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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MEC LUB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA, inscrita no CPF/MF sob o nº 01.368.298/0001-50; MARCELO RODRIGUES, inscrito no CPF/MF sob nº 
081.334.108-60; e VALTER RODRIGUES, inscrito no CPF/MF sob nº 026.556.938-92; bem como sua mulher MARIA REGINA RODRIGUES, inscrita no CPF/MF sob o nº 034.195.188-97. O Dr. Sergio Augusto Fochesato, 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/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 MEC LUB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA - Processo nº 1015118-
24.2016.8.26.0362 - Controle nº 2832/2016, 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, e, será 
afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito 
ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em 
posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º 
Leilão terá início no dia 29/07/2022 às 11:30 h e se encerrará dia 02/08/2022 às 11:30 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 02/08/2022 às 11:31 h e se encerrará no dia 23/08/2022 às 11:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do 
valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO 
VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. 
DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a 
execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – 
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, 
do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do 
Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 
7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à 
vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, 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 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 99.455 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ARARAQUARA/SP – IMÓVEL: Apartamento numero 13, localizado no 1º andar do Edifício Itália, 
situado na Rua Carlos Gomes, numero 842, em Araraquara, com a área privativa de 78,67 m2, a área comum de 38,397m2, onde se inclui, inclusive, uma vaga indeterminado na garagem coletiva, localizada no subsolo ou 
térreo, para guarda de um carro de passeio, perfazendo a área total construída de 117,067 m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal de 2,7777%. Consta na Av.03 desta matrícula a penhora exequenda da 
parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0006003-88.2019.8.26.0362, em trâmite 
na 2ª Vara Cível de Mogi Guaçu/SP, requerida por ANTONIO ZANI JUNIOR contra MEC LUB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA E OUTRO, foi penhorado parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado 
depositário VALTER RODRIGUES. Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1008048-19.2017.8.26.0362, em trâmite na 2ª Vara Cível de Mogi Guaçu/SP, requerida por BANCO 
DO BRASIL S/A contra MEC LUB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário BANCO DO BRASIL S/A. Contribuinte nº 01.043.059. Consta no 
site da Prefeitura de Araraquara/SP débitos tributários no valor de R$ 391,18 (21/02/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 361.137,53 (trezentos e sessenta e um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e 
três centavos) atualizado para junho de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação as fls.317 no valor total de R$ 657.404,07 
(junho/2021). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 21 de junho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

4ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU EVANDRO ROCHA LADEIA, CPF/MF nº 284.783.748-50; bem como sua 
mulher SOLANGE HORVATE LADEIA, CPF/MF nº 082.372.948-66; e do credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO S.A, CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença  ajuizado por 
BANCO BRADESCO S/A em face de EVANDRO ROCHA LADEIA - Processo nº 0009065-68.2018.8.26.0008 (Principal nº 1007767-24.2018.8.26.0008) – Controle nº 1068/2018. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR 
POSSA, que com fulcro no artigo 882 do CPC e nos artigos 250 a 280 das NSCGJ, no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital, início no dia 29/07/2022 às 16:30 h e com término no dia 02/08/2022 às 16:30 
h, o Leiloeiro Oficial FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, através do portal de leilões online www.megaleiloes.com.br, levará à pregão público o bem abaixo descrito e avaliado em R$ 779.533,40 (maio/2022), 
para venda e arrematação a quem maior lanço oferecer, não sendo assim lance abaixo do valor da avaliação. Assim pelo presente edital fica o requerido supracitado, bem como sua cônjuge, se casado for, intimados da designação 
supra, caso não localizados para intimação pessoal. Fica desde já designado o dia 02/08/2022, às 16:31 horas, encerrando-se no dia 23/08/2022, às 16:30 horas, para realização de 2ª hasta, caso não haja licitantes na 
primeira, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor da avaliação (Art. 262 das NSCGJ). As condições de pagamento estão disponíveis no site acima. Descrição do 
bem: DIREITOS DA MATRÍCULA Nº 32.653 DO 7º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Um prédio constituído de depósito e escritório situado na rua Demetrio Ribeiro, 
nº 45-B, no 33º - Subdistrito Alto da Mooca, e seu respectivo terreno, parte dos lotes 9-A e 10 da quadra B, da Vila Virginia, medindo 7,50m, de frente para a aludida rua Demetrio Ribeiro, por 31,50m, da frente aos fundos, do 
lado direito de quem da rua olha o imóvel 31,00m, do lado esquerdo, e 7,50m, na linha dos fundos, e confrontando, do lado direito com a casa nº 59; do lado esquerdo com o prédio nº 45-A, e nos fundos com a casa nº 146, da 
rua Monte Alto, encerrando uma área de 234,37m2. Consta no R.09 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em alienação fiduciária a ITAÚ UNIBANCO S.A. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos 
da Ação de Execução Civil, Processo nº 1010918322017, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, requerida por BANCO BRADESCO S.A. contra EVANDRO ROCHA LADEIA E OUTROS, foi penhorado o imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.11 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 029.096.0055-6 
(Conf.Av.04). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 57.402,68 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 3.049,08 (26/05/2022). Consta as fls.280 dos autos 
o saldo devedor da garantia fiduciária no valor de R$ 85.086,34 (julho/2021). Não consta recurso pendente de julgamento. Da Preferência – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a quota parte da coproprietária/
cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. 
