
DIÁRIO DE S. PAULO - QUINTA-FEIRA/7 DE JULHO DE 2022 diário de S.PauloPUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

13ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ELCIO SCAPATICIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.778.298-01; bem como sua mulher CLAÚDIA PICCIONI, inscrita no CPF/MF sob nº 063.680.958-73; e dos 
coproprietários ESPÓLIO DE EMERSON SCAPATICIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.806.598-66, representado pela viúva CARLA ANDRÉA AMALFI FRASCÁ SCAÁTICIO, inscrita no CPF/MF sob o nº 220.706.618-57; 
JEANETE SCAPATICIO, inscrita no CPF/MF sob nº 116.941.108-85; ELAINE SCAPATICIO DI SARNO, inscrita no CPF/MF sob nº 144.078.248-24; e da ocupante do imóvel comercial PALMITOS GAVI. O Dr. Luiz Antonio 
Carrer, MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos do Procedimento Comum Cível ajuizado por HANNA INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA em face de ELCIO SCAPATICIO - Processo nº 0168119-08.2006.8.26.0100 – controle nº 
963/2006, 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 Leilão terá início no dia 18/07/2022 às 16:30  h e se encerrará dia 21/07/2022 às 16:30 h onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo 
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 21/07/2022 às 16:31 h e se encerrará no dia 18/08/2022 às 16:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
70% (setenta 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 70% (setenta 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, 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. 
Se um dos proprietários tiver interesse em adquirir a parte do imóvel dos executados, quanto ao valor dela, o Juízo autoriza seja oferecido 50% do valor da avaliação sobre a cota do executado, ficando dispensado o leilão na 
hipótese, por ser direito de preferência (Conf. decisão de fls. 540). 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 IPTU e de condomínio do imóvel poderão ser objeto de dedução do preço depositado, por terem natureza 
jurídica de ônus real e obrigação “propter rem”. 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). Propostas em valores inferiores logicamente serão objeto de análise futura, observando que os demais proprietários serão ouvidos se o valor que a eles couber 
for inferior ao valor da avaliação. 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 139.150 DO 7º 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Casa e Terreno situados na Av. Álvaro Ramos nº 2.422, no 10º Subdistrito Belenzinho, medindo 7,60m de frente, por 29,60 m da frente 
aos fundos do lado esquerdo, e 27,00 da frente aos fundos do lado direito, tendo nos fundos a largura de 7,00m, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com o prédio nº 2.416 da Avenida Álvaro Ramos 
e nº 45 da Rua Matão; do lado esquerdo com o prédio nº 2.436 da Avenida Álvaro Ramos e nos fundos com o prédio nº 49 da rua Matão. Consta na Av.07 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 031.086.0040-0. 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 total 
R$ 6.507,30 (09/06/2022). Consta as fls. 384/385 que trata - se de imóvel de concepção arquitetônica moderna e de utilização mista, isto é com um apartamento residencial no pavimento superior e duas casas residenciais 
no térreo, e ainda uma loja comercial central no pavimento térreo do imóvel na qual funciona uma loja de produtos naturais denominada Palmitos Gavi. Esse imóvel com as características mencionadas possui: 207,00 m2 de área 
de terreno e 207 m2 de área construída. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) para setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela 
de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação conf. fls. 408 no valor de R$ 115.175,16 (novembro/2021). São Paulo, 05 de julho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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8ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I – SANTANA – SP 
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0012699-88.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Va-
ra Cível do Foro Regional I – Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone de Figueiredo Rocha 
Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AMÉRICA TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 
CNPJ. 01.918.917/0001-32, na pessoa de seu representante legal, que AMORIM CORTINAS 
LTDA. EPP ajuizou-lhe a ação de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar igno-
rado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue 
o PAGAMENTO da quantia de R$ 97.114,54 (setembro/2021), conforme fls. 15, corrigido e acresci-
do de custas se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advo-
catícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada 
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. São Paulo, 07/07/2022. 

26ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 26ª VARA CÍ-
VEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0119656-
61.2008.8.26.0004. Requeridos: THOMAZ SOARES AMBRÓSIO, MARIA TERESA PACHECO 
SILVA AMBRÓSIO, LUIS CARLOS AMBRÓSIO, DANIELA PIERONI LOPES AMBRÓSIO. Imóvel 
em São Roque/SP. Estrada dos Venâncios, nº 520, São Roque /SP - INCRA nº 632.104.029.670.3. 
Descrição completa na Matrícula nº 28.218 do 01ª CRI de São Roque/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 3.262.391,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.631.195,62 (50% do valor de avalia-
ção) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 22/07/2022 às 
15h50min, e termina em 26/07/2022 às 15h50min; 2ª Praça começa em 26/07/2022 às 
15h51min, e termina em 16/08/2022 às 15h50min.   Ficam os requeridos THOMAZ SOARES 
AMBRÓSIO, MARIA TERESA PACHECO SILVA AMBRÓSIO, LUIS CARLOS AMBRÓSIO, DANI-
ELA PIERONI LOPES AMBRÓSIO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em); e demais inte-
ressados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 05/12/2016. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

8ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I - SANTANA - SP 
Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1028716-90.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regio-
nal I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a LIMA E CIA CON-
FECÇÕES LTDA ME, CNPJ. 13.843.710/0001-25, na pessoa de seu representante legal, que ANDRADE MÁQUINAS 
LTDA lhe ajuizou uma ação Monitória, para cobrança de R$ 18.841,30 (setembro/2018), referente as DUPLICATAS, sob 
os nºs 58449-3, 58449-4, 58449-5, 58449-6, 58449-7, 56234-8, 56739-8, 70826-7, 70826-8 e 72262-5, onde a ré deixou 
de honrar com as obrigações contratuais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITA-
ÇÃO, por edital, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereça embargos 
monitórios ou pague a importância supra e honorários advocatícios correspondentes a 5%, ficando ciente, outrossim, de 
que neste último caso ficará isenta de custas, na hipótese de não oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de pleno 
direito, o título executivo judicial” (art. 701, § 2°, do CPC), quando então terá incidência o disposto no art. 523 do CPC. 
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 07/07/2022. 

40ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 40ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA 
DA CAPITAL. Processo: nº 1046147-10.2013.8.26.0100. Executados: ESPOLIO DE HIROAKI TIBA, EECO TIBA, FER-
NANDO HIDEO TIBA. LOTE 001 - Unidade autônoma com a área privativa de 37,20m2 na Santa Efigênia. Avenida Pres-
tes Maia, nº 241, São Paulo/SP - Contribuinte nº 001.047.0824.7. Descrição completa na Matrícula nº 3.678 do 5º CRI 
de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 91.345,21 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 63.941,64 (70% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Unidade autônoma com a área privativa de 37,20m2 na Santa Efi-
gênia. Avenida Prestes Maia, nº241, São Paulo/SP - Contribuinte nº 001.047.0826.3. Descrição completa na Matrícula 
nº 3.679 do 05º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 91.345,21 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
63.941,64 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
12/08/2022 às 10h10min, e termina em 17/08/2022 às 10h10min; 2ª Praça começa em 17/08/2022 às 10h11min, e 
termina em 13/09/2022 às 10h10min. Ficam os executados ESPOLIO DE HIROAKI TIBA, EECO TIBA, FERNANDO 
HIDEO TIBA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em); e demais interessados, INTIMADOS das designações su-
pra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
 
  

