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3ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados AHMAD ABDUL RAHIM MAJDOUB, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.848.528-49; e sua mulher KHADIJE ORRA MAJDOUB; representados pela curadora 
especial SANDRA MARQUES CANHASSI FAEDDO, inscrita na OAB/SP 160.419; bem como do EDIFICIO CHAMPION TOWERS, inscrito no CNPJ/MF sob nº64.047.236/0001-66. A Dra. Mônica Di Stasi, MM. Juíza de Direito 
da 3ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 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 que DELMINA DE JESUS FERNANDES move em face de AHMAD ABDUL RAHIM MAJDOUB e Outra - Processo nº 0066343-67.2003.8.26.0100 - Controle nº 
1057/2003, 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 05/07/2022 às 15:00 h e 
se encerrará dia 08/07/2022 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 08/07/2022 às 15:01 h e se encerrará no dia 29/07/2022 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. Eventuais débitos de “condomínio” pendentes e não pagos por meio desta ação judicial deverão ser suportados pelo arrematante. 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. 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 114.669 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento tipo número 21, localizado no 2º andar, Bloco “B” do EDIFICIO CHAMPION TOWERS, situado à Rua Adolfo Tabacow, no 197, no 280 subdistrito Jardim Paulista, com a área real 
privativa de 247,02m2, área real comum 254,19m2, já incluídas 04 vagas indeterminadas na de garagem coletiva situada no subsolo, sujeitas ao uso de manobrista área real total de 501,21m2, correspondendo-lhe a fração ideal 
de 5,9420% no terreno e coisas de uso comum do edifício. O terreno onde se assenta o edifício encerra a área 1.910,03ms2. Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo 
nº 583.00.2006.124112-0, em trâmite na 28ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por HANNA INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA contra AHMAD ABDUL RAHIM MAJDOUB e Outra, foi penhorado o imóvel objeto desta 
matrícula. Contribuinte nº 299.006.0112-0. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa, e há débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 27.295,00 (02/06/2022). Valor 
da Avaliação do Imóvel: R$ 1.922.567,95 (Um milhão, novecentos e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) para março de 2022, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 194.366,19 (março/2022). São Paulo, 02 de junho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ZORAIDE IZABEL MONTEIRO, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.679.148-81; e seu marido JOSE MONTEIRO, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.110.898-34; e 
do interessado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE SPECIAL RESIDENCE & FLAT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.994.007/0001-64. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE SPECIAL RESIDENCE & FLAT em face de ZORAIDE IZABEL MONTEIRO - Processo nº 1104144-72.2018.8.26.0100 – Controle nº 
1883/2018, 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 e § 3º, 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. 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 04/07/2022 às 15:00 h e se encerrará dia 07/07/2022 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 07/07/2022 
às 15:01 h e se encerrará no dia 27/07/2022 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 ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, e será devida tão somente com seu aperfeiçoamento. 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 145.628 DO 14º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/
SP - IMÓVEL: Apartamento nº 1706, localizado no 7° pavimento do Edifício The Special Residence & Flat, situado na Rua Tuim s/nº, em Indianópolis - 24° Subdistrito, com a área privativa de 35,0000m2, área comum de 
33,8460m2, área total de 68,8460m2 e a fração ideal no terreno de 0,595238%, cabendo-lhe o direito ao estacionamento de um veículo, em local individual e indeterminado, com auxílio de manobristas, na garagem coletiva. 
Consta na Av.06 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 041.061.0338-9 (Conf.fls.326). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP 
débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 148,81 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 1.623,42 (26/05/2022). Consta as fls.325 dos autos que imóvel localiza-se na Rua Tuim, nº 18, Moema, São Paulo/
SP. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) para novembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária 
do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 127.431,94 (maio/2022).São Paulo, 01 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ANTONIO CARLOS RIVELLI, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.826.718-15; bem como sua mulher CÉLIA MORALES RIVELLI, inscrita no CPF/MF sob o nº 
290.854.488-16; e do interessado CONDOMINIO EDIFÍCIO LYRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 59.176.321/0001-94. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da 
Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 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 RAMIRO DA SILVA em face de ANTONIO CARLOS RIVELLI - Processo nº 1103640-03.2017.8.26.0100 – Controle nº 2192/2017, 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 e § 3º, 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. 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 04/07/2022 às 15:00 h e se encerrará dia 07/07/2022 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 07/07/2022 às 15:01 h e se encerrará no dia 19/08/2022 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. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a 
quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando 
possibilitar a livre concorrência. 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 ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, e será devida tão somente com seu aperfeiçoamento. 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 49.402 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: 
Apartamento nº 41, localizado no 4º andar do Edifício Lyrio, situado à Av. Ipiranga, 1.208, no 5º Subdistrito, Sta. Efigênia, correspondendo-lhe a fração ideal de 2,495% no terreno, tendo a área de uso privativo de 72,80m2, 
mais uma quota mas áreas comuns de 16,49m2. Consta no R.03 desta matrícula que o imóvel foi arrolado pela Receita Federal. Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos do Processo nº 10005378620185020027, 
em trâmite no Juízo Auxiliar em Execução da Capital/SP, foi decretada a indisponibilidade de bens de ANTONIO CARLOS RIVELLI. Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº 
0006776-68.2018.8.26.0007, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP, requerida por CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES contra ANTONIO CARLOS RIVELLI, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 1000537-86.2018.5.02.0027, em trâmite na 27ª Vara do Trabalho da Capital/SP, requerida por 
PAULINE DE CARVALHO MACHADO contra ANTONIO CARLOS RIVELLI, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução 
Civil, Processo nº 0005967-85.2021.8.26.0100, em trâmite na 7ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por WALDOMIRO VIEIRA DOS SANTOS contra ANTONIO CARLOS RIVELLI, foi penhorado o imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 001.044.0322-5. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.441,87 e débitos de IPTU para o exercício 
atual no valor de R$ 1.259,22 (30/05/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) para abril de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela 
de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.406 no valor de R$ 165.962,74 (maio/2022).São Paulo, 01 de junho de 2022.Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 11 CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 038/2022; Objeto: Registro de Preços para 
futuras aquisições de materiais de enfermagem - Entrega das Propostas: a partir de 23/06/2022 às 
08h00 - Data de Abertura das Propostas: 06/07/2022 às 09h00 no site https://www.comprasgover-
namentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: grupo.licitacoes@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo 
Martins - Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÚVA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA Processo Licitatório n° 47/2022. Modalidade Tomada de Preços no 
02/2022. A Prefeitura de Taiuva torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação modalidade 
Tomada de Preços no 02/2022, objetivando a contratação de empresa de engenharia, mediante empreitada por 