Visitação: Interessados em visitar o bem deverão se apresentar no imóvel, trazendo consigo cópia do presente edital e documento de identificação pessoal. Em caso de recusa do fiel depositário EVANDRO ROCHA LADEIA, o(a) 
interessado(a) deverá comunicar o MM. Juiz de Direito desta Vara. Pagamento e recibo de arrematação: O valor do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do banco do Brasil gerada através 
do Portal de Custas que se encontra no site do Tribunal de Justiça (www.tjsp.jus.com.br) no prazo de 24 horas da realização do leilão ou, no caso o interessado tenha interesse em adquirir o bem penhorado em prestação poderá 
apresentar, por escrito até o início do leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação ou até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor de no mínimo 50% do valor da avaliação. 
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantindo a hipoteca do próprio bem. As propostas 
para aquisição em forma de prestação indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. A comissão do leiloeiro deverá ser depositada também através de depósito judicial 
em conta a disposição deste juízo, no prazo de 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o deposito, o MM Juízo competente será informado, para a aplicação 
das medidas cabíveis. A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, paga à vista pelo arrematante, não se incluindo no valor do lanço (886, II do CPC e 266 NSCGJ). A arrematação será feita mediante 
pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamentos acima indicadas. A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem. Correrão por conta exclusiva do arrematante 
as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado (carta de arrematação, registro, imissão de posse e demais providências, nos termos do art. 901, caput, §1° e §2° e art. 
903 do CPC). Remição da execução: O executado pode, antes de alienados os bens, pagar ou remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios 
(R$ 132.035,12 em 29/06/2022 – valor da dívida) (art.826 do CPP). No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido 
(art.902 do CPC). Dúvidas e esclarecimentos: Com o Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. Será o presente edital, por 
extrato afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de  2022. 
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4ª Vara do Foro da Comarca de Mogi Mirim/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM (Depositária), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.775.392/0001-64. A Dra. Maria Raquel 
Campos Pinto Tilkian Neves, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Mirim/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, com fulcro no artigo 882 do CPC, por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizada por GABRIEL ANTONIO BORDIGNON BAR – ME em face de IRMANDADE 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM - Processo nº  0000242-73.2019.8.26.0363 (Principal nº 1005312-25.2017.8.26.0363) – Controle nº 1878/2017, 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 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 29/07/2022 às 15:00 h e se encerrará dia 02/08/2022 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 02/08/2022 às 15:01 h e se encerrará no dia 23/08/2022 às 15:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS 
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e 
demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. O exequente, se vier a arrematar o 
imóvel, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três (03) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado 
a nova praça à custa do exequente (art. 890 do CPC). 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 24.158 DO CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP - IMÓVEL: Um Terreno situado nesta cidade, à Rua Dr. Alexandre Coelho, no lugar denominado “Jardim Aurea”, nesta cidade, com a área de 1.100,00 metros 
quadrados, mais ou menos, medindo 10,00 metros de frente para a Rua Dr. Alexandre Coelho; de um lado, mede 39,80 metros e divisa com terreno de Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim; de outro lado mede até certo 
ponto, 30,00 metros, daí vira à esquerda e segue 33,40 metros, confinando até aqui com Jair Silveira, Maria Caccavo lanzini e Altino Segatti; daí vira à direita e segue 17,60 metros e confronta com Heitor Maretti, até encontrar 
o muro divisório com a Santa Casa de Misericórdia; nos fundos, tem a largura de 52,40 metros e confronta com a Santa Casa de Misericórdia. Consta na Av.02 desta matrícula que no terreno objeto desta matrícula foi 
construído um edifício para consultórios, contendo 24 cômodos, 1 sala de espera, 6 WC, 1 sala pediatra/exame, 1 farmácia almoxarifado, 1 biblioteca, 1 sala colposcopia cauterização, 1 sala ginecologia/exames, 1 sala reunião, 
1 copa, 1 lavanderia, 1 sala cardiologia, 1 sala cardiologia/exames, 1 posto enfermagem, 1 recepção, 1 hall, 2 circulações a 1 ante-salas com a área edificada de 282,15 m2, que recebeu o nº 22 da Rua Dr. Alexandre Coelho. 
Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Trabalhista, processo nº 0010140-58.2018.5.15.0022, requerida por IRANI MARIA MANTOVANI contra IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE MOGI MIRIM, foi arrestado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Trabalhista, processo nº 0010230-
66.2018.5.15.0022, requerida por MARCIA NUNES DE LIMA contra IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. 
Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Civil, processo nº 10017800920188260363, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Mirim/SP, requerida por QUEIROZ CONTÁBIL SS 
- ME contra IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos da 
ação de Execução Civil, processo nº 0003115802018, em trâmite na 2ª Vara Judicial da Comarca de Mogi Mirim/SP, requerida por MARCIA REGINA DA SILVA contra IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI 
MIRIM, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Civil, processo nº 10016467920188260363, em trâmite 
na 2ª Vara do Foro Central de Mogi Mirim/SP, requerida por OLIVEIRA BARRETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, foi penhorada a parte ideal (5.875%) 
do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Civil, processo nº 00015042420208260363, em trâmite na 4ª Vara do Foro 
Central de Mogi Mirim/SP, requerida por MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA EPP contra IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada 
depositária a executada. Consta na Av.13 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.270.296,57 (um milhão, 
duzentos e setenta mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos) para janeiro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/
SP. Débito desta ação no valor de R$ 70.565,15 (agosto/2020). Mogi Mirim, 27 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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DIÁRIO DE S. PAULO - QUARTA-FEIRA/20 DE JULHO DE 2022 diário de S.PauloPUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

8ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação das executadas CASSIA APARECIDA SERODIO ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.653.795/0001-98; e CASSIA APARECIDA SERODIO, inscrita no CPF/MF sob o nº 
069.445.948-89; bem como dos coproprietários LOURDES CURTO SERÓDIO, inscrita no CPF/MF sob o nº 263.891.158-57; JOSE AUGUSTO SERÓDIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.457.648-84; e seus cônjuges, se 
casados forem; LÚCIA HELENA SERÓDIO, inscrita no CPF/MF sob o nº 131.569.728-94; e seu marido SERGIO LUIS GUEDES, inscrito no CPF/MF sob o nº 641.647.308-97. O Dr. Gustavo Dall’Olio, MM. Juiz de Direito da 
8ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/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 ajuizado por BUNGE ALIMENTOS S.A em face de CASSIA APARECIDA SERODIO ME E OUTROS - Processo nº 1020793-12.2014.8.26.0564 
– Controle nº 1722/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º e § 3º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado, e, será afixado em local 
de costume e publicado em jornal de grande circulação. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 29/07/2022 às 11:30 h e se encerrará dia 
01/08/2022 às 11:30 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 01/08/2022 às 11:31 h e se encerrará no dia 22/08/2022 às 11:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 90% (noventa 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 90% (noventa por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a 
mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que ficará 
disponível no site do leiloeiro oficial 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 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 100.679 DO 1º 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - IMÓVEL: Um prédio o nº 99 com frente para a rua Dr. Amâncio de Carvalho e seu respectivo terreno correspondente ao lote 
6 da quadra 3 da Vila Baeta Neves, medindo 13,00 metros de frente para a citada via pública, tendo do lado direito 37,00 metros do lado esquerdo 33,00 metros e nos fundos a largura de 5,50 metros, encerrando a área de 
342,70m2, confrontando de um lado o lote 5, do outro lado com o lote 7 e nos fundos com a casa nº 256 da Rua dos Americanos. Consta na Av.03 desta matrícula a penhora exequenda de 1/6 do imóvel desta matrícula, 
sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 006.018.037.000. Consta no site da Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP que não há débitos tributários (14/06/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 
716.000,00 (setecentos e dezesseis mil reais) para agosto de 2015, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor total de R$ 
211.844,91 (abril/2022). São Bernardo do Campo, 21 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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6ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUARULHOS - SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012040-89.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) LIAMARA SANTOS CALDAS, Brasileira, Casada, Assistente Administrativa, RG 32.243.352-3, 
CPF 337.254.268-13, com endereço à Rua Maria Antonieta de Campos Arruda, 265, Apto. 204, Bloco 13, Jardim Angeli-
ca, CEP 07260- 500, Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Instituto Educacional Santa Helena. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 11.699,58, devidamente atualizada, sob pena de mul-
ta de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo C i-
vil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de pe-
nhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Guarulhos, 20/07/2022. 

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA/SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA. 
Processo: nº 0014246-03.2020.8.26.0001. Requerido: VALDINEI ALVES FERREIRA - VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE 
ECONOMY ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2012, placas: NYD1564. Rua São Vicente de Minas, nº 69, São Paulo/SP, 
CEP: 03814-050. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 28.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 16.800,00 (60% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 1º Leilão começa 
em 19/08/2022 às 10h00min, e termina em 24/08/2022 às 10h00min; 2º Leilão começa em 24/08/2022 às 10h01min, 
e termina em 14/09/2022 às 10h00min. Fica o requerido VALDINEI ALVES FERREIRA, bem como seu cônjuge, se ca-
sado for, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 05/11/2021. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

25ª 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. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA 
DA CAPITAL. Processo: nº 1026781-77.2016.8.26.0100. Executados: executado(s) VITÓRIA SOM COMERCIAL LTDA, 
LÚCIA REGINA ARAÚJO BESSA, ROBSON LUIS ARAÚJO BESSA. Lote de terreno com a área total de 890,50m² em 
Atibaia/SP. Loteamento Colina do Sol, Lote 18, quadra C, Bom Jesus dos Perdões/SP - Contribuinte nº não cons-
ta. Descrição completa na Matrícula nº 32.546 do 01ª CRI de Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 110.000,00 
- Lance mínimo na 2ª praça: R$ 66.000,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRA-
ÇAS - 1ª Praça começa em 29/07/2022 às 13h10min, e termina em 03/08/2022 às 13h10min; 2ª Praça começa em 
03/08/2022 às 13h11min, e termina em 23/08/2022 às 13h10min. Ficam o(s) executado(s) VITÓRIA SOM COMERCIAL 
LTDA, LÚCIA REGINA ARAÚJO BESSA, ROBSON LUIS ARAÚJO BESSA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores WENZEL DOSA ACRAS, PRIDE MUSIC COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUI-
