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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados EDUARDO EIJI OKAMURA, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.159.508-16; e ZAIRA YOSHIE GOMES SUGAWARA, inscrita no CPF/MF sob o nº 252.627.628-40; 
bem como de seus cônjuges, se casados forem. O Dr. Domingos Parra Neto, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º 
e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de 
EDUARDO EIJI OKAMURA e outra - Processo nº 1008324-87.2016.8.26.0361 - Controle nº 1025/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL 
- O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 22/07/2022 às 15:00 h e se encerrará dia 26/07/2022 às 15:00 h, 
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 26/07/2022 às 15:01 
h e se encerrará no dia 16/08/2022 às 15:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. 
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de ITR e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. 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 
66.099 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS CRUZES/SP - IMÓVEL: Um Terreno com benfeitorias, situado no Bairro do Sertãozinho, na Estrada de Servidão, perímetro rural do Distrito e Município 
de Biritiba Mirim, desta Comarca, com as seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no ponto 1, cravado a margem da Estrada de Servidão, na intersecção desta com o córrego, deste ponto segue margeando esta estrada 
que confronta com a propriedade de Artur Ganelon, até o ponto 6, com os seguintes rumos e distâncias: 1-2: SE 56º15’50”, 110,52m, 2-3: SE 49º56’24”, 12,40m, 3-4: SE 37º35’08”, 6,25m, 4-5: SE 54º12’02”, 98,71m, 5-6: SE 
63º59’48”, 3,65m. Do ponto 6, segue confrontando com a propriedade do Vale Encantado Country Club, até o ponto 12, com os seguintes rumos e distâncias: 6-7: SW 61º41’15”, 29,92m, 7-8: SW 55º15’47”, 70,44m, 8-9: SW 
79º08’50”, 12,53m, 9-10: SW 69°32’45”, 29, 62m, 10-11: SW 03º56’51”, 24,84m, 11-12: SW 88º09’22”, 19,89m. Do ponto 12, segue margeando o córrego, que confronta com a propriedade de Edval Sevalli, até o ponto 1, com 
os seguintes rumos e distâncias: 12-13: NE 10º54’18”, 2,22m, 13-14: NE 05º07’28”, 31,12m, 14-15: NW 50°55’56”, 13,82m, 15-16: NW 21º00’03”, 22,46m, 16-17: NE 16º09’23”, 10,82m, 17-18: NW 73º17’21”, 14,19m, 18-19: 
NW 00º37’49”, 20,00m, 19-20: NW 76º55’15”, 15,25m, 20-21: NW 46º03’05”, 28,52m, 21-22: NW 20º06’18”, 35,70m, 22-23: NE 06º25’07”, 31,49m, 23-24: NE 20º19’45”, 20,09m, 24-25: NE 86º31’16”, 16,15m, 25-26 NW 
12º49’24”, 12,03m, 26-1: NE 38º54’37”, 11,80m, ponto que deu início a presente descrição, encerrando a área de 22.569,57m2. Consta na Av.02 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Civil nº 1009264-
86.2015.8.26.0361, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, requerida por BANCO BRADESCO S/A contra SUPERMERCADO OKAMURA EIRELI e outro, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário EDUARDO EIJI OKAMURA. Consta na Av.03 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta no R.04 e Av.06 desta 
matrícula que nos autos da Ação Trabalhista, Processo nº 100862-59.2019.5.02.0372, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, requerida por LAÉRCIO FRANCO BRAGA contra EDUARDO EIJI 
OKAMURA, foi procedido o registro da hipoteca Judicial e penhora do imóvel objeto desta matricula. Consta no R.05 e Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação Trabalhista, Processo nº 1000877-25.2019.5.02.0373, em 
trâmite na 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, requerida por LAÉRCIO FRANCO BRAGA contra EDUARDO EIJI OKAMURA, foi procedido o registro da hipoteca Judicial de 2º grau e penhora do imóvel objeto 
desta matricula. INCRA nº 639.030.006.386-0. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) para dezembro de 2017, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.602 no valor de R$ 490.221,64 (agosto/2021). Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída do Processo nº 1000862-
59.2019.5.02.0372, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Mogi das Cruzes, 20 de junho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CRAIL IND COM DE ARTIGOS ESP LT ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.730.205/0001-80, SERGIO BELLINETTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 