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

37ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 37ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA 
DA CAPITAL. Processo: nº 1085089-77.2014.8.26.0100. Executados: executado(s) ESPÓLIO DE SILVIO LUCIO DE 
ARAUJO na pessoa de sua inventariante e executada RITA DE CASSIA PIMENTA DE ARAUJO, SIARA ADMINISTRA-
ÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. LOTE 001 - Gleba de Terras com área 6,48Ha em Ribeirão das Neves/MG. Estrada de 
Areias, Fazenda das Areias, GLEBA 5-A, Ribeirão das Neves/MG - Código do imóvel: 4261562857578. Descrição com-
pleta na Matrícula nº 18.694 do 01ª CRI de Ribeirão das Neves/MG. LOTE 002 - Gleba de Terras com área de 56,50Ha 
em Ribeirão das Neves/MG. Estrada de Areias, Fazenda das Areias, GLEBA 5-B, Ribeirão das Neves/MG – Código do 
imóvel: 4261562857578. Descrição completa na Matrícula nº 18.695 do 01ª CRI de Ribeirão das Neves/MG. LOTE 003 - 
Gleba de Terras com área de 4,56Ha em Ribeirão das Neves/MG. Estrada de Areias, Fazenda das Areias, GLEBA 5-C, 
Ribeirão das Neves/MG – Código do imóvel: 4261562857578. Descrição completa na Matrícula nº 18.696 do 01ª CRI de 
Ribeirão das Neves/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 7.429.400,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 4.457.640,00 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 29/07/2022 às 
10h50min, e termina em 03/08/2022 às 10h50min; 2ª Praça começa em 03/08/2022 às 10h51min, e termina em 
23/08/2022 às 10h50min. Ficam o(s) executado(s) ESPÓLIO DE SILVIO LUCIO DE ARAUJO na pessoa de sua inventa-
riante e executada RITA DE CASSIA PIMENTA DE ARAUJO, SIARA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores CARLOS EDUARDO PEIXOTO, ANTÔNIO FRAN-
CISCO QUEIROZ DE SÁ e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 02/07/2020. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO Encontra-se aberta no Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura, a Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL 22/2022, PROCESSO 36/2021, para a contratação de empresa para aquisição de papel sulfite para 
diversos setores da Prefeitura do Município de Alto Alegre/SP. A Sessão se dará no dia 20 de julho de 2022 ás 8:30h. O 
Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 as 16:00 
horas, na Praça Manoel Gomes da Pena nº 42, em Alto Alegre –SP. Bem como disponibilizado no sitio eletrônico: www.
altoalegre.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo telefone 18 - 3657 9009. 
Alto Alegre, 06 de julho de 2022. Carlos Sussumi Ivama.Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 e PROCESSO N° 084/2022 Torna público Objeto: tipo menor 
preço unitário do item, o Registro de Preço para aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, para projetos e 
programas da Assistência Social do Município de Riolândia/SP, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, 
de acordo com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. O recebimento e abertura dos envelopes 
será às 08:30 horas do dia 19 de julho 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, 
pelo telefone (17) 3801-9020 –Riolândia/SP, 06/07/2022. Antônio Carlos Santana da Silva – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, Processo nº 057/2022. OBJETO: Qualificação de Organizações Sociais 
na área de Saúde no Município de Taiuva, Estado de São Paulo. A Prefeitura Municipal de Taiuva, Estado de São Paulo, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.886, de 24 de fevereiro de 2022, torna 
público a convocação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à área de 
Saúde, para procederem à qualificação cadastral junto a este município nos termos da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio 
de 1998, Lei Complementar Municipal nº 113 de 21 de junho de 2022 e Decreto Municipal nº 2.934 de 29 de junho de 2022. 
REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO: A interessada deverá atender os requisitos para qualificação como Organização Social, 
nos termos da Lei Federal nº 9.637/98 e do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 113 de 21 de junho de 2022. PRAZO 
PARA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL: Os interessados poderão protocolizar os documentos exigidos para qualificação a qualquer 
momento, a partir da data da publicação deste aviso, junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Taiuva, 
de segunda a sexta-feira, das 07:30 hs às 16:30 hs, até o dia 02 de agosto de 2022. Os documentos relacionados à este aviso 
estão disponíveis no link: www.taiuva.sp.gov.br. LEANDRO JOSÉ JESUS BAPTISTA. PREFEITO MUNICIPAL.

EDITAL DE CITAÇÃO - Processo Digital nº: 0045486-67.2021.8.26.0100 - Classe: Assunto: Cumprimento de
sentença – Comodato - Exequente: Lip’s Sorvetes Ltda. Executado: Piqueri Açaí Lounge e Bar Ltda na pessoa
do sócio Phelipe da Silva Ribeiro. 9ª Vara Cível do Foro central da Comarca de São Paulo - SP, Dr. Rodrigo Galvão
Medina na forma da Lei. Faz saber a PIQUERI AÇAÍ LOUNGE E BAR LTDA CNPJ 32.184.338/0001-37, na pessoa
do sócio PHELIPE DA SILVA RIBEIRO CPF 357.340.798-63 que lhe foi proposta Ação Monitória Proc. nº 1130084-
05.2019.8.26.0100, por LIP’S SORVETES LTDA em 19/12/2019 para recebimento da quantia de R$7.581,20
decorrente de inadimplemento contratual. Após o julgamento e iniciado o cumprimento de sentença intima-se a Ré
para pagamento da quantia atualizada de R$10.585,74 no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em multa de 10%
e de honorários advocatícios de 10% na forma da lei ou oferecer embargos monitórios. Na ausência de resposta será
nomeado Curador Especial ao réu Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2022.