preço global, para reforma dos banheiros da Praça Nove de Julho, prevista para a abertura no dia 21 de junho de 
2022, às 8h, devidamente publicada. Foi declarada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame. 
Taiuva, 21 de junho de 2022. Leandro José Jesus Baptista. Prefeito Municipal.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados JULIO MANOEL VILARIÇO DE MOURA, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.750.448-49; e sua mulher ILSE MARIA MARCONDES DE MOURA, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 015.136.278-56. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, MM. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 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 AGS PARTICIPAÇÕES LTDA em face de JULIO MANOEL 
VILARIÇO DE MOURA - Processo nº 0191461-09.2010.8.26.0100 – Controle nº 2041/2010, 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. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 04/07/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 07/07/2022 às 15:30 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 07/07/2022 às 15:31 
h e se encerrará no dia 28/07/2022 às 15:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta 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 50% (cinquenta 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. O exequente, se vier a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro 
de 03 dias a diferença, sob pena de ser tornada se efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente.  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 DOS BENS: LOTE ÚNICO: MATRÍCULA Nº 2.478 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno com formato irregular (com área 
de 342,62m2), sem construção, constituído pelo lote nº 32 da Quadra 08, situado no lado par do Prolongamento da Rua Maestro Sebastião Fonseca (esquina formada com a Rua Q), no Jardim das Paineiras, Município e Comarca 
de Chavantes, com as seguintes medidas e confrontações (sob a perspectiva de quem do imóvel olha para a rua); a frente mede 3,00 metros em linha reta mais 14,13 metros em linha curva (com raio de 9,00 metros) e confronta 
com o Prolongamento da Rua Maestro Sebastião Fonseca; o lado direito mede 21,00 metros e confronta com a Rua Q; o lado esquerdo mede 30,00 metros e confronta com o lote nº 31; o fundo mede 12 metros e confronta com 
o lote nº 01. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositários os executados. Contribuinte nº 06.008.432. MATRÍCULA Nº 5.820 DO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 28 da Quadra 08, do Loteamento Jardim das Paineiras, com frente para a Rua Maestro 
Sebastião Fonseca (prolongamento), lado par, distante 33,00 metros da Rua “Q”, medindo 10,00 metros; do lado direito para quem se coloca de costas para o terreno confronta com o lote 29 e mede 30,00 metros; do lado 
esquerdo confronta com o lote 27 e mede 30,00 metros; e aos fundos confrontando com o lote 05 e mede 10,00 metros, encerrando a área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula que as Ruas Maestro Sebastião 
Fonseca (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua Acácia e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto 
desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.Av.01). MATRÍCULA Nº 5.821 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 29 da Quadra 08, do Loteamento Jardim das Paineiras, com frente para a Rua Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento), lado par, distante 
23,00 metros da Rua “Q”, medindo 10,00 metros; do lado direito para quem se coloca de costas para o terreno confronta com o lote 30 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confronta com o lote 28 e mede 30,00 metros; e 
aos fundos confrontando com o lote 04 e mede 10,00 metros, encerrando a área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula que as Ruas Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento 
Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua Acácia e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. 
Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.Av.01). MATRÍCULA Nº 5.822 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, 
constituído do Lote 30 da Quadra 08, do Loteamento Jardim das Paineiras, com frente para a Rua Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento), lado par, distante 13,00 metros da Rua “Q”, medindo 10,00 metros; do lado direito 
para quem se coloca de costas para o terreno confronta com o lote 31 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confronta com o lote 29 e mede 30,00 metros; e aos fundos confrontando com o lote 03 e mede 10,00 metros, 
encerrando a área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula que as Ruas Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua Acácia e 
Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.
Av.01). MATRÍCULA Nº 5.823 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 31 da Quadra 08, do Loteamento Jardim 
das Paineiras, com frente para a Rua Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento), lado par, distante 3,00 metros da Rua “Q”, medindo 10,00 metros; do lado direito para quem se coloca de costas para o terreno confronta com 
o lote 32 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confronta com o lote 30 e mede 30,00 metros; e aos fundos confrontando com o lote 02 e mede 10,00 metros, encerrando a área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta 
matrícula que as Ruas Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua Acácia e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula 
a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.Av.01). MATRÍCULA Nº 5.824 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 02 da Quadra 08, do Loteamento Jardim das Paineiras, localizado do lado impar da Rua Cel. Manoel Ferreira 
(prolongamento), distante 3,00 metros da Rua “Q”, assim descrito: com frente para a mencionada Rua Cel. Manoel Ferreira (prol.), lado ímpar, mede 10,00 metros; do lado direito, para quem se coloca de costas para o terreno, 
confronta com o lote 03 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confrontando com o lote 01 e mede 30,00 metros; nos fundos confronta com o lote 31 e mede 10,00 metros, encerrando uma área total de 300,00m2. Consta 
na Av.01 desta matrícula que as Ruas Cel. Manoel Ferreira (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua Ipê e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta 
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.Av.01). MATRÍCULA Nº 5.825 DO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 03 da Quadra 08, do Loteamento Jardim das Paineiras, localizado do lado impar da Rua Cel. 
Manoel Ferreira (prolongamento), assim descrito e confrontado: tem frente para a mencionada Rua Cel. Manoel Ferreira (prol.), lado ímpar, distante 13,00 metros da Rua “Q” medindo 10,00 metros; do lado direito, para quem 
se coloca de costas para o terreno, olhando para a via pública, confronta com o lote 04 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confrontando com o lote 02 e mede 30,00 metros; nos fundos confronta com o lote 30 e mede 
10,00 metros, encerrando uma área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula que as Ruas Cel. Manoel Ferreira (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua 
Ipê e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 
(Conf.Av.01). E MATRÍCULA Nº 5.826 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 04 da Quadra 08, do Loteamento 
Jardim das Paineiras, localizado do lado impar da Rua Cel. Manoel Ferreira (prolongamento), distante 23,00 metros da Rua “Q”, assim descrito: com frente para a mencionada Rua Cel. Manoel Ferreira (prol.), lado ímpar, mede 
10,00 metros; do lado direito, para quem se coloca de costas para o terreno, confronta com o lote 05 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confrontando com o lote 03 e mede 30,00 metros; nos fundos confronta com o lote 
29 e mede 10,00 metros, encerrando uma área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula que as Ruas Cel. Manoel Ferreira (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente 
denominam-se Rua Ipê e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 
0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.Av.01). Consta as fls.834 dos autos que o terreno é composto por 08 lotes possuindo uma área total de 2.442,62m2, contendo 602,04m2 de construção de imóvel residencial. Avaliação 
deste lote: R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais) para março de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação 
as fls.884 no valor de R$ 424.610,76 (abril/2021). São Paulo, 01 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 18 CM