DORA LTDA., RICARDO FERNANDES e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 14/05/2019. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0032755-
54.2012.8.26.0100 (Usuc 822). A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, 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 Amedeu
Frugoli S/A Comércio e Comissária, Irmãos Frugoli, Stephen Feher, Márcia Pereira, Sônia Maria Lombardi, Tsou Shang Jen,
Yara Mueller, Márcia Dorazzio da Rosa Ferreira, Maria Helena Torquato Coltro, Lu Chien Ê, Françoise Louise Reverdy,
Isvalto Rodrigues/Iwalto Rodrigues/Isvaldo Rodrigues, Heinrich Cristian, Maria Cristina de Oliveira Ramos Budenbender
e s/m Klaus Budenbender, David Ferreira Fonseca, Wilton Rahal, Maria Aparecida de Jesus Melo, José Varga, Eva Maria
Katzenbeisser, Peter Adolf Katzenbeisser, Vera Lúcia Nascimento Massaro, Condomínio Parque Residencial Los
Álamos,Alexandre Valko,Elizabeth Valko Neumann,Sacha ou Sascha Feher,Aparecida de Araujo Pereira,Lee Chin
Yun,Cypriana Maria Apparecida Daibs,Maria Walter,Yvonne Khouri Costa Hernandes,Mário Casemiro Genari,Helena
Adele Tôni Owert,Olga Lourdes Varga, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Marcos Valentim Appendino e Maria de Lourdes Alves
de Oliveira Appendino ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de dominio do imóvel localizado na
Avenida.Santo Amaro, nº 4281, apartamento nº 11, Bloco A, Campo Belo, São Paulo-SP, com área privativa de 96,400
m², área comum de 68,322m², área total de 164,722 m²,fração ideal de 1,0834% no terreno e nas partes de propriedade
e uso comum do condomínio, sendo que da área total acima, 103,512 m², são em áreas cobertas edificadas e 61,210
m², em áreas descobertas, e 1/40 ávos da garagem coletiva localizada no andar térreo do Condomínio Parque Residencial
Los Álamos, contribuinte nº 086.011.0044-9, 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.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1131006-85.2015.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Galvez, Varoli Cia Ltda, José Antonio De Almeida,
Maria Antonia da Silva Almeida, José da Silva de Lira e Clementino Fonseca, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jane Ruiz Carboni, Ricardo Antônio
Carboni, Emerson da Silva Ruiz e Lourdes da Silva Ruiz ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração
de domínio sobre imóvel situado na Rua Manoel Antônio, 104, Vila Júlio de Miranda, São Paulo - SP, CEP 05749-
310, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias
da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1035881-33.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de 
Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTO OSHIRO, Brasileiro, Solteiro, Vendedor, RG 512082 
34, CPF 670.820.508-44 e ESPOLIO DE MÁRIO OSHIRO (NA PESSOA DE CORINA DIAS DA SILVA OS-
HIRO), que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL SA, objetivando a quantia 
de R$ 226.613,61 (dezembro/2014), decorrente ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa FLEX n.º 
683.402.354 em 17/09/2013, através do qual o requerente concedeu limite de crédito ao primeiro requerido, no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento final em 12/09/2014, operação essa garantida pe-
los demais Requeridos. 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 os 20 dias 
supra, pague o débito atualizado ou ofereça embargos, ficando intimado de que, haverá isenção das custas 
processuais, se realizar o pagamento no prazo, nos termos do artigo 701, §1º, do CPC/2015 e honorários advo-
catícios de cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa, sob pena de conversão em execução. Decorridos 
os prazos supra, no silêncio, lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de junho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1058930-24.2019.8.26.0100 O MM. Juiz 
de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Ferreira da 
Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que, neste juízo, tramitam os autos de Ação Monitória nº 
1058930-24.2019.8.26.0100, movida por BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91, em 
face de METROPOLE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 09.010.446/0001-71, AIRTON MATIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no CPF nº 
101.314.368-05 e SONIA MARIA ROSA DE OLIVEIRA, brasileira, inscrita no CPF nº 015.497.098-01, 
alegando descumprimento do “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA 
FLEX” nº 679.401.14, para disponibilização de crédito rotativo no valor de R$ 592.000,00 (quinhentos e 
noventa e dois mil reais), com vencimento final em 22/06/2014, cuja obrigação de liquidar o débito não 
foi cumprida pelos réus, importando o débito de R$ 607.172,49 (seiscentos e sete mil, cento e setenta e 
dois reais e quarenta e nove centavos). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi de-
terminada 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, tome ciência do conteúdo da inicial e 
efetue o pagamento do débito. No prazo acima, os réus poderão oferecer embargos. Não sendo con-
testada 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 São Paulo, aos 20 de agosto de 2021. 

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL. JUIZ DE DIREITO Leonardo Manso Vicentin. EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0009697-39.2010.8.26.0020. O MM. Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. 
LEONARDO MANSO VICENTIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUZIMAR GONÇALVES DE 
SOUZA, CPF 725.382.019-34, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de BANCO BRADESCO S.A., para cobrança de valores referente a Cédula de Crédito 
Bancário  -  Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista nº 143.464.904. Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 
dias, a contar do prazo do edital, pague a dívida, atualizada até a data do efetivo pagamento, 
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor 
atualizado do débito, conforme pedido inicial, ou no mesmo prazo, ofereça embargos. Caso a ré 
efetue o pagamento no prazo acima, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, § 1º, do CPC). No silêncio, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 19 E 20/07/2022 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0120381-82.2010.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio 
Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Moda Brit Sport Ltda  EPP (CNPJ: 
54.631.288/0001-21), na pessoa de seu representante legal, Raimundo Alves de Castro (CPF: 
393.510.868-01) e Paulo Moreira de Lima (CPF: 052.959.614-86) que Banco Bradesco S/A lhe 
ajuizou Ação Monitória, para cobrança da quantia de R$52.946,13 (04/2018), decorrente da Cédula 
de Crédito Bancário  Cheque Flex  Pessoa Jurídica. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito e 
os honorários advocatícios em 5% ( ficando isento apenas do pagamento de custas), ou no mesmo 
prazo ofereça embargos monitórios, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo, independentemente de qualquer formalidade. Não sendo apresentado os embargos 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 São Paulo, aos 23 de junho de 2022 

DIARIO DE SÃO PAULO – 20 E 21/07/2022 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035220-12.2018.8.26.0002. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LOS COMUNICAÇÃO E 
INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 26.492.575/0001- 62, que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança da quantia de R$ 124.523,83 (07/2018), 
decorrente da Cédula de Crédito Bancário  Capital de Giro Flex, firmada em 19/09/2017, na 
agência 3396 do Banco autor. 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, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, pague o débito e os honorários advocatícios em 5% ( ficando isento 
apenas do pagamento de custas), ou no mesmo prazo ofereça embargos monitórios, sob pena de 
converter-se o mandado inicial em mandado executivo, independentemente de qualquer 
formalidade. Não sendo apresentado os embargos a ação, a ré será considerada revel, caso em 
que 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. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 20 E 21/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, 
PROCESSO Nº 1002044-48.2016.8.26.0443. 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Piedade, Estado de São Paulo, Dr(a). FRANCISCA CRISTINA 
MÜLLER DE ABREU DALL'AGLIO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que BEATRIZ STELA CASTELLO BRANCO SAVIOLI 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, alegando posse mansa e pacífica de uma gleba de terras com área de 1800ha,situada 
no bairro da Boa Vista, Piedade-SP, no prazo legal. 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. 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 Piedade, aos 24 de maio de 2022. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1001813-66.2021.8.26.0145 Classe:Assunto:Interdito Proibitório-Esbulho / Turbação / 
Ameaça Requerente:Ray Esdras Galzo de Mello Requerido:Yara e outro EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PRO-
CESSO Nº 1001813-66.2021.8.26.0145 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Conchas, Estado de São Paulo, 
Dr(a). BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a YARA e LEANDRO PINHEIRO, 
ambos de qualificação ignorada, todos sem identificação, de que lhe foi proposta uma ação de Interdito Proibitório por parte de 
Ray Esdras Galzo de Mello, objetivando a procedência da ação para impedir agressões que ameacem sua posse do térreo de 
matrícula n. 8.391 do Cartório de Registro de Imóveis de Conchas. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 41ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0000326-87.2019.8.26.0100. Executados: IRMÃOS AMATO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ARTUR AMATO, ESPÓLIO DE ANGELO RAFAELE AMATO, VICENZA 
AMATO MIRANDA, ESPÓLIO DE TÚLIO AMATO, ARMANDO JOSÉ MIRANDA, FRANCISCO AMATO, ROSANA AMATO 
RUANO - Galpão c/área de 840,73m² no Jabaquara. Rua Gustavo da Silveira, nº 1.274, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
091.202.0006-4. Descrição completa na Matrícula nº 3.763 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
3.527.366,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.763.683,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/08/2022 às 15h10min, e termina em 23/08/2022 às 15h10min; 2ª Praça 
começa em 23/08/2022 às 15h11min, e termina em 12/09/2022 às 15h10min.Ficam os executados IRMÃOS AMATO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ARTUR AMATO, ESPÓLIO DE ANGELO RAFAELE AMATO, VICENZA 
AMATO MIRANDA, ESPÓLIO DE TÚLIO AMATO, ARMANDO JOSÉ MIRANDA, FRANCISCO AMATO, ROSANA AMATO 
RUANO, bem como seu cônjuge, se casados forem, o credor PAULO RENELLI NETO e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 10/09/2019. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA. Processo: nº 0004770-67.2007.8.26.0268. Requeridos: JOSÉ ZUCCARO 
NETO, SONIA MAITA ZUCCARO - Terreno com 600,00 ms c/benfeitorias em Itapecerica da serra. Rua Monza, nº235, 
Itapecerica da Serra/SP - Contribuinte nº 2320342260085000004. Descrição completa na Matrícula nº 482 do 1ª CRI de 
Itapecerica da Serra/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 809.602,60 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 404.801,30 (50% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 23/09/2022 às 11h10min, e 
termina em 26/09/2022 às 11h10min; 2ª Praça começa em 26/09/2022 às 11h11min, e termina em 17/10/2022 às 
11h10min. Ficam os requeridos JOSÉ ZUCCARO NETO, SONIA MAITA ZUCCARO, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para 
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 09/03/2020. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0020495-91.2019.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 3ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Flávio Pinella Helaehil, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) IVANILDA APARECIDA RODRIGUES, Brasileira, Solteira, Prendas do Lar, RG 21.828.288-6, CPF 
140.125.738-02, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Condomínio Edifício 
Faber Trade Center. 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, resultando na penhora do imóvel: Conjunto comercial nº. 1.003, integrante do 
condomínio autor, situado a Rua Dona Elisa Flaquer, nº. 100, Centro, Santo André – SP, matrícula nº. 151.758 do 1º. CRI 
de Santo André - SP. Estando a coproprietária em lugar ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que 
no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, ofereçam Impugnação, sob pena de prosseguimento da ação, até final 
arrematação do bem penhorado. S. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 01 de julho de 2022. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE MARÍLIA. Processo: nº 1012665-71.2020.8.26.0344. Executado: GABRIELA NICOLAU DE ALMEIDA 
ASSIS - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto. c/área privativa de 41,850m² em Marília. Rua Benedito Alves Delfino, nº 2795, 
Marília/SP - Descrição completa na Matrícula nº 61.916 do 2º CRI de Marília /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
121.248,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 72.748,80 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/08/2022 às 14h30min, e termina em 08/08/2022 às 14h30min; 2ª Praça começa 
em 08/08/2022 às 14h31min, e termina em 29/08/2022 às 14h30min.   Fica o executado GABRIELA NICOLAU DE 
ALMEIDA ASSIS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/11/2021. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008059-89.2019.8.26.0008 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(o) PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA VICENTE MATHEUS LTDA. CNPJ 60.576.865/0001-22, 
na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VICENTE MATHEUS , ficando a ré INTIMADA a efetuar o pagamento no valor de R$ 52.849,32, 
a incidir atualização a contar de 10/05/2022), ficando a ré cientificada de que o prazo para efetuar o pagamento 
espontâneo é de 15 dias, contados da intimação, sob pena de multa de 10% sobre o montante da condenação e eventual 
penhora, na forma do Artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil, fica a ré advertida de que, transcorrido o prazo previsto 
no Art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao cumprimento de sentença. E como a ré supra, encontra-se 
em lugar ignorado, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, pelo prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital. Será o presente, 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. 