Processo Digital nº: 1017497-22.2020.8.26.0224 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Cláusula
Penal Requerente: Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru Requerido: Maria de Lourdes
Crotti Bucioli Epp. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017497-22.2020.8.26.0224
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Antônio
Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MARIA DE LOURDES CROTTI EPP (CNPJ/MF. Nº 16.686.112/
0001-88), que PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A PROGUARU, lhe ajuizou uma AÇÃO
DE COBRANÇA PROCEDIMENTO COMUM, objetivando a condenação da requerida ao pagamento da quantia
de R$885,84 a ser atualizada, referente as penalidades pelo descumprimento dos contratos firmado entre as
partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, bem como a condenação nas cominações
pedidas. No caso de revelia será nomeado curador especial (artigo 257, IV, CPC). Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 30 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1136493-
02.2016.8.26.0100 (U-1509). A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Hugo
Dias da Silva e s/m. Odila Lara Dias da Silva, herdeiros de Thereza Vita da Silva e Luiz Dias da Silva, Luiz Dias da Silva
Junior e s/m. Maria Eliza Cleto Dias da Silva, herdeiros de Thereza Vita da Silva e Luiz Dias da Silva, Maria Thereza Dias
da Silva Miranda e s/m. João Augusto Reverendo de Miranda, herdeiros de Thereza Vita da Silva e Luiz Dias da Silva,
Maria Cecília Dias da Silva Castaldo e s/m. José Carlos Castaldo, herdeiros de Thereza Vita da Silva e Luiz Dias da Silva,
Marcos Washington Vita e s/m. Marion Roderbourg Vita, herdeiros de Thereza Vita da Silva e Luiz Dias da Silva, Heraldo
Washington Vita, herdeiro de Thereza Vita da Silva e Luiz Dias da Silva, Rosana Washington Vita, herdeira de Thereza
Vita da Silva e Luiz Dias da Silva, João Brasil Vita, herdeiro de Thereza Vita da Silva e Luiz Dias da Silva, Fiore Wallace
Gontram Vita e s/m. Inah Alarcon Gontran Vita, herdeiros de Thereza Vita da Silva e Luiz Dias da Silva, Espº de Mário
Regis Vita, na pessoa da invent. Ana Carlota Amaral, herdeiros de Thereza Vita da Silva e Luiz Dias, Silvio Luongo e
s/m. Myriam Conceição Heredia Luongo, João Luongo e s/m. Sestilia de Cicco Luongo, Antonio Carlos Luongo Sanchez
e s/m. Silvia Filomena Bussamra Sanchez, José Luiz Luongo Sanchez e s/m. Célia Regina Severino Cruz Sanchez, Paulo
Rogério Luongo Sanchez, Rafael Sanchez Neto e s/m. Sheila Zambardino Sanchez, Salustiano Sanchez Cano,
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, Décia Milano de Barros, Maria Altemira de Barros Cardinalli e s/m. José
Antonio Cardinalli, Antonio Carlos Couto de Barros Filho, Maria Luiza Milano Couto de Barros, Adriano Júlio de Barros
Netto, Luiz Fernando Milano Couto de Barros e Anna Luongo Pacini e s/m Arnaldo Pacini, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Ana Aparecida de Paula Riccio e Roberto Riccio ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
do imóvel localizado na Rua da Mooca, nº 2001 e 2005, Mooca, São Paulo-SP, com área de 372,88m², contribuinte nº
028.023.0276-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias
úteis, contestem o feito. 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.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000407-85.2020.8.26.0681. A MMª. Juíza de Direito
da Vara Única, do Foro de Louveira, Estado de São Paulo, Dra. Camila Corbucci Monti Manzano, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos requeridos, Nelson Tozzi e Eliana Guerra Tozzi, ambos residentes e domiciliados em Louveira, na Rua
Jacarandas, nº. 28, cep. 13.290-000, que foi proposta uma ação Monitória por parte de Genebra Cia. Securitizadora
de Recebíveis S/A, alegando em síntese: A empresa Genebra celebrou contrato de fomento mercantil com a empresa
Tocam Impregnação Industria e Comércio Ltda EPP, através do qual a empresa cedeu os direitos creditórios de várias
duplicatas, as quais não foram entregues a empresa cessionária autora, agindo a empresa Tocam, através de seus
sócios, ora requeridos, de forma ilícita, já que diante da cessão tinham obrigação de entregar as duplicatas, permitindo
com isso que a Genebra pudesse cobrar os sacados devedores. Os requeridos Nelson e Eliana firmaram além do
contrato de fomento com a Genebra, também contrato de fiança, na qual compareceram como fiadores do contrato
de fomento mercantil celebrado, responsabilizando-se ambos pelo pagamento de todos os títulos que deixassem de
ser liquidados, garantindo o pagamento de todas as cessões de crédito, até o limite de R$200.000,00. As duplicatas
sacadas pela empresa Tocam e cedidas a requerente, não foram pagas pelos sacados devedores, e não puderam de
fato ser cobrados por tratarem de títulos simulados, que inclusive não foram devidamente entregues a Genebra, onde
os fiadores e sócios da empresa Tocam, ora requeridos, tinham por obrigação de pagar pela dívida por eles contraída
de forma temerária, locupletando-se ilicitamente. Referidas duplicatas não foram honradas, e tiveram que ser baixadas
de cobrança, por não serem devidas, pois não haviam sido entregues as mercadorias, tendo a empresa Tocam agido
de forma ilícita, respondendo os fiadores pelo pagamento de todos os títulos que foram cedidos a empresa requerente.
Conforme ficou estipulado no contrato de fiança, os requeridos se responsabilizaram pelo pagamento dos títulos
cedidos, pela empresa Tocam, sem que até hoje tenham honrado o pagamento. Diante disso, encontram-se os
requeridos como responsáveis solidários pelo pagamento da dívida proveniente das duplicatas objeto da cessão que
não puderam ser cobradas e pagas pelos sacados devedores. Diante de todo exposto, requer a citação dos reque-
ridos, para, no prazo legal, pagarem o débito, indicado na presente peça (R$31.104,55), conforme atualização
monetária, devidamente acrescido com a correção monetária e juros de mora, além das custas e despesas processuais
e multa de 10% prevista em contrato, diante da conduta ilícita praticada pelos requeridos, sócios da empresa Tocam.
Requer ainda seja oficiado ao Ministério Público para a apuração do delito cometido, face a não entrega das duplicatas,
que foram cedidas de forma onerosa, sendo elas títulos totalmente simulados. Caso os requeridos não paguem a
dívida, requer seja o mandado inicial convertido em mandado executivo, com o prosseguimento do feito em seus
ulteriores termos. Atribui-se à presente o valor de R$31.104,55. Encontrando-se os requeridos 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, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial e efetuar o pagamento de honorários
advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentar embargos ao mandado monitório, nos termos
do artigo 701 do CPC. Após o decurso do prazo, 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 Louveira, aos 09 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1065988-25.2019.8.26.0053 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Públi-
ca/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Liliane Keyko Hioki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 07.091.681/0001-90, com en-
dereço à Rua Martins Claro, 89, Vila Palmeiras, CEP 02726-010, São Paulo - SP, que lhe foi pro-
posta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVI-
MENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, alegando em síntese: "AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDI-
MENTO COMUM". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CI-
TAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 05 de julho de 2022. 

URBANISMO

CONVITES AUDIÊNCIAS PÚBLICAS VIRTUAIS
A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento convida para as Audiências 
Públicas Temáticas da Etapa 1 da Revisão Intermediária do Plano Diretor Estratégico. 
Nas oportunidades, o Diagnóstico da aplicação do Plano Diretor Estratégico será 
apresentado, debatido e serão prestados esclarecimentos e colhidas contribuições.
As audiências acontecerão nas seguintes datas:
19 de julho de 2022 - 19 horas
Tema: Ordenamento Territorial: Instrumentos de Ordenamento e Reestruturação 
Urbana e do Direito de Construir.
Plataforma eletrônica - Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/ 
19%3ameeting_MWViZWUyNDctODNmYy00NjRjLWIyZDMtYjg4MjZjZDZiN-
jI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f398df9c-fd0c-4829-a003-
c770a1c4a063%22%2c%22Oid%22%3a%22f908e30f-a22e-445e-9591-40317394a-
ce6%22%7d
21 de julho de 2022 - 19 horas
Tema: Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: Instrumentos de Gestão Ambiental nas 
Zonas Urbana e Rural.
Plataforma eletrônica: Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2JmNjU1N2ItNWRmOC00YzhlLWEyZDctM2RmZDVk-
ZjQ0NmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f398df9c-fd0c-
4829-a003-c770a1c4a063%22%2c%22Oid%22%3a%22f908e30f-a22e-445e-
9591-40317394ace6%22%7d
25 de julho de 2022 - 19 horas
Tema: Desenvolvimento Social, Sistema de Equipamentos e Segurança Alimentar: 
Objetivos Setoriais, Elementos Constituintes, Planos e Ações Prioritárias.
Plataforma eletrônica: Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDQ4NzE4N2EtMTc4My00MzUxLWFhMTYtMDY5N2Q-
zNmE5YmRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f398df9c-fd0c-
4829-a003-c770a1c4a063%22%2c%22Oid%22%3a%22f908e30f-a22e-445e-
9591-40317394ace6%22%7d
27 de julho de 2022 - 19 horas
Tema: Desenvolvimento Econômico Sustentável: Objetivos Setoriais, Elementos 
Constituintes, Planos e Ações Prioritárias nas Zonas Urbana e Rural.
Plataforma eletrônica: Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjMzM2JmMmYtOGU0MC00OTVlLWJkMWItNzc5NDhlMGJm-
ZGQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f398df9c-fd0c-4829-a003-
c770a1c4a063%22%2c%22Oid%22%3a%22f908e30f-a22e-445e-9591-40317394a-
ce6%22%7d
02 de agosto de 2022 - 19 horas
Tema: Patrimônio e Políticas Culturais: Instrumentos de Proteção ao Patrimônio 
Cultural.
Plataforma eletrônica: Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWFhMDEwZTItMDA3OS00MzMwLTkyZGMtOTI2NWQ3Mjd-
jYmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f398df9c-fd0c-4829-a003-
c770a1c4a063%22%2c%22Oid%22%3a%22f908e30f-a22e-445e-9591-40317394a-
ce6%22%7d
04 de agosto de 2022 - 19 horas
Tema: Gestão Democrática e Sistema de Planejamento: Elementos do Sistema, 
Instâncias e Instrumentos de Participação Social, Fundurb e Monitoramento do PDE.
Plataforma eletrônica: Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA4Y2Zh 
ZjgtZDViZS00ZGJhLWJlZTktYTIyOTZlMWRmNjQy%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22f398df9c-fd0c-4829-a003-c770a1c4a063%22%2c%22Oid%22%3
a%22f908e30f-a22e-445e-9591-40317394ace6%22%7d
08 de agosto de 2022 - 19 horas
Tema: Instrumentos de Política Urbana e Gestão Ambiental: Grupos de Instrumentos.
Plataforma eletrônica: Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/ 
19%3ameeting_MWNmOTQ5N2EtZTQ1NC00MmM1LWExYzUtZGU1NWZkODEz-
M2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f398df9c-fd0c-4829-a003-
c770a1c4a063%22%2c%22Oid%22%3a%22f908e30f-a22e-445e-9591-40317394a-
ce6%22%7d
O diagnóstico da aplicação do Plano Diretor Estratégico está disponível no site:
Plano Diretor SP: https://planodiretorsp.prefeitura.sp.gov.br/monitoramento/