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA. Pro-
cesso: nº 0004570-22.2020.8.26.0004. Requeridos IVAN RODOLPHE BOZZOLAN, seu cônjuge ELIZABETE WAISS-
MANN BOZZOLAN - NUA-PROPRIEDADE - Casa com a área de 604,00m² na Lapa/SP. Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 
nº 235, São Paulo/SP - Contribuinte nº 080.059.0011-2(AV.01). Descrição completa na Matrícula nº 92.256 do 10º CRI de 
São Paulo/SP. Lance mínimo tanto na (1ª Praça), como na (2ª Praça) R$ 2.766.199,50 (sujeitos à atualização). DA-
TAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 29/07/2022 às 15h20min, e termina em 02/08/2022 às 15h20min; 2ª Praça 
começa em 02/08/2022 às 15h21min, e termina em 22/08/2022 às 15h20min.  Ficam os requeridos IVAN RODOLPHE 
BOZZOLAN, seu cônjuge ELIZABETE WAISSMANN BOZZOLAN, usufrutuários ESPÓLIO DE RODOLPHE BOZZOLAN 
e ESPÓLIO DE PUREZA CONCEIÇÃO RODRIGUES BOZZOLAN 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 

40ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 40ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA 
DA CAPITAL. Processo: nº 0037975-91.2016.8.26.0100. Executada: ROSANA PARAGIS - VEÍCULO VW/NOVO GOL 
1.0 CITY ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2014. Rua Cuiabá, nº 353, São Paulo/SP, CEP: 03183-000. Lance mínimo 
no 1º leilão: R$ 32.091,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 22.463,70 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atuali-
zação). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 29/07/2022 às 11h10min, e termina em 03/08/2022 às 
11h10min; 2º Leilão começa em 03/08/2022 às 11h11min, e termina em 24/08/2022 às 11h10min. Fica a executada 
ROSANA PARAGIS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designa-
ções supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/04/2022. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

26ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL - SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1042537-53.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Va-
ra Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a EVANDRO LUIZ RISSI, CPF. 058.772.978-30, que CONDOMÍ-
NIO EDIFÍCIO GABRIELA, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, para cobrança de R$ 
101.853,37 (abril/2021), referente às despesas condominiais e seus acréscimos correspondentes 
aos apartamentos 021, 024, 031 e 091, integrantes do condomínio autor, das quais não foram pa-
gas, e ainda das que se vencerem no curso da lide, corrigida monetariamente e acrescida de juros 
de mora de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em 
local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias su-
pra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São 
Paulo, 22/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONINA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA e REPUBLICAÇÃO  DE PRAZO DE ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 Município de Barão de Antonina, CNPJ nº 46.634.424/0001-09, por intermédio do 
Prefeito Municipal, Sr. RODRIGO WALDEMAR MARQUES, torna público para conhecimento de todos que o certame acima 
especificado, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu em 13 de junho de 2022, às 09h, foi declarada 
DESERTA, por ausência de participantes/interessados credenciados. Ainda, torna público a republicação do edital, desig-
nando nova data e horário para habilitação e abertura das propostas para o dia 14 de julho de 2022, credenciamento e 
protocolo dos envelopes até as 08h50m, sendo a abertura no mesmo dia e local às 09h, na sala de licitações localizada 
no Paço Municipal, Praça Prefeito Juvenal Domingues de Campos, nº 68, centro. VISTORIA: de 27/06/2022 à 13/07/2022 
(exceto sábados, domingos, feriados e ponto facultativo) das 08h30m às 11h e das 13h às 16h; sendo previamente agen-
dado com o Setor de Engenharia através do telefone (15) 3573.1170 ramal 27, reiterando todos os termos do edital, cujo 
OBJETO: EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM PROLONGAMENTO DE REDE DA RUA BENEDITO FERRAZ DO BAIRRO 
SAMAMBAIAL, da qual foi considerada DESERTA. O edital em inteiro teor e retificação está à disposição dos interessados 
de 2ª a 6ª feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h30m, na Praça Prefeito Juvenal Domingues de Campos nº. 68, neste 
município. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, tel. 15 – 3573.1170 ou e-mail: licitacao@
baraodeantonina.sp.gov.br e   www.baraodeantonina.sp.gov.br. Barão de Antonina/SP, 22 de Junho de 2022. RODRIGO 
WALDEMAR MARQUES Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES – SP
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL n.º 33/2022 – TOMADA DE PREÇO n.º 007/2022 – REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA 
GLOBAL – TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de Reforma da Praça Antônio 
Prado, Referente ao Convênio n° 101197/2021, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional, através da Sub-
secretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais e o Município de Chavantes, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Planejamento do município de Chavantes, no regime de Empreitada Global, conforme Verba 
de Recurso Municipal e Verba de Emenda Parlamentar Estadual incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, 
equipamentos necessários para a execução dos serviços, conforme as especificações constantes no Memorial Descritivo, 
Planilha Quantitativa de Custos (Orçamento), Projeto Básico e Cronograma Físico-Financeiro,  que integram os anexos do 
Edital. DATA e HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 14 de julho de 2.022, às 09:30 horas. DATA LIMITE PARA CADAS-
TRAMENTO: até o dia 11 de julho de 2022. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO: Prefeitura Muni-
cipal de Chavantes, Secretaria de Administração, sala do Setor de Compras/Licitação, situada a Rua Dr. Altino Arantes, nº 
464, Centro, na Cidade de Chavantes - SP, a partir das 09:30 horas. EDITAL NA INTEGRA: à disposição dos interessados 
no setor de Compras/Licitação no endereço acima indicado, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 
horas, ou através do site oficial  www.chavantes.sp.gov.br INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: Fone (14) 3342.9200. P. 
M. Chavantes (SP), 23 de julho de 2022 – MARCIO BURGUINHA DE JESUS DO REGO – Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0050289-93.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALPHA PRAGAS DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI, CNPJ 29.303.695/0001-
62, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por ISABEL REIS COSTA
MASAGÃO, na qual também é executada BR CONTROLE DE PRAGAS E DESENTUPIMENTO LTDA (anterior denomi-
nação social DDTEC), para receber a quantia de R$50.653,32 (Novembro/2020). Estando a executada 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). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1109418-12.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OSMARINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, RG 53.046.822-0, CPF 35284579372,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Otapan Empreendimentos e
Administração Ltda, para cobrança de R$14.249,14 (Abril/2022), referente os débitos e encargos locatícios do
Apto. 03-B, localizado na Rua Maria Benedita, nº 29, Centro, CEP.01015-040. Estando a executada em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue 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, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos 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 11 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 - PROCESSO N° 075/2022 Torna público objeto: tipo menor 
preço do item, para aquisição de 03 (três) veículos 0 Km, para atender as necessidades do Setor de Saúde e do Setor 
Administrativo da Prefeitura Municipal de Riolândia/SP, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência. O 
recebimento e abertura dos envelopes será às 09:00 horas do dia 05 de junho de 2022, na Praça Antônio Levino, nº 470, 
Riolândia/SP, onde poderá ser retirado o edital completo e serão fornecidas maiores informações, nos dias úteis, das 
07:30 ás 11:00 e das 13:00 ás 16:30 horas, ou pelo telefone (17) 3801-9020 – licitações@riolandia.sp.gov.br - Prefeitura 
Municipal de Riolândia/SP, 22/06/2022. Antônio Carlos Santana da Silva – Prefeito.