074.830.798-27, e sua mulher SYLVIA CHRISTINE SACCON, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.672.548-55. O Dr. Marcelo Augusto Oliveira, MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma 
da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de CRAIL IND COM DE ARTIGOS ESP LT ME e outros - Processo nº 1136256-65.2016.8.26.0100 - Controle nº 92/2017, e que foi designada a venda 
do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 
verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 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. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início 
no dia 22/07/2022 às 16:30 h e se encerrará dia 26/07/2022 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 26/07/2022 às 16:31 h e se encerrará no dia 16/08/2022 às 16:30 h onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate de 
imóvel de incapaz, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o 
imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN e exceto 
os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 
6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso 
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O 
arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e 
não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO 
DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou 
será enviada por e-mail. 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 realize 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 124.477 DO 12º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP-IMÓVEL: Um terreno, situado na Rua Vila Lafemina, no 3º Subdistrito-Penha de França, medindo 8,50m de frente para referida rua, por 20,00m da frente aos fundos do lado 
esquerdo de quem da rua olha para o terreno, e 10,00 metros, da frente aos fundos do lado direito, finda essa metragem, faz um ângulo reto a direita, na distância de um metro e daí segue novamente à esquerda, em direção 
aos fundos, na distância de 10,00m, tendo nos fundos a largura de 10,00m encerrando a área mais ou menos, de 185,00m2, fica distante 20,00m da esquina da Rua Recife, divide-se nos fundos com o terreno do Prédio nº 
160/164, da Rua Guaiaúna, de propriedade de José Berman, e dos lados, o esquerdo com Pedro Moyses & Irmãos, e do lado direito com Santos Cassani e Marcos Bun. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da 
Ação de Execução Civil, Processo nº 1136409-98.2016.8.26.0100, em trâmite na 19ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra SERGIO BELLINETTI e outra, foi penhorado o imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário SERGIO BELLINETTI. Consta na Av. 07 e 08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1136267-94.2016.8.26.0100, em trâmite na 29ª 
Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra CRAIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP e outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário SERGIO BELLINETTI. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1136419-45.2016.8.26.0100, em trâmite na Vara Unidade de Processamento Judicial III 
do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S.A contra SERGIO BELLINETTI e outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário SERGIO BELLINETTI e outra. Consta na 
Av.10 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário SERGIO BELLINETTI E OUTRA. Consta na Av.11 e 12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, 
Processo nº 1136245-36.2016.8.26.0100, em trâmite na 29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S.A contra SERGIO BELLINETTI e outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário SERGIO BELLINETTI. Contribuinte nº 056.044.0055-6. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 81.046,59 e débitos de IPTU para o exercício atual 
no valor de R$ 10.108,70 (08/06/2022). Consta na Avaliação que o imóvel está situado à Rua Vila Lafeminam nº 30, possui característica de uso comercial/industrial, composto por pavimento térreo, primeiro andar, segundo 
andar e cobertura, encerrando a área construída de 383,00m2. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.137.000,00 (hum milhão, cento e trinta e sete mil reais) para julho de 2019, que será atualizado até a data 
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor total de R$ 295.098,23 (fevereiro/2022). São Paulo, 14 de junho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.