CULTURA

Edital nº 15/2022/SMC/CFOC/SFA - 16ª EDIÇÃO DO 
PRÊMIO ZÉ RENATO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO

Processo SEI n°: 6025.2022/0001493-7
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, abre procedimento de licitação, na modalidade 
concurso, para a 16ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ZÉ RENATO PARA A CIDADE DE 
SÃO PAULO, cujas inscrições estarão abertas no período compreendido entre o 
dia 06/07/2022 até às 23 horas e 59 minutos de 04/08/2022. Deverão ser 
observadas as regras deste Edital, da Lei Municipal nº 15.951 de 07 de janeiro de 
2014, aplicando-se subsidiariamente e no que couber a Lei Federal nº 8666/1993, 
a Lei Municipal nº 15.951/2014, os Decretos Municipais nº 44279/2003 e demais 
disposições normativas deste Edital.
1. DO OBJETO DO EDITAL
1.1 O presente edital tem por finalidade, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 
nº 15.951/2014, apoiar a produção e desenvolvimento da atividade teatral 
para a cidade de São Paulo, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura.
1.1.1 A produção teatral mencionada acima refere-se àquela desenvolvida por 
núcleos artísticos e pequenos e médios produtores independentes com vistas à 
produção de espetáculo e realização de temporada ou circulação na cidade de 
São Paulo.
1.2 O presente edital deverá selecionar projetos teatrais desenvolvidos por 
núcleos artísticos de grupos de teatro e pequenos e médios produtores para 
apoio por meio de recurso financeiro e inscritos em duas modalidades: 
produção ou circulação.
1.2.1 Entende-se por projeto de produção a proposta de realização de espetáculo 
inédito pelo núcleo artístico ou pequeno e médio produtor.
1.2.2 Entende-se por projeto de circulação a proposta de realização de espetáculo 
já estreado pelas diversas regiões da cidade.
1.3 Da justificativa: O Prêmio Zé Renato, previsto na Lei Municipal nº 
15.951/2014, busca apoiar a produção e o desenvolvimento da atividade teatral 
para a cidade de São Paulo. Conforme previsto em lei, a Secretaria Municipal de 
Cultura deverá publicar 2 (dois) editais por exercício. Sendo assim, este 
chamamento nº 16/2022/SMC/CFOC/SFA - 16ª Edição refere-se ao primeiro do 
ano de 2022.
2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Apoiar a produção e desenvolvimento da atividade teatral para a cidade de 
São Paulo, promovendo cultura, através da linguagem teatral, como principal 
agente de transformação social assim como:
a) Consolidar o direito à cultura e diminuir as desigualdades socioeconômico-
culturais nas diversas regiões geográficas do município de São Paulo;
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das expressões culturais nos 
diferentes territórios da cidade, com vistas à ampliação do acesso da população 
aos bens culturais;
c) Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
d) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade vinculadas 
às produções culturais e artísticas no município de São Paulo.
3. DO APOIO FINANCEIRO
3.1 O valor total deste edital é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 
onerando a dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6385.33903100.00 no 
ano de 2022.
3.2 O valor máximo que poderá ser concedido a cada projeto é de R$ 301.490,71 
(trezentos e um mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e um centavos), 
conforme critérios estabelecidos em lei e previstos no item 9, que serão analisados 
pela Comissão Julgadora.
3.3 Um mesmo proponente jurídico não poderá inscrever mais de 1 (um) 
projeto de produção e 1 (um) projeto de circulação objeto deste Edital, com 
ou sem vínculo entre ambos, com exceção de cooperativas e associações com 
sede no município de São Paulo que congreguem e representem juridicamente 
núcleos artísticos e/ou pequenos e médios produtores independentes sem 
pessoa jurídica própria, sendo permitido, neste caso, a inscrição de 1 (um) projeto 
em cada modalidade em nome de cada um de seus representados conforme 
previsto no § 5º, do artigo 4º da Lei Municipal nº 15.951/2014.
4.3.1 Se ambos os projetos inscritos por uma mesma proponente forem 
selecionados, observado o disposto no item 4.3, deverá a proponente optar por 
um deles, para recebimento do prêmio em apenas uma das categorias.
O Edital na íntegra encontra-se disponível para consulta através do link 
http://smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/capac/

EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 48/SME/2022
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2020/0081342-0 - Registro de preços para 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Coffee 
Break, mediante processo licitatório na modalidade pregão eletrônico para registro 
de preços, do tipo menor preço, conforme condições, quantidades, exigências e 
estimativas estabelecidas neste instrumento.
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 09h30 do dia 
20/07/2022.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder 
a abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da 
apresentação de pen-drive para gravação na COMPS - Núcleo de Licitação e Contratos 
- Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet pelo  
site www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, 
bem como, as cópias do Edital estarão expostas no mural do Núcleo de Licitação.
CONSULTA PÚBLICA Nº 25/SME/2022
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6016.2022/0048390-3 - Registro de preços para 
aquisição de ITEM 1: FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 
6 MESES DE IDADE e ITEM 2 - FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE SEGMENTO 
PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS para atendimento ao Programa Leve 
Leite, normatizado pelo Decreto nº 57.632 de 17/03/2017.
A Secretaria Municipal de Educação está realizando a Consulta Pública nº 25/
SME/2022, em atendimento ao Decreto Municipal nº 48.042 de 26 de Dezembro de 
2006, para colher subsídios que poderão ser utilizados na elaboração do Edital de 
Registro de preços para aquisição de ITEM 1: FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA 
LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE e ITEM 2 - FÓRMULA INFANTIL EM 
PÓ DE SEGMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS para atendimento 
ao Programa Leve Leite, normatizado pelo Decreto nº 57.632 de 17/03/2017.
Com esta Consulta Pública a Secretaria Municipal de Educação, além de garantir 
maior transparência a todo o processo licitatório, aprofunda a qualidade desse 
processo.
A minuta do edital estará disponível para exame e eventuais sugestões até  
às 16h do dia 14/07/2022, no site e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br,  
e na SME/COMPS - Núcleo de Licitação e Contratos - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 
- sala 316 - Vila Clementino.
As eventuais sugestões poderão ser encaminhadas através do e-mail 
smelicitacao@sme.prefeitura.sp.gov.br, por fax (11) 3396-0512 ou protocoladas 
no endereço supra, dentro do prazo e horário estipulados.
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SAÚDE

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 581/2022-SMS.G, processo 6018.2022/0020462-2, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS 
VII, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, 
Pesquisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de 
Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de 
pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 20 de julho de 2022, pelo endereço  
www.comprasnet.gov.br, a cargo da 6ª Comissão Permanente de Licitações da 
Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 584/2022-SMS.G, processo 6110.2021/0004126-8, 
destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMAS DE 
EDIFICAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA 
QUE SEJA EXECUTADO, RETROFIT DO TELHADO, ADEQUAÇÕES NO LAYOUT, 
NOVO FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, ILUMINAÇÃO, PINTURA 
GERAL, REVISÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PISO, SUBSTITUIÇÃO DO 
REVESTIMENTO CERÂMICO E INFRAESTRUTURA DA REDE DE GASES 
MEDICINAIS E AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL 
MUNICIPAL JOSÉ SOARES HUNGRIA, do tipo menor preço. A abertura/realização 
da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10 horas do dia 22 de julho de 2022, 
pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão Especial de Licitação, 
da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 585/2022-SMS.G, processo 6018.2022/0043561-6, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de FITA ADESIVA, 
MICROPOROSA, COLETOR DE URINA E ABSORVENTE HIGIÊNICO, para a 
Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa 
de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Material 
Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de 
pregão ocorrerá a partir das 9h30min do dia 25 de julho de 2022, pelo endereço  
www.comprasnet.gov.br, a cargo da 9ª Comissão Permanente de Licitações da 
Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,  
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços: 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br, quando 
pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General 
Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o 
recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, 
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

