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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara de Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP
 
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE VALORAMA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.024.148/0001-02, na pessoa do Administrador Judicial ADRIANO PUCINELLI; bem 
como dos proprietários do imóvel da matrícula 55.626: ROBERTO DE ALMEIDA CINTRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.041.808-25, e sua mulher LIA BARROS CAMARGO DE ALMEIDA CINTRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 106.980.658-75; da credora 
hipotecária BRADESCO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.917.036/0001-66; do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
na pessoa do seu Procurador. A Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens imóveis, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da empresa VALORAMA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - 
processo nº 0000830-75.1985.8.26.0071 - controle nº 131/2006, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS IMÓVEIS - Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontram, 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 oficial 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 dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@
megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens 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 E PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/08/2022 às 11:00h e se encerrará dia 04/08/2022 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não 
havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/08/2022 às 11:01h e se encerrará no dia 24/08/2022 às 11:00h, 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. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, -caput- e parágrafo único, do 
CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o 
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída 
no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível do 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 DOS IMÓVEIS: 
LOTE Nº 01: MATRÍCULA Nº 55.626 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP: IMÓVEL: Apartamento nº 23, localizado no 2º andar do Edifício Jardins de Franca, situado à Alameda Franca, nº 406 no 28º subdistrito - Jardim Paulista, com 
área total construída de 128,47m2, área útil de 69,63m2, área comum de 32,74m2, uma vaga indeterminada na garagem coletiva com 26,10m2 e fração ideal de 1,3209% no terreno. A vaga de garagem recebeu o nº 07 do 2º subsolo, apenas para efeito de registro. Consta no R.02, 
Av.03 e Av.06 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula dado em hipoteca à BRADESCO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO. Consta na Av. 04 desta matrícula que fica consignada a indisponibilidade do imóvel desta matrícula de propriedade de ROBERTO DE ALMEIDA 
CINTRA, ex administrador da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE BAURU LTDA, sob intervenção, decretada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL. Consta na Av. 05 desta matrícula que fica consignada a indisponibilidade do imóvel desta matrícula de propriedade de 
ROBERTO DE ALMEIDA CINTRA, ex administrador da VALORAMA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, sob intervenção, decretada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL. Consta no R.07 desta matrícula que nos autos da ação de Execução 
Fiscal, processo nº 558.102-8-92-3, em trâmite no Setor de Execuções Fiscais da Fazenda Pública da Capital/SP, movida por Prefeitura do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra ROBERTO DE ALMEIDA CINTRA e outra, foi penhorado o imóvel desta matrícula sendo nomeada 
depositária HELENA RAMOS DESCHAUER. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal, processo nº 0023842-82.2011.403.6182, em trâmite na 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais da 1ª Subseção Judiciária em São Paulo, movida por FAZENDA 
NACIONAL contra LAREDO S/A IND. E COM. e outro, foi penhorado o imóvel desta matrícula sendo nomeado depositário ROBERTO ALMEIDA CINTRA. Contribuinte nº 009.082.0021-8 (maior área). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 
para agosto de 2013, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 02: MATRÍCULA Nº 6.057 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP: IMÓVEL: O box de nº 174 do 7º 
andar do Edifício Garagem Xavier de Toledo, Bloco I, situado à Rua da Consolação nº 1, no 7º Subdistrito - Consolação, com área construída de aproximadamente 25,12m2, correspondendo a fração ideal de 1/213 no terreno e demais coisas comuns do condomínio. Consta na Av.04 
desta matrícula, que VALORAMA S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, está sob intervenção, decretada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, ficando indisponíveis seus bens. Contribuinte nº 006.022.1059-3. Consta no site da Prefeitura de 
São Paulo/SP, débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 1.284,34 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 181,64 (01/07/2022). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) para agosto de 2013, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 03: MATRÍCULA Nº 6.058 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP: IMÓVEL: O box de nº 175 do 7º andar do Edifício Garagem Xavier de Toledo - Bloco I, situado 
à Rua da Consolação nº 1, no 7º Subdistrito - Consolação, com área construída de aproximadamente 25,12m2, correspondendo a fração ideal de 1/213 no terreno e demais coisas comuns do condomínio. Consta na Av.04 desta matrícula, que VALORAMA S/A DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, está sob intervenção, decretada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, ficando indisponíveis seus bens. Contribuinte nº 006.022.1060-7. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP, débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 1.284,34 
e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 181,64 (01/07/2022). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) para agosto de 2013, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
LOTE Nº 04: MATRÍCULA Nº 16.556 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP: IMÓVEL: O box de nº 1.195, do Bloco I, do 19º andar, do Edifício Garagem Automática Xavier de Toledo, situado à Rua da Consolação nº 1, no 7º Subdistrito 
- Consolação, com a área total construída de 25,12m2, correspondendo a fração ideal de 1/213 no terreno. Consta na Av.04 desta matrícula, que VALORAMA S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, está sob intervenção, decretada pelo BANCO 
CENTRAL DO BRASIL, ficando indisponíveis seus bens. Contribuinte nº 006.022.0931-5. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP, débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 1.284,34 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 181,64 (01/07/2022). Valor da 
Avaliação deste Lote: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) para agosto de 2013, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Bauru, 04 de julho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. 