5 COL X 12 CM

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO 
AMARO. Processo: nº 0021651-53.2021.8.26.0002. Requerido DANILO CÉSAR RIBEIRO DA SILVA - DIREITOS DO 
FIDUCIANTE - Apartamento com a área privativa de 134,043m² em Campo Grande. Avenida Engenheiro Alberto de Za-
gottis, nº 92, São Paulo/SP - Contribuinte nº 090.281.0043.1. Descrição completa na Matrícula nº 374.604 do 11º CRI 
de São Paulo/SP.. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 183.139,32 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 91.569,66 (50% do va-
lor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/08/2022 às 13h10min, e 
termina em 18/08/2022 às 13h10min; 2ª Praça começa em 18/08/2022 às 13h11min, e termina em 08/09/2022 às 
13h10min. Ficam os requerido DANILO CÉSAR RIBEIRO DA SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em); o 
credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) lo-
calizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
  

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA. Processo: nº 
0031887-20.2005.8.26.0004. Executados: TERESA MARIA DA SILVEIRA MAURÍCIO, ROBERTO MAURÍCIO. Um prédio com 872,00m2 de área 
construída e respectivo terreno de 1.579,00m2, à Rua Saldanha da Gama nº 603, no 14º subdistrito, Lapa/SP. Rua Saldanha da Gama, nº 603, São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 080.102.00298. Descrição completa na Matrícula nº 53.413 do 10º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
7.581.639,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 6.065.311,60 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 16/09/2022 às 11h30min, e termina em 19/09/2022 às 11h30min; 2ª Praça começa em 19/09/2022 às 11h31min, e termina em 
10/10/2022 às 11h30min. Ficam os executados TERESA MARIA DA SILVEIRA MAURÍCIO, ROBERTO MAURÍCIO, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), bem como os credores CLAUDINEI OLIVEIRA MOTA, BANCO LUSO BRASILEIRO S/A, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, credor(a) 
hipotecário BANCO LUSO BRASILEIRO S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/07/2012. 
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 JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL.JUIZA DE DIREITO Daiane Thais Souto Oliva de Souza. 
ESCRIVÃ JUDICIAL VALESCA BACIEGA EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0708578-31.2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Daiane Thais Souto Oliva de 
Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Adauto Procópio da Silva, CPF: 492.469.097-04, que 
nos autos da Ação de Execução, ajuizada por Darci Santana Martins, procedeu-se a penhora sobre 
ativos financeiros de Adauto Procópio da Silva no valor de R$ 1.881.63(07/21). Estando o 
executado em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação à penhora, na ausência da qual prosseguirá o feito 
em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 12.07.2022 Eu, PEDRO LUIZ ALBERTIN BONO MILAN, inscrito no CPF n. 217.417.XXX-XX, declaro que há 
falsários se valendo dos meus dados pessoais e documentos pessoais para tentar realizar 
operações financeiras, incluindo compras no varejo. O fato já foi objeto de comunicado ao 
SERASA. Quaisquer solicitações de operações realizadas em meu nome devem ser negadas ou se 
configurarão como fraude, geradora de responsabilização civil, criminal e 
administrativa.11.07.2022. 

 

 DIARIO DE SÃO PAULO – 12/07/2022 

EDITAL DE CITAÇÃO DA TITULAR DE DOMINIO, U.Z.P. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A E DOS 
TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS - PROC. 0024249-98.1999.8.26.0309 - 
PRAZO DE 30 DIAS. A DRA. DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI, JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO 
FORO DE JUNDIAI/SP. FAZ SABER a SUPRACITADA e a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, VALDIR LOPES DE CAMARGO, s/mr CLAUDETE ROSSI DE CAMARGO; SUELI CAMARGO MAMEDE, s/m 
CARLOS FABRICIO LAMAS MAMEDE; SANDRA REGINA DE CAMARGO ORSI, s/m ANDRÉ RICARDO PEGORARO ORSI; 
ROSELI LOPES DE CAMARGO e LÁZARO LOPES DE CAMARGO promovem ação de USUCAPIÃO, tendo por objeto um 
imóvel situado na esquina da Rua Maestro José Bovolenta com a Rua Agostinho Caudáglio e Rua Maestro Frederico Nano, 
Bairro Vila Progresso, em Jundiaí/SP, objeto da matrícula nº 47.621, com área de 1.804,56m². Descrições minuciosas 
encontram-se nos autos, à disposição de qualquer interessado. O presente edital é publicado para o fim especial de citação 
da empresa U.Z.P. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A. (CNPJ nº 51.583.482/0001-90), seus sócios ALFREDO 
PALLAVICINI, GIOVANNI PALLAVICINI, UGO PALLACINI E/OU SEUS SUCESSORES, bem como para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 dias, sendo o 
prazo para contestação de 15 dias, sob pena de confissão e revelia, com nomeação de curador em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Jundiaí/SP, aos 22 de Julho de 2021. 

 



DIÁRIO DE S. PAULO - TERÇA-FEIRA/12 DE JULHO DE 2022diário de S.Paulo PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