DIÁRIO DE S. PAULO - QUINTA-FEIRA/23 DE JUNHO DE 2022diário de S.Paulo PUBLICIDADE LEGAL

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO  - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 38ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0134019-85.2010.8.26.0100. Executados: executado(s) INDÚSTRIA DE MÓVEIS MOVELAR LTDA, DOMINGOS SAIRO 
RIGONI, MARIA DE LOURDES GAVA RIGONI. Área Industrial com 59.968,67m², +-25.000,00 de área construída - desativada em Linhares/ES. Rod. BR 
101, km 144, nºs/n, Linhares/ES - Contribuinte nº não consta. Descrição completa na Matrícula nº 35.121 do 1ª CRI de Linhares/ES. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 80.118.690,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 40.059,45 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 01/07/2022 às 10h40min, e termina em 04/07/2022 às 10h40min; 2ª Praça começa em 04/07/2022 às 10h41min, e termina em 
25/07/2022 às 10h40min. Ficam os executados INDÚSTRIA DE MÓVEIS MOVELAR LTDA, DOMINGOS SAIRO RIGONI, MARIA DE LOURDES GAVA 
RIGONI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores CATIANE SARMENTO BARBOSA, DELVANI DE SOUZA, 
DOUGLAS  DE AMORIM ALVES, EDSON DOS SANTOS LOPES, JOSENI PAJARI, JOVANA OLIVEIRA CARVALHO, JUCIARA DE OLIVEIRA, 
MARCOS AURELIO ALVES, MISAEL ARAUJO DA SILVA E PAULO CESAR DA SILVA PEREIRA, REINALDO DOS SANTOS DANTAS E OUTROS, 
ALDIMAR PRETTI, AGOSTINHO VICOZI DE FARIA E CLAUDINEI SANTOS SOUZA, JOSE CLEUTO MINEIRO DO NASCIMENTO, ANTONIO 
CARLOS VEIGA DE JESUS E OUTROS, ELIANA GUILHERMINO NASCIMENTOS E OUTROS, JOSE PAULO SOBRINHO, ELIAS QUIRINO 
FAGUNDES E OUTROS, SETA EMBALANGENS LTDA, SUDATI PAINÉIS LTDA, CRISTIANE MENDONÇA E ROWENA FERREIRA TOVAR, 
RONALDO DE ALMEIDA NERY E OUTROS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA CF, UNIÃO 
- FAZENDA NACIONAL - VITORIA/ES, PREFEITURA DE LINHARES - ES - SECRETARIA DE FINANÇAS, MULTIFITAS COMERCIAL LTDA - ME e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada 
em 19/11/2013. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 23.06.2022 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1059610-12.2019.8.26.0002. Classe: Assunto: 
Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais. Exequente: Condominio 
Residencial Lagos do Sul. Executado: Thomas Massami Fujikawa dos Santos. EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059610-12.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio 
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Thomas Massami Fujikawa Dos Santos 
(CPF: 269.738.998-97) que Condomínio Residencial Lagos do Sul lhe ajuizou Ação de Execução 
da quantia de R$ 6.575,57 (10/2019), representada pelo débito condominial da unidade nº 104 do 
Bloco 2, do Condomínio-Exequente. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que em 03 dias, a fluir dos 20 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 13 de junho de 2022. 

Diário de São Paulo – 23 e 24/06/2022 EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1016278-76.2017.8.26.0224. Classe: Assunto: 
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S.A. 
Executado: Marcelo Cardoso dos Santos. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1016278-76.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro 
de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Marcelo Cardoso dos Santos (CPF: 384.582.708-46), que Banco Bradesco S/A lhe 
ajuizou Ação de Execução da quantia de R$ 52.367,38 (01/21), representada pela Cédula de 
Crédito Bancário – Confissão de Dívida, nº 700/4432.164. Estando o executado em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, 
despesas processuais e honorárias advocatícias. 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 Guarulhos, aos 23 de março de 2022.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  AVARÉ  
AVISO DE EDITAL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 006/22 – PROCESSO Nº. 152/22 Objeto: Credencia-
mento de empresa para prestação de serviço de execução completa e não onerosa 
dos projetos de eficiência energética, conforme edital. Data de Encerramento: 11 de 
julho de 2.022 às 13:30 horas, Dep. Licitação. Data de abertura: 11 de julho de 2.022 
às 14 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, 22 de junho de 2.022 – Olga Mitiko Hata – Presidente da Comissão Perma-
nente para Julgamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Comunicado da Comissão Permanente de Julgamento 
de Licitação no Processo Licitatório

55/2022

Concorrência 03/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da 
edificação da Casa da Juventude. Comunica que fará realizar ses-
são pública para abertura e julgamento dos envelopes de propos-
tas financeiras do processo supra, no dia 27 de junho de 2022, às 
14 horas, na Sala de Licitações, na Rua Dr. Orensy Rodrigues da 
Silva, 341, nesta cidade. Andradina – SP, 22 de junho de 2022.