    

SUBPREFEITURAS
VILA MARIANA

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/SUB-VM/2022
PROCESSO SEI Nº 6059.2022/0006030-6
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a SUBPREFEITURA 
VILA MARIANA, sediada na Rua José de Magalhães, nº 500 - São Paulo, SP, 
realizará ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições a 
serem processados e julgados em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e 
alterações, Lei Federal nº 9.412/18, Lei Federal 12.440/11, Leis Municipais nº 
13.278/02 e 14.145/06, Decretos Municipais nº 44.279/03, 52.689/11, 56.475/15, Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e demais 
normas aplicáveis e disposições deste instrumento.
ENTREGA DOS ENVELOPES: 21/07/2022 ATÉ ÀS 09:30H
ABERTURA DO CERTAME: 21/07/2022 ÀS 10:00H
LOCAL: SALA DE REUNIÃO DESTA SUBPREFEITURA, SITO À RUA JOSÉ DE 
MAGALHÃES, Nº 500 - BLOCO E - VILA CLEMENTINO - CEP 04026-090 - SÃO 
PAULO/SP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO NA 
AV. JOSÉ MARIA WHITAKER - PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO - SP, DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO MEMORIAL 
DESCRITIVO - ANEXO I, E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS DISPONIBILIZADOS.
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/SUB-VM/2022
PROCESSO SEI Nº 6059.2022/0006053-5
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a SUBPREFEITURA 
VILA MARIANA, sediada na Rua José de Magalhães, nº 500 - São Paulo, SP, 
realizará ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições a 
serem processados e julgados em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e 
alterações, Lei Federal nº 9.412/18, Lei Federal 12.440/11, Leis Municipais nº 
13.278/02 e 14.145/06, Decretos Municipais nº 44.279/03, 52.689/11, 56.475/15, Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e demais 
normas aplicáveis e disposições deste instrumento.
ENTREGA DOS ENVELOPES: 22/07/2022 ATÉ ÀS 09:30H
ABERTURA DO CERTAME: 22/07/2022 ÀS 10:00H
LOCAL: SALA DE REUNIÃO DESTA SUBPREFEITURA, SITO À RUA JOSÉ DE 
MAGALHÃES, Nº 500 - BLOCO E - VILA CLEMENTINO - CEP 04026-090 - SÃO 
PAULO/SP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA RITA DE CÁSSIA - MIRANDÓPOLIS - SÃO 
PAULO - SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO 
MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO I, E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS 
DISPONIBILIZADOS.
O caderno de licitação, composto do Edital e Anexos, poderá ser retirado, mediante a 
entrega de (01) um CD-R ou Pen Drive na Supervisão de Administração e Suprimentos 
desta Subprefeitura e sito à Rua José de Magalhães, nº 500 - Bloco C - Vila Clementino 
- CEP 04026-090 - São Paulo/SP, das 10:00 às 16:00 horas, até o último dia útil que 
anteceder a data designada para a abertura do certame ou poderá ser obtido via 
internet, gratuitamente, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de São Paulo 
(www.capital.sp.gov.br): http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou, adquirido 
na Supervisão de Administração e Suprimentos desta Subprefeitura, no endereço 
acima mencionado, mediante o recolhimento através de DAMSP - Documento  
de Arrecadação do Município de São Paulo aos cofres públicos na importância de  
R$ 0,30 (trinta centavos) por página em conformidade com o Decreto Municipal  
n° 60.972/2021.
No ato do recebimento do Caderno de Licitação, deverá a interessada verificar seu 
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.

INTERESSADO: SUB-MB/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ASSUNTO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Subprefeitura M’ Boi Mirim, através da Comissão Permanente de Licitação 
instituída pela Portaria n° 012/SUB-MB/GAB/2022, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade:
1- EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/SUB-MB/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6045.2021/0002064-0
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE 
OBRAS PARA READEQUAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL - CAMPO 
MAURICINHO, LOCALIZADA NA RUA VISCARDO BELLUZZO, N° 20 -  
CEP 04952-090 - VILA BELA VISTA - DISTRITO DO JARDIM ANGELA -  
SÃO PAULO - SP
DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 26/07/2022 ATÉ  
AS 09H30
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 269/07/2022 ÀS 10H00
2- EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/SUB-MB/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6045.2022/0001041-8
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE 
OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL NO CAMPO 
DOS BANDEIRANTES, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SIQUEIRA SEM 
Nº - CEP-04913-010 - JARDIM UNIVERSAL NO DISTRITO DO JARDIM SÃO 
LUÍS - SÃO PAULO - SP
DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 26/07/2022 ATÉ AS 
13H30
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 26/07/2022 ÀS 14H00
3- EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/SUB-MB/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6045.2022/0000978-9
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE 
OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL COM CONSTRUÇÃO 
DE VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA GUIMARÃES TAVARES X RUA JOSE 
GOMES CARDIN, JARDIM NAGIB SALEM, DISTRITO DO JARDIM SÃO LUÍS, 
SÃO PAULO-SP
DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 27/07/2022 ATÉ AS 
09H30
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 27/07/2022 ÀS 10H00
Os editais e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente por “download” na 
página http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou na Sede desta 
Subprefeitura, mediante o recolhimento através da DAMSP - Documento de 
Arrecadação do Município de São Paulo aos cofres públicos na importância de 
R$ 0,30 (trinta centavos) por folhas em conformidade com o Decreto Municipal 
n° 60.972/2022, ou ainda mediante a entrega de (um) CD-R/Pen drive, no horário 
das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.

SUBPREFEITURAS
M’BOI MIRIM

SINAC SINDICATO NACIONAL DOS ADMINISTRADORES DE CONSÓRCIO - 
CNPJ nº 43.058.148/0001-90 - Edital de Convocação AGE - Pelo presente edital ficam convocadas 
todas as administradoras de consórcios que atuam no Estado de São Paulo a comparecer à 
Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 25 de julho de 2022, por webinar, para 
apreciar a seguinte ordem do dia: 1) Exame das pautas de reivindicações coletivas de trabalho do 
(i) Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis do 
Estado do Estado São Paulo - EAA; do (ii) SEAAC de São José dos Campos; da (iii) Associação 
representante dos SEAACs de Bauru, Franca, Jundiaí, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e 
São José do Rio Preto e respectivas Regiões; da (iv) Federação dos Empregados de Agentes 
Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo – FEAAC – na base territorial de Barueri, 
Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, 
Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, 
Vargem Grande Paulista, por decisão judicial os SEAACs de Arujá, Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Mairiporã, Salesópolis e Santa Isabel; (v) SEACCs de Americana, Araçatuba, Araraquara, 
Campinas, Marília, Santo André, Santos, Sorocaba e Taubaté, representados pela FEAAC; 
2) Designação de membros da Comissão Negociadora Patronal; 3) Autorizar o SINAC a firmar 
convenção coletiva de trabalho ou acordo judicial para o período 2022/2023 com as entidades 
sindicais acima citadas e delegar poderes. Horário: 14h, 1ª convocação, com a presença da 
maioria absoluta das administradoras, 14h30, 2ª convocação, com a presença de qualquer 
número de administradoras. A participação a assegurada a toda administradora de consórcios 
que atue no estado de São Paulo. Para tanto, é necessário solicitar o link à esta Entidade, até 
o dia 28 de julho, com Esther, recepcao@abac.org.br. A solicitação será atendida com a indicação 
de representante da administradora e o envio de procuração na qual conste a outorga de poderes 
para deliberar as matérias acima indicadas. Para o controle e segurança, a participação será 
autorizada somente à pessoa que tenha sido indicada por meio do procedimento acima indicado.