Processo 1049929-47.2016.8.26.0576 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
- Vanessa Eliah Caldeira - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1049929-47.2016.8.26.0576. O MM. Juiz
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER à VANESSA ELIAH CALDEIRA, Brasileira, EMPRESARIA, CPF 263.672.048-06, com endereço em lugar
incerto e não sabido que lhe foi proposta uma ação de cobrança por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, alegando em
síntese: o autor alega que é credor da quantia de R$ 152.088,58 (cento e cinquenta e dois mil, oitenta e oito reais e cinquenta e
oito centavos), decorrente de contrato de abertura de conta corrente registrado sob o n. º 0874-00121-13 (Cheque Especial) valor
R$ 45.907,63; crédito parcelado giro fácil nº 0874-10774-66 R$ 46.906,35; crédito parcelado giro fácil nº 0874.10910.60 R$
52.914,80 e crédito parcelado giro fácil nº 0874-10952-86 no valor de R$ 6.359,80 (fls. 09).”. Dá-se à causa o valor de R$ 152.088,58.
Petição datada de 09/09/2016, subscrita por Júlio César Garcia OAB-SP.132.679 e Dra Cláudia de Olivaeira Martins Pierry Garcia OAB/
SP. 221.165. 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, tudo em conformidade com
a decisão de fls. 201: “Vistos.Em observância ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4º do Código de Processo Civil, deixo de designar, nesta fase inicial, a audiência de conciliação prevista
no artigo 334 do Código de Processo Civil, ficando para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação
(artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil).Acresça-se que é notória a distribuição elevada de feitos nesta Comarca (aproxi-
madamente 15 processos/dia em cada Vara Cível, totalizando, nas oito Varas Cíveis, 120 processos/dia, sem contar as Varas de
Família e Fazenda Pública), fato que, somado à falta de estrutura do CEJUSC local, torna inviável a designação de audiências sem
que se atrase, em muito e muito tempo, a duração do processo.O pedido para que o feito tramite em segredo de justiça será analisado
coma vinda aos autos da contestação.Cite-se e intime-se para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado com
observância das regras previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.A citação deverá ser acompanhada de senha para acesso
ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às
regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do
Código de Processo Civil.A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria de fato apresentada
na petição inicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação e intimação.Intimem-se FLS.358: .Vistos. Ante os
argumentos apresentados, prossiga-se o feito. Fls. 350: Defiro a citação editalícia da parte ré Vanessa Eliah Caldeira, no prazo de
30 dias, com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, incisos III e IV, do CPC). Providencie
o cartório a confecção do edital e intime a autora para efetuar o recolhimento da taxa de publicação -guia FEDTJ cód. 435-9. Com
a comprovação do pagamento, publique-se o edital, sendo uma vez no D.J.E Intimem-se.”, E, para que no futuro ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente edital com prazo de 30, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 20 de junho de 2022.

                 BOM DIA RIO PRETO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000346-77.2019.8.26.0127. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA MEDEIROS LENZ, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA (CPF. 381.557.158- 84), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação
de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 47.469,37 (março de 2022), decorrente do
crédito concedido mediante Financiamento nº 002.936.239. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumiremse
como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047528-64.2016.8.26.0224. 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 Excelentíssimo
Cordilheiras (ou Cordilheira) Pizzas Ltda (CNPJ.09.486.241/0001-67), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Banco
Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 2.057,98. Estando a executada em local
ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital,para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação,
na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 15 de julho de 2022.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1002649-33.2019.8.26.0299. A Dra. Juliana Moraes Corregiari Bei,
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jandira/SP, Faz Saber a Diana Aparecida Pereira Costa (CPF.
322.191.868-22), que Fundação de Rotarianos de São Paulo, mantenedora das Faculdades Integradas Rio Branco
lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 24.804,78 (agosto de 2019), decorrente do Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais, referente às mensalidades vencidas nos meses de abril a junho de 2016, e
parcelas inadimplidas do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, relativos ao curso de Direito. 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. 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. Jandira, 18/07/2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0025822-16.2022.8.26.0100. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica. Exequente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/
A.  Executado: Wanderlei Haruo Kirakawa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025822-
16.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Luciana
Novakoski Ferreira Alves de Oliveira , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Wanderlei Haruo Kirakawa (CPF. 156.511.078-19), que
a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada
procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 139.051,11 (junho de 2022). Estando o executado em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de
incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e
avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 04/07/2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1030527-21.2014.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível -
Enriquecimento sem Causa. Requerente: Maschietti Confecções Ltda. Requerido: L. C. A. C. FARINA. Edital de Citação.
Prazo: 20 dias. Processo nº 1030527-21.2014.8.26.0100. A Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA, Juíza de Direito da 29ª
Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a L. C. A. C. Farina (CNPJ. 13.888.554/0001-19), que Maschietti
Confecções Ltda lhe ajuizou ação de Enriquecimento Sem Causa, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$
10.521,60 (abril de 2014), referente aos cheques nºs 000123, 000122, 000141, 000140 e 000138, sacáveis contra o
Banco Caixa Econômica Federal, agência nº. 0013, na conta corrente 03001876-2, emitidos em 04/06/2013. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2022.

14ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. DECISÃO – EDITAL. Processo nº: 1035452-84.2019.8.26.0100. Classe – Assunto:
Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel. Requerente: Joao Alberto Dal Pogetto e outros.