Paulo Henrique Bernardoni Caldas
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
TOMADA DE PREÇOS Nº: 03/2022

Edital de Licitação nº 113/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULO ARQUI-
BANCADA EM CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE 
AREIA PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA E PROTOCO-
LO DOS ENVELOPES Nº 01-“DOCUMENTAÇÃO” E Nº 02-“ 
PROPOSTA DE PREÇOS” Data: até o dia 12/07/2022 - Horário: 
até às 09h impreterivelmente. Abertura dos envelopes nº 01 - “Do-
cumentação”: Data: 12/07/2022 - Horário:10h Disponibilidade 
do Edital: Gratuitamente no sítio: www.paulinia.sp.gov.br. Caso 
a(s) licitante(s) porventura não tenham acesso a Internet a pasta 
completa terá como prazo para retirada e pagamento da seguinte 
forma: Início: dia 23/06/2022 - Término: dia - 11/07/2022 - Ho-
rário: das 08h às 17h - Valor da pasta: R$ 96,60 Local: Divisão 
de Licitações – Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo 
nº 1.551 – Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia-SP. Paulínia 22 de 
junho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
TOMADA DE PREÇOS Nº: 04/2022

Edital de Licitação nº 114/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DE 
QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS EM UNIDADES 
ESCOLARES PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA E PRO-
TOCOLO DOS ENVELOPES Nº 01-“DOCUMENTAÇÃO” E 
Nº 02-“ PROPOSTA DE PREÇOS” Data: até o dia 13/07/2022 
- Horário: até às 09h impreterivelmente. Abertura dos envelopes 
nº 01 - “Documentação”: Data: 13/07/2022 - Horário: 10h Dispo-
nibilidade do Edital: Gratuitamente no sítio: www.paulinia.sp.gov.
br. Caso a(s) licitante(s) porventura não tenham acesso a Internet 
a pasta completa terá como prazo para retirada e pagamento da se-
guinte forma: Início: dia 23/06/2022 - Término: dia - 12/07/2022 - 
Horário: das 08h às 17h - Valor da pasta: R$ 303,60 Local: Divisão 
de Licitações – Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo 
nº 1.551 – Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia-SP. Paulínia, 22 de 
junho de 2022.

Ednilson Cazzelato
Prefeito Municipal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0082402-08.2018.8.26.0100. Executados: MARCOS CUNHA CRIADO, 
ARMANDO CRIADO DE JESUS, RUTH CUNHA CRIADO - Sobrado c/área total construída igual a 90,00m² no Butantã. 
Rua Aldo Chrisóstomo de Souza, nº 36, São Paulo/SP - Contribuinte nº 10139700519. Descrição completa na Matrícula nº 
104.998 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 498.953,90 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
249.476,95 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
15/07/2022 às 13h40min, e termina em 19/07/2022 às 13h40min; 2ª Praça começa em 19/07/2022 às 13h41min, e 
termina em 08/08/2022 às 13h40min.   Ficam os requeridos MARCOS CUNHA CRIADO, ARMANDO CRIADO DE 
JESUS, RUTH CUNHA CRIADO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
06/03/2020. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006413-36.2019.8.26.0005 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) EDIVAL JOSÉ CAZULA DA COSTA, Brasileiro, RG 241145478, CPF 986.700.268-72, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Praias Paulistas, alegando em síntese: 
O executado é proprietário do apartamento n.º 002 bloco 02 e está inadimplente com as cotas condominiais e demais 
despesas, correspondentes ao período de maio/2018 a julho/2018, novembro/2018 a abril/2019, até a efetiva satisfação da 
obrigação, de conformidade com o artigo 323 do Código de Processo Civil e Sumula 13 do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Débito atualizado até 28/02/2021 no valor de R$ 17.493,90. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, no prazo de 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague 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 penhora ou arresto a pedido do credor, e sua INTIMAÇÃO do BLOQUEIO de valores 
realizado pelo Sistema BACENJUD, no valor de R$ 17.493,90 junto ao Banco do Brasil. 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 11 de maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1009561-30.2014.8.26.0361. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Conexão Desenvolvimento Empresarial Ltda. Requerido: Aparecido Oliva de Freitas. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009561-30.2014.8.26.0361. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, Dr. Fabricio Henrique Canelas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao requerido APARECIDO OLIVA DE
FREITAS, Brasileiro, Separado judicialmente, Gerente de Logística, RG 175948677, CPF 089.425.568-17, com endereço à Avenida
Doutor Odilon de Souza, 251, Jardim Imperador, CEP 08673-250, Suzano - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Conexão Desenvolvimento Empresarial Ltda, alegando em síntese, que o requerido firmou um contrato de prestação de
serviços educacionais junto à autora, para que fosse ministrado curso denominado MBA. Ficou acordado 25 parcelas mensais e
sucessivas no valor de R$ 810,06, sendo a primeira paga em 30/06/2012. O requerido não honrou o pagamento das parcelas de
02/2013 a 16/07/2014, totalizando o débito em R$ 21.896,42. Pede a citação da requerida para pagamento e caso permaneça
inerte a conversão do mandado de pagamento em mandado de execução. 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(embargos). 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 Mogi das Cruzes, aos 18 de abril de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PENHORA DE VALORES. Processo Digital nº: 0006962-39.2017.8.26.0068. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença -  Exequente: Fundação Herminio Ometto. Executado: Alexandra Costa Silva dos
Santos. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006962-39.2017.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na
forma da Lei, etc. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0006962-39.2017.8.26.0068. A Dra. Renata
Bittencourt Couto da Costa, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP, Faz Saber a Alexandra Costa
Silva dos Santos (CPF. 264.885.098-88), que nos autos da ação Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada por Fundação Hermínio Ometto, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$
4.999,99. Estando a executada 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. Dado e passado nesta
cidade de Barueri, aos 09 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0026637-05.2021.8.26.0114. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo. Executado: TOP CLASS
CURSOS E IDIOMAS LTDA ME e outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO de TOP CLASS CURSOS E IDIOMAS LTDA ME e ROBSON LUIZ
PETRY. PROCESSO DIGITAL Nº 0026637-05.2021.8.26.0114 - PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, em especial os executados, TOP CLASS CURSOS
E IDIOMAS LTDA ME, CNPJ 13.763.086/0001-56, e ROBSON LUIZ PETRY, RG 5.600.735-8, CPF 981.443.160-53, endereços
ignorados, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença - Contratos Bancários, movida por HSBC Bank
Brasil S/A - Banco Múltiplo, visando o recebimento do débito referente à condenação determinada na r sentença prolatada nos autos
principais, nº 4031463-84.2013.8.26.0114 (Monitória). Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, paguem a quantia de R$ 40.994,82 (valor em 01/07/2021), 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 Campinas, aos 02 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1007427-25.2017.8.26.0361. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Prestação de Serviços. Exequente: Fundação Hermínio Ometto. Executado: Ana Paula Cordeiro da Silva. EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007427-25.2017.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e das
Sucessões, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carmem de Souza Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA, RG. xx.923.xxx-x, CPF xxx.009.xxx- xx, com endereço à Rua Jose Bonifacio, 11, Centro,
CEP 08940-000, Biritiba-Mirim - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundação Hermínio
Ometto, objetivando a quantia de R$ 15.553,07 (maio de 2017), representada pelo Termo de Confissão de Dívida. Estando a
executada em lugar incerto e não sabido, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue 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, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos 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 Mogi
das Cruzes, aos 10 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0006668-75.2022.8.26.0564. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica. Exequente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/
A. Executado: Lusitania - Ind e Com de Loucas Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PROCESSO Nº 0006668-75.2022.8.26.0564. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Kaedei, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lusitania - Ind e Com de Loucas Ltda, CNPJ 49.250.830/0001-66 que por este Juízo, tramita uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, CNPJ 61.695.227/0001-
93. Encontrando-se o(s) executado(s) 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, pague a quantia de R$ 58.500,17 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(m) ciente(s), 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(s) executado(s), 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 Bernardo do Campo, aos 03 de junho de 2022.
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1004746-21.2018.8.26.0176. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Fornecimento de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Elericidade de São Paulo S.A.
Requerido: Acro Galvanoplastia Ltda Epp. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1004746-21.2018.8.26.0176.
A Dra. Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Embu das
Artes/SP, Faz Saber a Acro Galvanoplastia Ltda (ou Acro Galvanoplastia Ltda EPP) (CNPJ. 10.699.621/0001-69), que
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 17.807,94 (agosto de 2018), decorrente da relação de fornecimento de energia elétrica
(Instalação 79319289 e número 0143604). Estando a requerida 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, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Embu das Artes, aos 15 de junho de 2022.