São Paulo, 7 de julho de 2022. Vitor César Bonvino - Presidente Regional Sudeste I

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014659-22.2021.8.26.0602. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). ALESSANDRA LOPES 
SANTANA DE MELLO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DAIANY APARECIDA DE ARAUJO DE SOUSA, CPF 
046.359.413-45, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Escola SUPERIOR 
DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague o valor indicado no demonstrativo do débito, acrescido de custas, se houver, 
devidamente atualizado, 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 Sorocaba, 
aos 15 de junho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007145-69.2019.8.26.0602. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA TAYANO FANTON 
FURUKAWA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CPS2 RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. EPP-, CNPJ07.711.442/0001-
95, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de GT ENERGIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
LTDA EPP, alegando em síntese: O Requerente através de contrato , locou para o Requerido um GERADOR DE ENERGIA GG 
200/180 KVA, CUNNIS/6,CTAB. 3-61 – CRAMACO – 220V – 6 AZ – SÉRIE Nr. – STO 2005.360078 – MOTOR Nr*36024875* - 
GERADOR Nr *56469* - TANQUE DE COMBUSTIVEL EXTERNO, que foi instalado no estabelecimento do Requerido, pelo prazo de 
04 (quatro) meses) com início no dia16/janeiro/2018 e término no dia 16/maio/2018. É certo que, não havendo mais interesse da 
proprietária do bem em dar continuidade ao contrato, tomou as providencias a fim de retirar o gerador supracitado do local onde se 
encontrava. Porém a parte ré havia encerrado as atividades e não mais estava atendendo no endereço mencionado no contrato. Após 
inúmeras tentativas de remoção do bem móvel junto ao Requerido, a autora expediu notificação extrajudicial e registrou Boletim de 
Ocorrência em Distrito Policial. O Requerente postula, pois, indenização por danos materiais, em não sendo encontrado o 
equipamento, perfazendo o montante de R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais) acrescido de juros de mora a partir do esbulho. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 15 de junho de 2022. 
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSO Nº 1004570-22.2021.8.26.0278 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE MUNOZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que SUELI MENDES LUPETTI, brasileira, divorciada, professora 
aposentada e GERALDO LEMES PINTO, brasileiro, maior, solteiro, vigilante, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal, visando à declaração de domínio sobre 50% do terreno situado na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, à Rua Washington Luiz 
Pereira de Souza, 426, sendo que a metragem de 50% do terreno é composta do 1 lote 14, na quadra 41, medindo um total de área de terreno de 
186,50m², matrícula nº 2.563 e inscrição cadastral nº 43211-23.0080-00-000-1. Alega-se a posse, pelo prazo legal autorizavo de prescrição posiva 
de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 30 dias, contestarem o presente feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos arculados pelo autor, ficando 
adverdo de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itaquaquecetuba, aos 18 de maio de 2022.   P-07e08/07  

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ISOLETE MARZOLA PAULA LEITE, 
REQUERIDO PORALEXANDRE DE PAULA LEITE - PROCESSO Nº 1019219-85.2021.8.26.0344. O MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara de Família e Sucessões, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr. José Antonio Bernardo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento verem que, por sentença proferida em 11/04/2022, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de ISOLETE MARZOLA PAULA LEITE, CPF 170.682.958-27, declarando-a relavamente incapaz, 
restando incapaz de pracar os seguintes atos sem curador que o represente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 
hipotecar, demandar ou ser demandado e administrar os seus bens enquanto perdurar as causas ora consideradas para a 
interdição, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil (alterado pela Lei13.146/15), nomeando como CURADOR, em caráter 
DEFINITIVO, o Sr. Alexandre de Paula Leite. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Marilia, aos 20 de junho de 2022.    P-07/07  

2ª Vara 2ª Vara EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1001151-
96.2019.8.26.0299 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de São Paulo, Dra. JULIANA MORAES 
CORREGIARI BEI, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) aos réus ausentes, incertos e desconhecidos, que JOSÉ CANDIDO DA SILVA e 
outra ajuizaram AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 246 e 259, Ido CPC, visando à declaração de 
domínio sob um terreno constuído pelo Lote número 07 da Quadra “H”, do Jardim Angelina, distrito e Município de Jandira, 
desta Comarca de Barueri, com área total de 171,50m², Inscrição Cadastral sob nº 23141.32.78.016700000, encontrando-se 
registrado no CRI de Barueri conforme matrícula número de 27.168. Alega-se a posse, pelo prazo legal autorizavo de prescrição 
posiva de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias apresentem a defesa. 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 Jandira, aos 28 de junho de 2022.    P-07e08/07  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 1001278-80.2019.8.26.0219. À MM. Juíza de Direito da Vara Única do Foro de Guararema, do 
Estado de São Paulo, Dra. Vanêssa Chrise Enande, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TAKERO MURANAKA, CNPJ 08.448.005/0001-93,FRANCISCO 
ANTONIO ROCHA, CPF 103.876.458-02, MARIA DE LOURDES DA SILVA ROCHA, CPF 269.162.448-01, MARIA APPARECIDA LUZ CAIXETA BINOTTO, 
CPF nº 144.075.998-71, e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, que SILVÉRIO EDUARDO DE ALMEIDA e outra 
ajuizaram AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 246 e 259, I do CPC, visando à declaração de domínio sob uma gleba de 
terras, correspondente a 1/12 do sío Recanto do Chiquinho, medindo 5,13 hectares, em um perímetro de 51.331,00m², sito à Estrada Olímpio 
Meneguine, n.º 114,Bairro Lambari, Guararema, São Paulo, inserida maior dentro da matrícula 8.415 do 1º CRI de Mogi das Cruzes, cadastrado no 
INCRA sob n.º 638145004014-80 e na Receita Federal (NIRF) sob o n.º 5.820.261-7, SiCAR-SP: 35183050367866. Alega-se a posse, pelo prazo legal 
autorizavo de prescrição posiva de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para que no prazo 20 dias de exposição do edital, 
apresentem a defesa que verem (prazo de 15 dias para apresentação de contestação). Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-
se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guararema, aos 27 de junho de 2022.  P-07e08/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010816-03.2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NR SOLUCOES 
CORPORATIVAS COMERCIO - LTDA. EPP, CNPJ15.407.115/0001-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de D&E - Serviços Temporários e Especializados Ltda, objevando condenar a REQUERIDA ao 
pagamento do valor de R$1.004,49 (Mar/19) ante o inadimplemento da Nota Fiscal emida sob nº576, decorrente dos 
serviços de agenciamento de mão-de-obra prestados. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Sorocaba, aos 05 de julho de 2022.       P-07e08/07  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019956-68.2021.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr(a). ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
EMAM CONSULTORIA, MONTAGEM, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA ME, CNPJ01.181.851/0001-40 que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio Spazio Campo Bianco, obje�vando o ressarcimento dos prejuízos 
causados à autora a �tulo de Danos Materiais no valor de R$38.949,88 (jul/21), sendo R$23.699,88referente aos testes de 
estanqueidade nos 387 aptos; R$450,00 no conserto da motocicleta avariada; R$10.800,00 de custo do profissional para reparar 
os danos e R$4.000,00 pelo laudo técnico realizado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São José dos Campos, aos 01 de julho de 2022.    P-07e08/07 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2022. Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
pães e lanches para as Unidades Escolares do nosso Município, a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses. Data 
de abertura da sessão: 20 de julho de 2022, às 09h30min horas. Edital completo e maiores informações: Setor 
de Licitações da Prefeitura – Rua Bahia n. 233, Fone/fax (14) 3356-9200, Manduri/SP, ou download gratuito 
no sítio eletrônico: www.manduri.sp.gov.br Município de Manduri, 05 de Julho de 2022. José Onivaldo Justi-
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO 016/2022. Objeto: Registro de Preço para eventual aquisi-
ção de materiais relacionados a alvenaria e similares, necessários para a demanda do município, pelo prazo de 12 
meses. Data de abertura da sessão: 19 de julho de 2022, às 09h30min horas. Edital disponível no sítio eletrônico 
www.manduri.sp.gov.br e www.bllcompras.org.br. Local: Bolsa de Licitações e Leilões – BLL. Maiores infor-
mações: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Bahia n. 233, Fone/fax (14) 3356-9200, Manduri/SP. Município 
de Manduri, 05 de julho de 2022. José Onivaldo Justi-PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2022 - ABERTURA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, Esta-
do de São Paulo torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, o presente Edi-
tal de Chamamento Público visando a Seleção de Organização Social para o gerenciamento, a ope-
racionalização e a execução das ações e serviços de saúde em Unidades de Saúde, que assegure
a assistência universal e gratuita à população, bem como a qualidade da assistência de acordo com 
os princípios e diretrizes do SUS, para a Secretaria de Saúde de Lins/SP, para celebrar Contrato de 
Gestão – Entrega dos Envelopes e Início da Sessão: 22 de agosto de 2022, às 08h30. Visita técnica 
recomendável até dia 17/08. Valor do Edital: R$ 284,22 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte 
e Dois Centavos). Os interessados poderão ler e/ou baixar o edital completo nos sites: www.lins.
sp.gov.br e estarão dispensados do recolhimento da taxa de expediente mencionada acima. Maiores 
informações: Comissão Permanente de Licitação - Fone: (14) 3533-4280 ou e-mail: licitacao@lins.
sp.gov.br . Lins/SP, 05 de julho de 2022. Roseli Tieko Gondo – Secretária de Administração Interina

