSECA, DRA 153 – TRECHO DE 
LIGAÇÃO SP 294, RUA DAS PETÚNIAS, DRA 354 – TRECHO 
CENTRO OLÍMPICO, DRA 148 ESTRADA MUNICIPAL MARCE-
LO BASSO, DRA 153 – TRECHO JARDIM KENEDY, RUA BARÃO 
DE COTEGIPE, RUA MANOEL SILVESTRE DA SILVA (MANÉ BI-
GODE), DO MUNICÍPIO DE DRACENA/SP, CONFORME MEMO-
RIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS, 
COM O INTUITO DE MELHORAR A CONDIÇÃO DE TRÁFEGO 
AOS MUNÍCIPES. Data da sessão 14/07/2022; horário: 09h00. 
Local: Sala do Cidadão (Paço Municipal). Edital na íntegra: http://
www.dracena.sp.gov.br. Dracena, 10 de Junho de 2022. ADEMAR
ALVES PEREIRA – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, HABI-
TAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
TERMO DE CONTRATO 084/2022 - Data da assinatura: 06 de Ju-
nho de 2022 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRA-
CENA – Contratada: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de 01 (um) caminhão bas-
culante e 01 (uma) pá carregadeira, conforme anexo I – Termo 
de Referência – Convênio MAPA nº 896916/2019. Valor total: R$ 
558.000,00. Vigência: 06/06/2022 a 05/10/2022. Dotação Orça-
mentária: 020202. 18.541.1003.2075. 4.4.90.52.52 – 4.4.90.52.52; 
020202. 18.541.1003.2075. 4.4.90.52.48 - 05 – Transferências e 
Convênios Federais Vinculados. Pregão Eletrônico 001/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Homologação

Processo Licitatório 63/22

Pregão Eletrônico 39/22
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais grá-
ficos e brindes para a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento 
Econômico e Economia Criativa. Considerando a regularidade do 
procedimento, hei por bem, com base na lei federal nº 10520, de
17 de julho de 2002, Homologar os itens dos objetos licitados, 
às empresas: BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIO-
NAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELLI (Item 5), EXP BU-
SINESS - SERVIÇOS, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 
PERSONALIZADOS LTDA (Itens 7, 8, 9), MARISA AMORIM NUNES 
MARTINS 09495938856 (Item 6), RB GRAFICA DIGITAL EIRELI 
(Itens: 1, 3, 4), V3 TECNOLOGIA LTDA – ME (Item 2). Andradina, 
17 de junho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos
Parlamentares e Institucionais 

(Republicado por conter incorreções)

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

Pregão Eletrônico Nº 88/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL DE 
ÁGUA Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa 
até: 06/07/2022 às 08h30 Data e hora limite para recebimento das 
propostas até: 06/07/2022 às 09h Início da disputa da etapa de lan-
ces: 06/07/2022 às 10h30 Obtenção do Edital: gratuito através do 
sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.
br. Paulínia, 20 de junho de 2022. Ednilson Cazellato - Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Homologação e Adjudicação

Processo 56/2022

Concorrência 04/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da 
EMEF Maria Vera Quental Tamai. Considerando a regularidade do 
procedimento, hei por bem, com base no inc. VI, do art. 43, da 
Lei Federal nº 8.666/93, Homologar e Adjudicar o item do objeto 
licitado, a empresa: A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA. Andra-
dina, 20 de junho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006165-71.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Svartman Poyares Ribeiro, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JEFFER SANDRO LIMA, Brasileiro, Casado, CPF 08841549807, que lhe foi proposta uma ação
de Monitória por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando em síntese: cobrança de débito, no valor de R$
263.443,42 (fevereiro/2022), representado por contrato de empréstimo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, efetue o pagamento ou apresente Embargos Monitórios. 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 Bernardo do Campo, aos 17 de fevereiro de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0010411-30.2022.8.26.0100. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Prestação de Serviços. Exequente: Fundação Getulio Vargas. Executado: Rafael Silva Rodrigues. Edital de Intimação.
Prazo: 20 dias. Processo nº 0010411-30.2022.8.26.0100. A Dra. Leila Hassem da Ponte, Juíza de Direito da 25ª Vara
Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Rafael Silva Rodrigues (CPF. 001.813.601-01), que a ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Fundação Getúlio Vargas, foi julgada procedente, condenando-
o ao pagamento da quantia de R$ 28.335,38 (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, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1005711-30.2019.8.26.0704. Classe: Assunto: Ação de Exigir Contas -
Responsabilidade dos sócios e administradores. Requerente: Lourenço Augusto Camargo Granato. Requerido:
Lourenço Alberto Granato e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005711-
30.2019.8.26.0704. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo,
Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RAFAEL FERNANDES GRANATO,
CPF 297.406.318-78, que Lourenço Augusto Camargo Granato, lhe ajuizou Ação de Exigir Contas, objetivando a
prestação de contas em 15 dias, do período de janeiro de 2018 até o presente momento, dos valores recebidos em
contas correntes contendo a individualização de todos os valores creditados originados dos clientes constantes das
notas fiscais emitidas, data e valor de creditamento e restituição à empresa Casa Seca Impermeabilizações Ltda,
créditos remanescentes à restituir, além da condenação ao pagamento das demais cominações legais. Estando o
requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a
ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e
publicado na forma da Lei. SP, 11/05/2022.

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=EEB76527

		2022-06-29T08:54:46-0300