6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. 6º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0028641-
15.2017.8.26.0224. O Dr. Mauro Civolani Forlin, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, Faz
Saber a Alexandre Ernesto de Almeida (CPF. 266.888.938- 35), que nos autos da ação Cobrança, de Procedimento
Comum, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Fundação São Paulo, entidade mantenedora do
Centro Universitário Assunção - UNIFAI, procedeu-se a penhora sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$
12.854,93, R$ 752,41 e R$ 712,66. 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 dos quais prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Guarulhos, aos 01
de fevereiro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0034601-78.2019.8.26.0224. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica - Espécies de Títulos de Crédito. Requerente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Requerido: Sérgio
Luis Lombardi. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034601-78.2019.8.26.0224. 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)
SÉRGIO LUIS LOMBARDI, CPF 060.754.008-77, com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, devendo o requerido
manifestar-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Guarulhos Norte Comércio de Espetinhos
Ltda (CNPJ. 08.492.515/0001-68), 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 14 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1022627-32.2020.8.26.0405. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Fornecimento
de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Elericidade de São Paulo S.A. Requerido: Eliano Amorim Freitas. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022627-32.2020.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANO AMORIM
FREITAS, Brasileiro, Divorciado, Autônomo, CPF 26220706838, com endereço à Avenida O Trabuco Radio Jornal, 300, Vila Menck,
CEP 06273-060, Osasco - SP, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 18.932,21 (novembro de 2020), decorrente da relação de fornecimento de
energia elétrica (Instalação 202108612). 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 14 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003247-10.2018.8.26.0529. 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) DANIELA DEL PICCHIA OUTUMURO, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, CPF 181.216.728-
80, com endereço à Rua Heitor Maurano, 113, Belenzinho, CEP 03058-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein,
alegando em síntese: que assumiu responsabilidade pela internação/tratamento dos menores Fernando Del Picchia
e Eduardo Del Picchia Outumuro, em caráter estritamente particular, totalizando o valor de R$ 7.369,52 (jun/2018).
Todas as tentativas de recebimento da importância devida, restaram infrutíferas, motivo pelo qual foi instaurado a
presente demanda. 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 20 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, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO/SP. Processo: nº 0000810-34.2020.8.26.0564. Executada: TÁBATA SOUSA TERENCIANO. DIREITOS DO FIDUCIANTE
que recaem sobre o Apartamento nº 61 (composto de 03 dormitórios/suíte e 02 vagas na garagem), com a área real privativa de
134,49 m², localizado no 6º andar ou 9º pavimento do Edifício King’s Tower, integrante do Condomínio Residencial Royal Towers,
situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 319, São Bernardo do Campo/SP - Contribuinte nº 006.029.104.024 (Conforme Av. 2).
Descrição completa na Matrícula nº 76.724 do 1ª CRI de São Bernardo dos Campos/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 644.794,06
- Lance mínimo na 2ª praça: R$ 322.397,03 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça
começa em 09/08/2022 às 10h50min, e termina em 12/08/2022 às 10h50min; 2ª Praça começa em 12/08/2022 às
10h51min, e termina em 02/09/2022 às 10h50min. Fica a executada TÁBATA SOUSA TERENCIANO, seu cônjuge, se casada
for, a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, bem como a credora PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal,
bem como da Penhora realizada em 09/04/2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S). QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD. Processo Digital nº:
1016499-77.2015.8.26.0564 (controle 2015/001339). Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Compromisso. Exequente:
Instituto Maua de Tecnologia. Executado: Paulo Sergio Gomes. EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS. Processo digital
n° 1016499-77.2015.8.26.0564 da 6a Vara Cível de São Bernardo do Campo - SP O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Kaedei, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem
ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da parte executada Paulo Sergio Gomes, CPF - 058.685.428-27,
RG - 14.774.239-0, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se a presente ação de Execução de Título Extrajudicial n°
que lhe move Instituto Maua de Tecnologia. Encontrando-se a parte executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
INTIMAÇÃO por edital DA PENHORA/bloqueio de valores pelo Sistema BACEN JUD realizado (R$103,36, na CEF e (R$1.250,38,
na CEF) para eventual impugnação, no prazo de cinco (05) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 06 de junho de 2022.