Requerido: Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Música de São Paulo Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos
os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 186/187, servindo a presente decisão como
edital. Este Juízo FAZ SABER a COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE MÚSICA DE SÃO PAULO, CNPJ
05.914.539/0001-70, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Despejo por Falta de Pagamento
Cumulado com Cobrança por Joao Alberto Dal Pogetto e outros, alegando em síntese: a parte ré deixou de pagar alugueres e
encargos de locação, e pretende a rescisão do contrato e o pagamento de R$ 56.634,00. 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. Recolha
a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 176,82, providenciando, no mais, a publicação do edital
em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 14 de junho de 2022.
Christopher Alexander Roisin Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1095951-68.2018.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Seguro. Exequente: Allianz Seguros S/A. Executado: Percorre Brasil Norte Sul Transportes Ltda. Edital de
Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1095951-68.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme Silveira Teixeira, Juiz de Direito
da 23ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Percorre Brasil Norte Sul Transportes Ltda (CNPJ.
20.866.278/0001-53), que Allianz Seguros S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando
a quantia de R$ 6.683,46 (agosto de 2018), decorrente dos Contratos de seguro nos ramos de RCTR-C
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga e RCF-DC Responsabilidade Civil Facultativa –
Desaparecimento de Carga, Apólice nº 5177201749540001039 (Proposta 106696699) – Responsabilidade Civil
Transportes Rodoviários de Cargas – RCTR-C e Apólice nº 5177201749550000586 (Proposta 106696888) –
Responsabilidade Civil Facultativa Desaparecimento de Cargas – RCF-DC. Estando a requerida em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011071-24.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) BLACK OPAL AGROPECUÁRIA S/A, CNPJ 22.487.481/0001-44, com endereço à Rua Cardeal Arcoverde, 2365, 8º andar
- Conj. 81, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida
por Veirano e Advogados Associados e Portela, Lima, Lobato & Colen Advogados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 267.947,54 (março de 2022), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000736-12.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) BASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 21.541.451/0001-06, com endereço à Rua Alberto Faria,
923, Sala 03, Alto de Pinheiros, CEP 05459-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Ecomix Materiais de Construção Ltda, para cobrança de R$ 97.731,61 (dezembro/2021), representada pelas
Duplicatas nºs 4476ª; 4373 A; 4495 A; 4335 A; 4346 A; 4370 A; 4214 A; 4286 A; 3828 A; 4053 A; 4030 A, 4079 A; 3900 A e 4059
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, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento
da dívida, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de
bens, com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos, no mesmo prazo reconhecendo seu
débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas
mensais com juros e correção monetária. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 11 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020624-86.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Misael Arnor de Matos Assis (CPF. 006.747.988-05) e Tatiani Aparecida Campos (CPF. 376.279.718-88), que Angela Maria da Silva
lhes ajuizou ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência, de Procedimento Comum, objetivando que os requeridos forneçam
os documentos necessários, a fim de que formalizar a titularidade do contrato de locação do imóvel situado na Avenida Atlântica,
nº 1723, Socorro, São Paulo/SP, ou, em não o fazendo, que o imóvel seja reavido nos exatos termos da cláusula 14 do contrato
de locação primário, sob pena de multa diária a ser fixada por este r. juízo, inclusive abstendo-se de negativarem o nome da parte
Autora, desobrigando-a de forma integral do referido contrato. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, 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 São Paulo, aos 11 de julho
de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035916-48.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Lucia da Silva Cruz (CPF. 103.597.828-84), Fabio Luciano da Silva Cruz (CPF.
050.218.384-58), Simone da Silva Cruz (CPF. 048.011.074-35), Kleber Hellian Silva Cruz (RG. 38.529.265-X) e Claudineia
da Silva Cruz (CPF. 009.008.634-12), que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Aposentados, Pensionistas e Idosos,objetivando a quantia de R$ 4.296,62
(novembro de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário ? CCB sem aval, a qual tomou nº 1108-3. Encontrando-
se os executados em lugar incerto e não sabido, expede-se o EDITAL, para que em 03 dias úteis, a fluir após o prazo supra,
paguem o débito atualizado, acrescido das cominações legais, caso em que a verba honorária será reduzida pela metade
e, querendo, ofereçam embargos no prazo de 15 dias úteis, facultando aos executados 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 advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do art. 257, IV do CPC. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 13 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES – SP
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL n.º 35/2022 – TOMADA DE PREÇO n.º 009/2022 – REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA 
GLOBAL – TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO. Essa realização será feita através da Demanda nº 039769 cujo valor é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
sendo a contrapartida da Prefeitura Municipal de Chavantes o valor de R$ 8.383,96 (oito mil trezentos e oitenta e três 
reais e noventa e seis centavos). Sendo assim, o valor total desse projeto é R$ 108.383,96 (cento e oito mil trezentos e 
oitenta e três reais e noventa e seis centavos). DATA e HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 10 de agosto de 2.022, às 
09:30 horas. DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: até o dia 08 de agosto de 2022. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DA LICITAÇÃO: Prefeitura Municipal de Chavantes, Secretaria de Administração, sala do Setor de Compras/
Licitação, situada a Rua Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, na Cidade de Chavantes - SP, a partir das 09:30 horas. EDITAL 
NA INTEGRA: à disposição dos interessados no setor de Compras/Licitação no endereço acima indicado, no horário das 
08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, ou através do site oficial  www.chavantes.sp.gov.br INFORMAÇÕES E 