 Vara Única do Foro da Comarca de Rio das Pedras/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado FABIO FIRMINO ALVES, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.396.698-36; bem como sua mulher ÁKILA FIGUEIREDO ALVES, inscrita no CPF/MF sob o nº 252.061.618-
02; e dos interessados  ANTÔNIO CARLOS FLÓRIO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob nº 716.734.158-49; e TIAGO FERRAZ DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob nº 315.019.428-83; e seus cônjuges se casados forem. 
O Dr. Dalton Lacerda Vidal Vital Filho, MM. Juiz de Direito da Vara única do Foro da Comarca de Rio das Pedras/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de sentença ajuizada por MALAQUEU JOSE FRAGNANI em face de FABIO FIRMINO ALVES - Processo nº  0000764-
11.2000.8.26.0511 – Controle nº 189/2000, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que 
a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 22/07/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 25/07/2022 às 15:30 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/07/2022 às 15:31 h e se encerrará no dia 15/08/2022 às 15:30 h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 
judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do 
CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, 
visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da 
arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 
encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a 
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que 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 31.267 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPIVARI/SP - IMÓVEL: UM LOTE DE TERRENO, contendo a área de 450,00 metros 
quadrados, situado nesta cidade e Comarca de Capivari-SP., com frente para a Rua Sinharinha Frota, no interior do qual encontram-se edificados dois prédios residenciais, um na frente, sob no 141 e o outro nos fundos, sob no 
141-F, e o qual está compreendido dentro do seguinte roteiro de divisas e medidas: partindo da divisa com propriedade de Manoel Fernandes Pisco, segue pelo alinhamento da Rua Sinharinha Frota, numa extensão de 11,90 
metros; daí, deflete à direita e segue numa extensão de 36,00 metros, dividindo com propriedade de Emília Jarussi Forti; dai, deflete à direita, formando a linha dos fundos, e segue numa extensão de 13,10 metros, dividindo 
com propriedade de Vitório Miori; daí, de flete à direita e segue numa extensão de 18,00 metros, dividindo com propriedade de Luiz Rello; daí, deflete à direita e segue numa extensão de 1,20 metros, dividindo com propriedade 
de Zulmira Diniz; daí, deflete à esquerda e segue numa extensão de 18,00 metros, dividindo com propriedade de Zulmira Diniz e Manoel Fernandes Pisco, até atingir o ponto de par tida, de modo a fechar o perímetro. Consta 
na Av.03 desta matrícula que foram demolidos os prédios nºs 141 e 141 fundos da Rua Sinharinha Frota. Consta na Av.04 desta matrícula a construção de um prédio residencial, com a área de 247,92 m2, o qual recebeu 
o nº141 da Rua Sinharinha Frota. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos do Processo nº 897.2000-039.15-00-9, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário JOAQUIM AFONSO. Consta 
na Av.14 desta matrícula que nos autos do Processo nº 1649.2006.039.15-00-9, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário ELTON JOSÉ BARBOSA MARQUES. Consta na Av.18 desta 
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº02.01.27.210. Consta às fls. 234 declaração de ineficácia da alienação da alienação constante no 
R.07 da referida matricula. Consta às fls. 423 que a construção totaliza área de 435,85 m2. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.210.000,00 (Um milhão e duzentos e dez mil reais) para janeiro de 2018, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 1.049.792,68 (junho/2019). Rio das Pedras, 18 de maio de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 11 CM

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA-SP
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 REGISTRO DE PREÇOS Nº 
008/2022 PROCESSO DE COMPRAS Nº 099/2022 TIPO: Menor Preço Por Item Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual 
Aquisição de Notebook, Tablete e Televisor Smart 50”, para atender todos os alunos da rede pública de ensino municipal do 
município de Monte Azul Paulista, no período de 12 (doze) meses e em conformidade com o Anexo I, que integra o Edital. Data 
da abertura dos envelopes: 26/07/2022, às 09h00min. O edital completo será fornecido gratuitamente no site oficial do muni-
cípio http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br ou na Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP, no departamento de 
licitações à Praça Rio Branco n.º 86, Centro, no horário comercial, maiores informações no telefone (17) 3361-9501.  Marcelo 
Otaviano Dos Santos – Prefeito do Município.  Monte Azul Paulista- SP, 11 de Julho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022 Em publicação reali-
zada neste Jornal na data de 09/07/2022,  face a alteração ocorrida no referido edital, em especial a data da realização, 
um novo Edital retificado se encontra disponível  e disponibilizado no site eletrônico: www.altoalegre.sp.gov.br ou através 
de solicitação no email: contratos@altoalegre.sp.gov.br., ficando alterada a data para entrega dos envelopes Proposta e 
Habilitação do dia 21/07/2022 para o dia 25/07/2022. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone 18 - 3657 9009, Alto Alegre/SP, 11 de julho de 2022. Carlos Sussumi Ivama, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
RESUMO DE EDITAL EDITAL Nº   36/2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO OBJETO: Contratação de em-
presa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos urbano e rural. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
12/07/2022 ABERTURA DIA:  26 de julho de 2022 ás 08:30hs INFORMAÇÕES: telefone/fax (019) 36729292, ramal 
208/ Sistema eletrônico www.bll.org.brSanta Cruz das Palmeiras, 06 de julho de 2022.Prefeito Municipal.
RESUMO DE EDITAL  EDITAL Nº   26/2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL OBJETO:  Contratação de empresa 
para fornecimento e instalação de boiler e placas na Creche Escola Elvira Fontanari Varotti. DISPONIBILIZAÇÃO DO 
EDITAL 12/07/2022 ABERTURA DIA:  25 de julho de 2022 ás 09:00hs INFORMAÇÕES: telefone/fax (019) 36729292, 
ramal 208/ SITE www.scpalmeiras.sp.gov.br Santa Cruz das Palmeiras, 06 de julho de 2022. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022 O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado 
na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, considerando a 
aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 22 de julho de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Presencial do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA (INCLUSO INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E RESPECTIVA MÃO DE OBRA) DESTINADA À REALIZAÇÃO DA FESTA DO PEÃO DE BARRINHA, NOS DIAS   25, 26, 27 E 28 
DE AGOSTO DE 2022, , conforme especificações contidas no edital que regula o certame.Informa-se ainda que o creden-
ciamento e os envelopes de propostas e habilitação deverão ser entregues junto ao Protocolo Geral da Municipalidade 
até as 08:45 hs do dia 22 de julho de 2022, sendo que a sessão de julgamento se iniciará as 09:15 hs. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada 
no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem 
como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 
3943-9400. Barrinha/SP, aos 11 de julho de 2022. JOSÉ MARCOS MARTINS -Prefeito Municipal-