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Ata de Registro de Preço

Processo Licitatório 70/22

Pregão Eletrônico 45/22
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de papel sulfite. 
Contratado: SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA - ME. Valor total registrado: R$ 268.288,00 
(duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais). 
Data da Ata de Registro de Preço: 06 de julho de 2022.

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000368-39.2022.8.26.0319 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cumulativa, do Foro de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Jose Luis Pereira Andrade, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Espólio de SIDNEI APARECIDOFERRAZ DA SILVA, RG nº 12.629.862 SP e CPF nº 015.390.348-
10 na pessoa de seus herdeiros FERNANDO e ANA PAULA, qualificações desconhecida, que lhes foi proposta uma ação 
de Rescisão Contratual Cumulada com reintegração de posse, por parte de COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, bem como a ANA E. DA SILVA ALVES, alegando 
em síntese: que a ré adquiriu um imóvel situado à Rua Manoel Duarte Moreira nº 115, Quadra 19 Lote 006 Lençóis 
Paulista- SP- CEP 18684-090, se tornando inadimplente das prestações relativas a ele, e descumprimento do contrato 
entabulado entre as partes. Encontrando-se a ré na pessoa de seus herdeiros em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação çroposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lencois Paulista, aos 05 de julho de 2022. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE ATIBAIA. Processo: nº 1000703-76.2014.8.26.0048. Executados: STOP COM DE ESCAP DE 
AMERICANA LTDA-EPP, ALESSANDRO ROGÉRIO NOGUEIRA DE SÁ - Imóvel Rural c/área total de 3.000,00m2 em 
Piracicaba. Estrada Municipal Santa Isabel, nº273, Piracicaba/SP - Cadastrado no INCRA sob n° 627020 003859 1. 
Descrição completa na Matrícula nº 49.996 do 2º CRI de Piracicaba /SP. Lance mínimo R$ 636.371,60 (sujeitos à 
atualização).DATA DA PRAÇA - começa em 30/08/2022 às 10h40min, e termina em 19/09/2022 às 10h40min.Ficam os 
executados STOP COM DE ESCAP DE AMERICANA LTDA-EPP, ALESSANDRO ROGÉRIO NOGUEIRA DE SÁ, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores GIRANDO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.  e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 18/12/2019. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE OSASCO. Processo: nº 1019300-16.2019.8.26.0405. Executado: SALOMÃO RAMOS DE OLIVEIRA - 
DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto. c/ privativa de 60,6825m2 em Osasco. Avenida Flora, nº 1170, Osasco/SP - 
Contribuinte nº 23241.63.11.0001.01.016.01. Descrição completa na Matrícula nº 72.356 do 1ª CRI de Osasco/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 243.936,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 182.952,15 (75% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/08/2022 às 14h00min, e termina em 22/08/2022 às 
14h00min; 2ª Praça começa em 22/08/2022 às 14h01min, e termina em 12/09/2022 às 14h00min.   Fica o executado 
SALOMÃO RAMOS DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) GISELE MORAIS 
DE OLIVEIRA, credor(a) fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 05/03/2020. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000690-85.2016.8.26.0152. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Prestação de Serviços. Exequente: Instituto Educacional Oswaldo Quirino Ltda. Executado: Elimar Adinolfi. EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000690-85.2016.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Civel, do Foro de Cotia,
Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIMAR ADINOLFI, CPF.
073.205.628-47, que Instituto Educacional Oswaldo Quirino Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$
5.463,72 (fevereiro de 2016), representada pelo Contrato de Parcelamento por meio do Instrumento Particular de Confissão de
Dívida n° 173613 e n° 176547. 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. Cotia, 30 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1002645-59.2013.8.26.0152. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Condomínio. Requerente: Associação Dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento São Paulo II.
Requerido: José Nabor Trancucci e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002645-
59.2013.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a).
Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao espólio de Elisa Trancucci, representado por
Márcio Miguel Acevedo (CPF. 114.861.028-67), que Associação dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento
São Paulo II lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 34.863,70 (abril
de 2013), decorrente das despesas condominiais correspondentes ao lote 07 da quadra 09 do loteamento São Paulo
II, objeto da matrícula 37.063 junto ao CRI de Cotia/SP. 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. Cotia, 24/05/2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0022917-25.2020.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Adria Mayra da Silva Oliveira (CPF. 386.692.118-74), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
ajuizada por Esho Empresa de Serviços Hospitalares S/A, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da
quantia de R$ 8.989,64 (setembro de 2020). 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Guarulhos, aos 29 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004313-32.2018.8.26.0268. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) SIDIRLEY DE ARAUJO JUNIOR, Brasileiro, Solteiro, RG 33838196x, CPF 294.379.718-97, com
endereço à Rua Fagundes Dias, 115, Saude, CEP 04055-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Alpha Strong Treinamento e Educação Executiva Ltda e outro, alegando
em síntese: O executado está inadimplente com o exequente num montante de R$ 10,452,73 (dez mil, quatrocentos
e cinquenta e dois Reais e setenta e três centavos), em valores atualizados até janeiro/2020. O Executado abando-
nou o curso e sequer se dignou a formalizar, junto aos exequentes referida desistência. O contrato assinado pelo
executado, bem como por duas testemunhas, o trona um título executivo extrajudicial, ocnforme previsão do inciso
III, do Artigo 784 do Novo Código de Processo civil . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023504-40.2018.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAIQUE RICARDO DA SILVA, Brasileiro, Casado, Operador de Caixa, RG 49.593.774-
5, CPF 420.944.138-45, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Alpha Strong
Treinamento e Educação Executiva Ltda e Fundação Getúlio Vargas, alegando em síntese: ajuizaram ação de
execução, objetivando a quantia de R$ 9.294,15 (março de 2021), representado pelo Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais n.º 44269. 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 03 (três) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, 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
converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 9.294,15. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1004909-93.2021.8.26.0564. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos
Bancários. Requerente: Itaú Unibanco S.A. Requerido: Bela Center Produtos de Beleza Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1004909-93.2021.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Bela Center Produtos de Beleza Ltda, inscrita no
CNPJ: 02.124.118/0001-57 e a todos quanto o presente edital virem ou dele tiver conhecimento e possa interessar notadamente,
que neste juízo e respectivo cartório foi proposta pelo ITAU UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 60.701.190/0001-04 com sede estabelecida na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, Piso
Itaúsa, na cidade e comarca de São Paulo/SP., CEP.: 04.344-030, a presente AÇAÕ DE COBRANÇA em face Bela Center Produtos
de Beleza Ltda, inscrita no CNPJ: 02.124.118/0001-57, para cobrança de dívida não adimplida no valor de R$ 322.215,57,
decorrente de “Proposta de renegociação de dívidas – Pagamento parcelado sob o nº 8842674905862021, e, estando em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por edital para que apresente resposta no prazo de 15 dias, após o decurso dos
20 supra. Sendo certo que não havendo resposta será nomeado curador especial para apresentação de defesa. 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 24 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – SISBAJUD. Processo Digital nº:
0001599-59.2022.8.26.0565. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Estabelecimentos de Ensino. Exequente: SÃO
CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS. Executado: Valton Marques de Barros Junior. EDITAL
DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado
de São Paulo, Dr. JOSÉ FRANCISCO MATOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento
do presente edital de INTIMAÇÃO do EXECUTADO Valton Marques de Barros Junior, CPF 036.248.881-96, expedido com
prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se o Cumprimento de sentença - Estabelecimentos
de Ensino que lhes move SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS. Encontrando-se o