ESCLARECIMENTOS: Fone (14) 3342.9200. P. M. Chavantes (SP), 20 de julho de 2022 – MARCIO BURGUINHA DE JESUS 
DO REGO – Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL n.º 43/2022 – TOMADA DE PREÇO n.º 010/2022 – REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA 
GLOBAL – TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO – DISTRITO DO IRAPÉ, de acordo com o ofício nº SMP 159/06/2022. Tem este a finalidade de recapear os 
seguintes pontos: Rua Donato Bergamo; Rua Dr. Mello Peixoto; Rua dos Comércios. DATA e HORA PARA ENTREGA DOS 
ENVELOPES: 10 de agosto de 2.022, às 14:30 horas. DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: até o dia 08 de agosto de 
2022. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO: Prefeitura Municipal de Chavantes, Secretaria de 
Administração, sala do Setor de Compras/Licitação, situada a Rua Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, na Cidade de Cha-
vantes - SP, a partir das 14:30 horas. EDITAL NA INTEGRA: à disposição dos interessados no setor de Compras/Licitação 
no endereço acima indicado, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, ou através do site oficial  
www.chavantes.sp.gov.br INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: Fone (14) 3342.9200. P. M. Chavantes (SP), 20 de julho 
de 2022 – MARCIO BURGUINHA DE JESUS DO REGO – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 - PROC. 193/2022 – 
AVISO DE LICITAÇÃO Encontra-se disponível o Edital de Concor-
rência Pública n.º 005/2022, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, 
CONSISTENTE NA IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DA 3ª CÉ-
LULA DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME DE 
TERMO DE REFERÊNCIA. Data da sessão 22/08/2022; horário: 
09h00. Local: Sala do Cidadão (Paço Municipal). Edital na íntegra: 
http://www.dracena.sp.gov.br. Dracena, 19 Julho de 2022. MAR-
COS ANTÔNIO CRUZ - SECRETÁRIO DE LIMPEZA PÚBLICA E 
MEIO AMBIENTE.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 7ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO/SP. Processo: nº 0028112-75.2020.8.26.0002. Executado: PAULO CÉSAR RODRIGUES DOS
SANTOS. DIREITOS DO FIDUCIANTE que recaem sobre 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/ STRADA WORKING CD,
ANO/MODELO: 2014/2014, PLACA: FOA-5E11 (PLACA ANTERIOR: FOA-5411), COR: PRETA, CHASSI: 9BD578341E7791924;
RENAVAM: 00995820317; COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, localizado na Rua Olegário Paiva, 270, Jardim Luso, São Paulo/
SP.  Lance mínimo no 1º leilão: R$ 55.309,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 33.185,40 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à
atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 05/09/2022 às 11h00min, e termina em 08/09/2022 às 11h00min;
2º Leilão começa em 08/09/2022 às 11h01min, e termina em 28/09/2022 às 11h00min. Fica o executado PAULO CÉSAR
RODRIGUES DOS SANTOS, o credor fiduciário AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, bem como o credor
ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA DA FAZENDA) e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja
(m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 15/02/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003835-80.2017.8.26.0002 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DAGMAR GOMES DE MORAES 
DOS SANTOS, CPF 064.788.908-05, a VICTORIA ARIEL GOMES DOS SANTOS, CPF 229.291.258-
96 e a ANVIDA COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS EIRELI EPP, CNPJ 06.213.605/0001-47, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão do mandado monitório em 
mandado executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo efetuado 
o pagamento, nem apresentado os embargos monitórios o réu será considerado revel, caso em que se-
rá 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 25 de agosto de 2021. 
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 44ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL/SP. Processo: nº 1058336-78.2017.8.26.0100. Executados: TREE-BIO SOLUÇÕES LTDA., FABRICIO BALDUCCI. A
Vaga de Garagem designada pelo nº 27, com a área real privativa de 9,90 m², localizado no 1º Subsolo do Edifício Stella Dalva, situado
na Rua Anastácio de Souza Pinto, nº 297, São Paulo/SP - Contribuinte nº 104.115.0328.5. Descrição completa na Matrícula nº
99.317 do 8º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 42.391,14 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 21.195,57 (50% do
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/08/2022 às 11h10min, e termina
em 16/08/2022 às 11h10min; 2ª Praça começa em 16/08/2022 às 11h11min, e termina em 05/09/2022 às 11h10min. Ficam
os executados TREE - BIO SOLUÇÕES LTDA., na pessoa de seu representante legal; FABRICIO BALDUCCI, seu cônjuge ANA
CAROLINA DE FREITAS BALDUCCI e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a)
(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 17/07/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
LICITAÇÃO:- Processo nº 5612/2022 - 

ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE:- Pregão Presencial 
nº 080/2022 - Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento 
de solução de execução, controle e gerenciamento de cópia e impressão mono, 
policromática com tecnologia laser ou led, conforme Edital, Anexos e Minuta de 
Contrato. DATA DE ENCERRAMENTO: 03/08/2022 às 09h00. Edital disponível a 
partir de 20/07/2022 sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante 
pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de 
Amparo das 08:30 às 16:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9300 – RAMAIS 
9244 e 9344 ou e-mail: licitacoes@amparo.sp.gov.br. 
Amparo 19 de julho de 2022.
Maria Aparecida Adomaitis
Diretora do Departamento de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 - ABERTURA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, Estado 
de São Paulo, torna público que realizará a abertura de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AM-
BIENTE – Recebimento da Proposta Eletrônica: até 04 de agosto de 2022, às 09h00min – Abertura 
da Sessão: 04 de agosto de 2022, às 09h30min. Licitação Mista. Valor do Edital: R$ 120,22 (Cento 
e Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos). Valor Máximo para contratação: R$ 267.353,77 (Duzentos 
e Sessenta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos). Os interes-
sados poderão baixar o edital completo no site: www.lins.sp.gov.br e estarão dispensados do reco-
lhimento 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, 19 de julho de 2022 
Ailton Pereira Torres – Secretário Municipal dos Negócios Administrativos

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=82aca0b5-7da4-4aea-b2d5-f7d105e65a83
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