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

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA/SP. Processo: nº 1005040-10.2018.8.26.0003. Executados: HAMANAKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP,
ANDREZA DE SOUZA GOMES ZUNGNOLO. Terreno e benfeitorias (10 Casas, sendo: Casa 01: possui 03 pavimentos e a área
construída de 120,00 m²; Casa 02: possui 03 pavimentos e a área construída de 150,00 m²; Casa 03: possui 03 pavimentos e
a área construída de 150,00 m²; Casa 04: possui 03 pavimentos e a área construída de 75,00 m²; Casa 05: possui 03 pavimentos
e a área construída de 210,00 m²; Casa 06: possui 04 pavimentos e a área construída de 80,00 m²; Casa 07: possui 01 pavimento
e a área construída de 55,00 m²; Casa 08: possui 01 pavimento e a área construída de 35,00 m²; Casa 09: possui 02 pavimentos
e a área construída de 54,00 m²; e, Parte da casa 10: possui 01 pavimento e a área construída de 12,00 m²), com a área total
construída de 941,00 m², localizados na Rua Paulo Lazzetti, n° 30a, 309, 310, 313 e 31b, Jardim Haia do Carrão, CEP 03472-020
- São Paulo/SP. Contribuinte nº 116.373.0026.2. Descrição completa na Matrícula nº 88.204 do 9º CRI da Capital/SP. Lance mínimo
na 1ª praça: R$ 1.179.730,13 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 707.838,08 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 29/07/2022 às 10h40min, e termina em 02/08/2022 às 10h40min; 2ª Praça
começa em 02/08/2022 às 10h41min, e termina em 23/08/2022 às 10h40min. Ficam as executadas HAMANAKA COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA. EPP, na pessoa de seu representante legal; ANDREZA DE SOUZA GOMES ZUNGNOLO, seu cônjuge, se
casada for, bem como os credores JUNDIAÍ SHOPPING CENTER LTDA., MARCIA HELENA BELTRAMINI CÂNDIDO, AMILTON
ROBERTO ANDRADE, CHRISTIAN MARCELO GELK DE MORAES, VERA LÚCIA FERNANDES BRANDÃO, KÁTIA HASOBE
TEIXEIRA DE OLIVEIRA, TEREZINHA MARTINS MOREIRA, AD SHOPPING - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING
CENTERS S/C LTDA., FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (atual denominação de FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GWI RENDO IMOBILIÁRIA
- FII), R3 INVESTIMENTOS S/A, RAS INVESTIMENTOS LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, MANUEL ORTEGA
BLANCO, MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, TOP CENTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO,
CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER D e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado
(a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/09/2019.

          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 DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA/SP. Processo: nº 0002791-40.2017.8.26.0003. Executado: MARCELO GONÇALVES DA SILVA. 01 (UM) VEÍCULO
MARCA/MODELO: I/FORD FOCUS 2.0L HA, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: DZA-2397; COR: PRATA; RENAVAM: 00948565640;
CHASSI: 8AFFZZFHA8J129855; COMBUSTÍVEL: GASOLINA, localizado na Rua Ernest Renan, 723, bloco 3, Apartamento nº 301,
Vila Andrade, São Paulo/SP. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 19.365,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 9.682,50 (50% do valor de
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 15/07/2022 às 11h30min, e termina em 20/
07/2022 às 11h30min; 2º Leilão começa em 20/07/2022 às 11h31min, e termina em 09/08/2022 às 11h30min. Fica o
executado MARCELO GONÇALVES 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 29/09/2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0003103-25.2022.8.26.0008. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica. Exeqüente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A. Executado: Robson Gomes de Melo Oliveira. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0003103-25.2022.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São
Paulo, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBSON GOMES DE MELO OLIVEIRA, CPF
22953243860, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A.. Encontrando-se o executado 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$ 164.224,85, 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 publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0013871-02.2020.8.26.0001. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Paga-
mento. Exequente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Segurança Pública de São Paulo - Crediafam. Executado:
Vagner Lorencetti. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013871-02.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES,
na forma da Lei, etc. EDITAL PARA CITAÇÃO DE VAGNER LORENCETTI, portador do RG de nº 30.907.585-8, devidamente inscrito
no CPF/MF sob o nº 294.161.858-92, (executado) PROCESSO N. 1004781-26.2015.8.26.0001 em tramite na 2ª VARA CÍVEL -
FORO REGIONAL I – SANTANA - DA COMARCA DE SÃO PAULO exequente Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da
Segurança Pública de São Paulo - CREDIAFAM, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER, intimação do devedor para satisfação voluntária
da dívida no prazo de 15 dias (art. 513, § 2º, IV, do CPC) do montante de R$ 4.922,50 (quatro mil novecentos e vinte e dois reais
e cinquenta centavos). Se o pagamento não for feito nesse prazo, o montante será acrescido de multa no percentual de 10% e
honorários de 10% (art. 523, § 1º, Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que
o(s) executado(s), independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m),nos próprios autos, sua impugnação (art. 525,
do CPC). Em 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 São Paulo, aos 22 de outubro de 2021.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
ITAQUERA/SP. Processo: nº 0014588-64.2018.8.26.0007. Executados: JOVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME, AGNALDO
FERNANDO GOMES RODRIGUES. DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR que recaem sobre o Apartamento nº 22
(composto de 03 dormitórios, sendo 01 suíte com closet e 02 vagas na garagem), com a área total área total de 95,32 m², localizado
no 1º andar ou 2º pavimento, do Edifício Buriti, no setor II do Condomínio Residencial Paraíso, situado na Rua América, nº 18, Avaré/
SP - Contribuinte nº 5.206.001.82. Descrição completa na Matrícula nº 55.952 do CRI de Avaré/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$
280.247,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 168.148,65 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS
- 1ª Praça começa em 29/07/2022 às 15h40min, e termina em 02/08/2022 às 15h40min; 2ª Praça começa em 02/08/2022
às 15h41min, e termina em 23/08/2022 às 15h40min. Ficam os executados JOVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME, na pessoa
de seu representante legal; AGNALDO FERNANDO GOMES RODRIGUES, seu cônjuge, se casado for, bem como o promitente
vendedor DIEGO ALVES DE OLIVEIRA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado
(a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 03/08/2020.
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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 0017774-83.2013.8.26.0003. Executado: KARIM HUSSEIN. Terreno com a área de
700 m² e Benfeitorias (Casa composto de 03 dormitórios, sendo 01 suíte), com a área construída de 224 m², situado na Rua Argélia,
nº 241, Residencial Colinas de Caucaia do Alto, Caucaia do Alto, Cotia/SP. Contribuinte nº 13424.44.37.0603.00.000 (Conforme
Av. 04). Descrição completa na Matrícula nº 61.669 do CRI de Cotia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 778.465,94 - Lance mínimo
na 2ª praça: R$ 467.079,57 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em
15/08/2022 às 10h40min, e termina em 18/08/2022 às 10h40min; 2ª Praça começa em 18/08/2022 às 10h41min, e termina
em 08/09/2022 às 10h40min. Fica o executado KARIM HUSSEIN, seu cônjuge, se casado for, bem como a credora PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE COTIA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/06/2017.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0018193-88.2022.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica. Exequente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S/A. Executado: Perrone e Perrone Industria e Comercio de Artefatos Metalurgicos Ltda Epp. EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018193-88.2022.8.26.0100. 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)
PERRONE E PERRONE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALURGICOS LTDA EPP, CNPJ 03.787.692/0001-
58, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S/A que foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 47.714,10 (maio de 2022).
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 São Paulo, aos 08 de junho de 2022.