DECISÃO – EDITAL - Processo nº: 1008168-72.2017.8.26.0100 - Classe – Assunto: Procedimento Comum Cível
- Ato / Negócio Jurídico - Requerente: Eduardo Alberto Moore Cordeiro e outro - Requerido: Talent Four
Consulting Ltda e outros. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização
da parte ré, defiro a citação editalícia requerida, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a
EASY SOLUTION INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 03.789.638/0001-41, domiciliado em local incerto e não sabido, que
lhe foi movida AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO C/C INDENIZATÓRIA por
Eduardo Alberto Moore Cordeiro e Mauro César Gomes da Silva, alegando em síntese: a inexistência de vínculo
societário dos autores em relação às sociedades QUALITY EASY INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 04.163.041/0001-50,
COMPACTOR ONE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 12.347.715/0001-02 e GENERATION LINK INFORMÁTICA LTDA
– CNPJ 13.080.400/0001-04, abrangendo-se a declaração de inexistência de responsabilidade dos autores sobre
débitos e obrigações de citadas empresas. Encontrando-se a parte 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 contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20
dias. Providencie a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 15
dias. Intimem-se. São Paulo, 7 de julho de 2022. LUIZ ANTONIO CARRER - Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008535-21.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANGELA PEREIRA DOS REIS, CNPJ 16.763.330/0001-79, com endereço à Rua
Sergio Hingst, 06, BLOCO 3B APTO 31, Jardim Nelia IV, CEP 08142-331, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Frigorífico Better Beef Ltda, alegando em síntese:
para cobrança de R$3.363,91 até Outubro/2017, referente a nota fiscal 000.541.822 e respectiva Duplicata
Mercantil nº 541522-1 no valor de R$2.917,94. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011133-06.2020.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DAIANE CARVALHO MEDEIROS DOS SANTIS, RG
35628065, CPF 33965031805, com endereço à Rua Pacarana, 07, Cidade Antonio Estevao de Carvalho, CEP
08220-190, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de William
Marins dos Santos e outro, alegando em síntese, a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$5.402,86
até junho/2020, a ser atualizada, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, referente
os débitos locatícios, multas e encargos contratuais do imóvel situado na Rua dos Tílburis 118, Cidade Líder,
São Paulo/SP. 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 forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAPIAÇU 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a re-
alização do Pregão Eletrônico nº 093/2022; Processo licitatório 
nº 146/2022. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA 
DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM. OBJETO: 
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS DE AVALIA-
ÇÕES IMPRESSAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACOM-
PANHAMENTO ANUAL DE RESULTADOS E FORMAÇÕES PARA A 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. DATA DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 27/07/2022 às 08:30hrs. 
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 27/07/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: 
no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 11/07/2022.