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre a
quantia de R$ 89.781,50 bloqueada pelo Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro teor para,
se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20
dias deste edital. 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 Caetano do Sul, aos 22 de junho de 2022.
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1004674-26.2021.8.26.0565. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Contratos. Exequente: Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Executado: ÁLVARO PENALVA SILVA. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004674-26.2021.8.26.0565.  O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSÉ FRANCISCO MATOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ÁLVARO
PENALVA SILVA, Espanhol, RG 54938614, CPF 235.166.658-58, pai ANTONIO PENALVA FERNÁNDEZ, mãe VERA LÚCIA SILVA,
Nascido/Nascida 11/06/1995, de cor Branco, Outros Dados: F - 94859 6903 E Cel. 998929205 recado Cida , Alvaropsilva95@icloud.com,
com endereço à Rua Osvaldo Cruz, 1363, Santa Paula, CEP 09540-280, São Caetano do Sul - SP, que lhes foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Universidade Municipal de São Caetano do Sul, alegando em síntese ser credor
do(s) executado(s) da quantia de R$ 3.457,14. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, após o decurso do prazo do presente edital, no prazo
de 03 (três) dias, paguem a dívida, isenta de custas e honorários advocatícios ou no prazo de 15 dias apresente Embargos à
Execução, facultando ao executado, nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, requerer autorização do juízo para pagarem
o restante do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros
de 1% ao mês. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, 6º, do CPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos
22 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1007469-05.2021.8.26.0565. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Duplicata.
Requerente: SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS. Requerido: Jeferson Porto Maia. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007469-05.2021.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do
Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSÉ FRANCISCO MATOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
JEFERSON PORTO MAIA, Brasileiro, CPF 39081120875, com endereço à Rua Castro Alves, 610, Ceramica, CEP 09540-030, São
Caetano do Sul - SP, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de SÃO CAETANO DO SUL - UNIV.
MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS, alegando em síntese ser credor do(s) executado(s) da quantia de R$ R$ 1.660,14.
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, após o decurso do prazo do presente edital, no prazo de 03 (três) dias, paguem a dívida, isenta de
custas e honorários advocatícios ou no prazo de 15 dias apresente Embargos à Execução, facultando ao executado, nesse prazo,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de
custas e de honorários de advogado, requerer autorização do juízo para pagarem o restante do débito em até 06 (seis) parcelas
mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês. A opção pelo parcelamento importa
renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, 6º, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 23 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0022255-23.2012.8.26.0004. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Compromisso. Exequente: Bagley do Brasil Alimentos Ltda. Executado: Nova Geres Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios
LTDA e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0022255-23.2012.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). LEONARDO MANSO VICENTIN, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NOVA GERES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 05.013.798/
0001-20, com endereço à Rua Anhanguera, 876, Piratininga, CEP 06230-110, Osasco - SP, na pessoa de seu representante legal,
que BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança da quantia no valor
de R$ 46.291,08 (setembro/2011), referente a obrigação assumida e não cumprida pela Executada na Confissão de Dívida
assinada entre as partes, conforme documento anexado aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias úteis, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, acrescido das cominações legais, caso em que
à verba honorária será reduzida pela metade, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias úteis, facultando ao executado
nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção e juros, sob pena de penhora e
avaliação de bens, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC.
Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de
março de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0017735-71.2022.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Cheque. Exequente: Ana Paula Nardini Comércio de Tecidos Eireli – Me. Executado:
Seung Young Lee. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017735-71.2022.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixeira De Carvalho
Cardin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SEUNG YOUNG LEE, CPF 170.990.658-82, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por  Ana Paula Nardini Comércio de Tecidos Eireli – ME, intimada para que no
prazo de 15 dias, pague o valor indicado de R$ 8.298,63, que deverá ser atualizado e acrescido dos encargos legais até
o efetivo pagamento, bem como, recolha as custas finais no importe de 1% da dívida executada em guia DARE (Cód. 203-
6). Ficam as partes advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/15 sem efetuar o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC/15,
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também de honorários de advogado de dez por cento. E, em caso
de pagamento parcial, a multa e os honorários, incidirão sobre o restante. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1002617-25.2014.8.26.0001. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: IRESOLVE Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A. Executado: Guermax Comercial
Ltda. - ME e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002617-25.2014.8.26.0001. A MMª. Juíza de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a GUERMAX COMERCIAL LTDA. ME, CNPJ 10.824.926/0001-55 e DIOGO ANTONIO GUERRA MASCARENHAS,
CPF 329.378.258-26, que lhes foi proposta uma Ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 393.987,89 (Abril de 2020),
representada pelo saldo devedor, decorrente do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente n° 21000008298. Estando
a parte executada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado
acrescido de custas e despesas processuais, quando então a verba honoraria poderá ser reduzida pela metade, ou em 15 dias
embargue ou reconheça o crédito da 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 atualizadas, prazos estes que começarão
a fluir após os 20 dias supra. Não sendo apresentada defesa, a parte executada será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 29 de Junho de 2022. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1005474-68.2019.8.26.0001. Classe: Assunto: Outros procedimentos de jurisdição

voluntária - Propriedade. Requerente: Maria do Carmo Azeredo. Requerido: Cesar Souza Castanho e outros. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005474-68.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível,
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ANTONIO CARLOS DE SOUZA CASTANHO, qualificação desconhecida, que lhe foi proposta uma ação de Outros
procedimentos de jurisdição voluntária por parte de Maria do Carmo Azeredo lhe ajuizou ação de Adjudicação Compulsória,
objetivando a adjudicação do imóvel situado na Rua Francisco Peixoto Bezerra, 280, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP:
02222-010, devidamente registrado no 15º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo sob a matrícula de nº 222.402,
anteriormente na transcrição nº 58.597, adquirido pela requerente através de Contrato Particular de Venda e Compra e
Cessão de Direitos Hereditários, eis que não houve outorga de escritura definitiva. Estando o requerido em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça resposta, 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1016225-93.2019.8.26.0008. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Sociedade de Ensino e Beneficencia. Requerido: Aline Marcia de Oliveira Teodoro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1016225-93.2019.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Aline Marcia de Oliveira Teodoro (CPF.
363.848.808-06), que Sociedade de Ensino e Beneficência – Colégio Espirito Santo lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da
quantia de R$ 29.145,35 (outubro de 2021), decorrente da prestação de serviços educacionais. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos,
sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os autos onde procedeu-se o arresto sobre
a quantia de R$ 854,90. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 15 de junho de 2022.
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