1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ/SP. Edital de
Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1001516-66.2020.8.26.0348. O Dr. Marcello do Amaral Perino, Juiz de Direito
da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ/SP, Faz Saber
a Brasil EUA Transportes Rodoviários e Locadora Ltda (CNPJ. 04.307.897/0001-51), que M. Bigucci Comércio e
Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou um Pedido de Falência, por ser credora da quantia de R$ 47.883,31
(fevereiro de 2020), representada pela Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais, qual foi autuada sob o n.º
1005437-09.2015.8.26.0348, onde cobrava-se as dívidas oriundas do Instrumento Particular de Contrato de Locação
de Bem Imóvel e Outras Avenças. Não localizada a ré, expede-se edital, para no prazo de 10 dias, a fluir após os 20
dias supra, apresentar contestação ou depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção
monetária, juros e honorários advocatícios, sob pena de ser decretada a falência. Decorridos os prazos supra, no
silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do
NCPC. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 20 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011234-21.2021.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Obrigações. Exequente: Elenko Sports Ltda. Executado: Luiz Fernando da Silva Monte. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011234-21.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Martins Trindade Prado, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) LUIZ FERNANDO DA SILVA MONTE, RG 7.833.506, CPF 09954499458, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Elenko Sports Ltda., objetivando a quantia de R$ 811.155,81
(fevereiro de 2020), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Estando o executado em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue 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, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos 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 08 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012065-51.2021.8.26.0009. A MM. Juiza de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a RICARDO JOSÉ DO CARMO PASTORE, que lhe foi proposta uma ação de Consignação
em Pagamento por parte de Pikuka Festas e Eventos Ltda Me, visando ao depósito da quantia de R$ 420,00
referente ao título número 042, protestado indevidamente junto ao 7º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da
Comarca de São Paulo. 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, levante o depósito efetuado pela requerente ou ofereça 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 28 de março de 2022.

7ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro/SP. 7º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n°
1005858-23.2022.8.26.0002. A Dra. Cláudia Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Thomaz Werneck Baêsso (CPF. 095.706.516-79), que Cláudio Fernando
Castellan lhe ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, objetivando a quantia de
R$ 23.555,61 (abril de 2022), referente ao Contrato de Locação do imóvel residencial situado na Rua Volta Redonda,
n° 197, São Paulo/SP, CEP: 04608-010. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, conteste o feito ou purgue a mora, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 02/06/2022.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA/
SP. Processo: nº 0008828-32.2017.8.26.0602. Executado: GERVINO GONÇALVES. DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO
COMPRADOR - Uma Unidade Autônoma designada por apartamento nº 01 (composto por 02 dormitórios, banheiro social, sala estar;
cozinha e lavanderia), com a área útil de 44,00 m², localizado no andar térreo, da Ala A do Edifício II integrante do Condomínio
denominado Jardim das Camélias, situado na Rua José Totora, nº 641, Sorocaba/SP - Contribuinte nº 33.32.98.0498.01.001.
Descrição completa na Matrícula nº 23.463 do 2º CRI de Sorocaba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 92.377,96 - Lance mínimo
na 2ª praça: R$ 55.426,78 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em
05/08/2022 às 10h20min, e termina em 09/08/2022 às 10h20min; 2ª Praça começa em 09/08/2022 às 10h21min, e termina
em 30/08/2022 às 10h20min. Fica o executado GERVINO GONÇALVES, seu cônjuge GISELE VIVIANE GONÇALVES, bem como
a promitente vendedora HASPA - HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA 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 12/06/2018.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1002261-82.2019.8.26.0606. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Requerente: BANCO BRADESCO S/A. Requerido: Jeison Santana de Souza EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002261-82.2019.8.26.0606. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de
São Paulo, Dr. PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jeison Santana de Souza,
CPF. 262.732.598-10, que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,objetivando a quantia de R$
24.839,70 (maio de 2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículo. Estando o executado em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue 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, sob pena de penhora de bens e sua avaliação.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente,
afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 15 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Processo Digital nº: 1007232-38.2018.8.26.0609.
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Hospital
Veterinario Pirajussara Ltda e outro. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007232-
38.2018.8.26.0609. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ruslaine
Romano, na forma da Lei, FAZ SABER a ELIZABETH TOSHIMI MARUYAMA que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 36.495,68 (até setembro de 2020), representada pelo
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças - nº 10292878. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a(s) sua(s) CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para, no prazo de 3 (três) dias
a fluir após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias supra, efetuar(em) o pagamento do valor apontado, devidamente corrigida. Fica(m)
o(a)(s) executado(a)(s) advertido(a)(s) que nos termos do art. 827, § 1º do NCPC, em caso de pagamento no prazo estipulado, o
valor dos honorários será reduzido pela metade; faculta-se a oposição de embargos pelo(a)(s) executado(a)(s) no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contados após o prazo deste edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a)(s) exequente(s)
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado,
o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer que lhe(s) seja(m) permitido(s) pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) advertido(a)(s) que a rejeição
dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas poderão acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor
da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Também fica INTIMADO(A) do BLOQUEIO de valores realizado pelo SISBAJUD,
conforme extrato/certidão disponibilizado na internet, bem como do prazo de cinco dias úteis para impugnação, nos termos do art.
854, § 3º, do CPC. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 10 de junho de 2022.
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