PREGOEIRO
Leandro Mariano da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 - ABERTURA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, Estado 
de São Paulo, torna público que realizará a abertura de licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL para a REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO FUTURA DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX – 
Recebimento da Proposta e Abertura da Sessão: 26 de julho de 2022, às 09h00min. Licitação Mista.
Valor do Edital: R$ 39,22 (Trinta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos). Valor Máximo para contra-
tação: R$ 134.641,67 (Cento e Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta 
e Sete Centavos). Os interessados poderão baixar o edital completo no site: www.lins.sp.gov.br e 
estarão dispensados do recolhimento da taxa de expediente mencionada acima. Maiores informa-
ções: Comissão Permanente de Licitação - Fone: (14) 3533-4280 ou e-mail: licitacao@lins.sp.gov.br.
Lins/SP, 11 de julho de 2022 Ailton Pereira Torres – Secretário Municipal dos Negócios Administra-
tivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAPIAÇU 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a re-
alização do Pregão Eletrônico nº 0104/2022; Processo licitatório 
nº 166/2022. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA 
DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL. OBJETO: Constitui 
objeto do presente pregão a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A 
REDE MUNCIPAL DE ENSINO, conforme especificações constantes 
no Anexo I do edital. DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 04/08/2022 
às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 11/07/2022.

PREGOEIRO
Leandro Mariano da Silva
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
1º EDITAL RETIFICAÇÃO/NOVA DATA

TOMADA DE PREÇOS Nº: 04/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DE 
QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS EM UNIDADES 
ESCOLARES PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA E PRO-
TOCOLO DOS ENVELOPES Nº 01-“DOCUMENTAÇÃO” E 
Nº 02-“ PROPOSTA DE PREÇOS” Data: até o dia 01/08/2022 
- Horário: até às 09h impreterivelmente. Abertura dos envelopes 
nº 01 - “Documentação”: Data: 01/08/2022 - Horário: 10h Dispo-
nibilidade do Edital: Gratuitamente no sítio: www.paulinia.sp.gov.
br. Caso a(s) licitante(s) porventura não tenham acesso a Internet 
a pasta completa terá como prazo para retirada e pagamento da se-
guinte forma: Início: dia 12/07/2022 - Término: dia - 29/07/2022 - 
Horário: das 08h às 17h - Valor da pasta: R$ 303,60 Local: Divisão 
de Licitações – Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo 
nº 1.551 – Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia-SP Paulínia, 11 de 
julho de 2022.

Ednilson Cazzelato
Prefeito Municipal

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1002951-64.2017.8.26.0127. A Dra. Rossana Luiza Mazzoni de Faria,
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP, Faz Saber a Cleide Martins Moreira (CPF. 035.949.908-
26), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 50.634,76 (abril de 2017),
representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal n. 220.770.829. Estando a executada em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. Carapicuíba, 24/06/
2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002418-72.2021.8.26.0319. O MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cumulativa, do Foro de Lençóis Paulista/SP, Dr. Jose Luis Pereira Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Juarez Aparecido Batista (CPF 044.129.978-47), que Liberty Seguros S/A lhe ajuizou ação Regressiva de
Ressarcimento de Danos, de Procedimento Comum, objetivando que a presente ação seja julgada procedente em
sua integralidade, com a condenação ao pagamento do valor de R$ 11.019,63, correspondente ao valor da
indenização despendida, a ser devidamente atualizada monetariamente desde o seu desembolso, e acrescido de
juros desde o fato (súmula 54 do STJ), até o efetivo pagamento, além do pagamento das demais cominações legais.
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias
supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada
a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lencois Paulista, aos 07 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 107/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE ESCRITÓRIO Data e hora limite para credencia-
mento no sitio da Caixa até: 27/07/2022 às 08h30 Data e hora li-
mite para recebimento das propostas até: 27/07/2022 às 09h Início 
da disputa da etapa de lances: 27/07/2022 às 10h30 Obtenção do 
Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 11 de julho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - ABERTURA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, Estado 
de São Paulo, torna público que realizará a abertura de licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO – Recebimento da Proposta e Abertura da Sessão: 
25 de julho de 2022, às 09h00min. Licitação não diferenciada. Valor do Edital: R$ 120,22 (Cento e 
Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos). Valor Máximo para contratação: R$ 249.680,00 (Duzentos e 
Quarenta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta Reais). Os interessados poderão baixar o edital completo 
no site: www.lins.sp.gov.br e estarão dispensados do recolhimento da taxa de expediente mencio-
nada acima. Maiores informações: Comissão Permanente de Licitação - Fone: (14) 3533-4280 ou 
e-mail: licitacao@lins.sp.gov.br. Lins/SP, 11 de julho de 2022. Ailton Pereira Torres – Secretário Mu-
nicipal dos Negócios Administrativos

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=991f403a-e7bb-4094-8c44-4709241fbed1
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