5 COL X 12 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados RODRIGO BORGHESE TAMBASCO, inscrito no CPF/MF sob o nº 277.379.728-03; R T LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
04.644.827/0001-99; e ERNESTINA DAS MERCES MARTINHO TAMBASCO, inscrito no CPF/MF sob o nº 696.746.808-10; bem como seu cônjuge, se casada for. A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, MM. Juíza de 
Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/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 H8 FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de RODRIGO BORGHESE TAMBASCO e outros - Processo nº 1009072-57.2018.8.26.0068 
– Controle nº 1505/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, 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 01/08/2022 às 09:00 h e se encerrará dia 01/08/2022 às 17:00 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 01/08/2022 às 17:01 h e se encerrará no dia 22/08/2022 às 17:00 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 fiscais, tributários e condominiais existentes até a data da imissão, serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Eventuais débitos tributários, 
fiscais e condominiais que não sejam sub-rogados no preço da arrematação ficarão a cargo do arrematante, que deverá tomar as cautelas que entender convenientes, nos termos da decisão de fls.1636. 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), caso em que será apreciado pelo Juiz da causa. 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, caso em que será apreciado pelo Juiz da causa. 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 78.508 DO 6º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Uma casa e seu respectivo terreno, situados na Rua Senador Carlos Teixeira de 
Carvalho, nº 567, no 12º Subdistrito-Cambuci, medindo o terreno 4,50m de frente, por 20,00m da frente aos fundos, confrontando de ambos os lados com Amadeu Ernesto Baptista e nos fundos com Francisco Rodrigues. Consta 
na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 034.020.0064-4. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP não há débitos inscritos e 
débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 1.299,40 (13/04/2022). Consta as fls.1616 dos autos que o terreno possui uma casa, com 02 pavimentos, sendo que no primeiro há na frente uma vaga para guarda de um 
veículo. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 572.069,80 (quinhentos e setenta e dois mil, sessenta e nove reais e oitenta centavos) para abril de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.1625 no valor de R$ 203.177,62 (março/2022). Barueri, 30 de maio de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 9 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ESPOLIO DE ARNALDO RUSSO; bem como da coproprietária MERCEDES LOPES HERNANDES RUSSO ou MERCEDES RUSSO (falecida), inscrita no CPF/MF 
sob o nº 127.131.818-01, ambos representados pela inventariante e curadora especial IARA RUSSO ALVES RIBEIRO (depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 064.531.258-46. A Dra. Larissa Gaspar Tunala, MM. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que move ESPÓLIO NELCIO RUSSO E OUTROS em face de ESPOLIO DE ARNALDO RUSSO - Processo nº 0932368-39.1997.8.26.0100 - Controle 
nº 3026/1997, 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 01/08/2022 às 16:00 h e se encerrará dia 04/08/2022 às 16:00 h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/08/2022 às 16:01 h e se 
encerrará no dia 24/08/2022 às 16:00 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. 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. Eventuais débitos de “condomínio” pendentes e não pagos por meio desta ação judicial deverão ser 
suportados pelo arrematante, conf.fls.1136. 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 
102.775 DO 14º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Praça do Retorno no 06, com entrada pelo nº 140, da Rua Sucupira, também conhecida por Major Sucupira, Saúde 21º 
Subdistrito. Um prédio e respectivo terreno, medindo 3,20m, de frente, por 21,95m, da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma metragem da frente, confinando do lado direito por parede de menção, com 
o prédio no 04, pelo lado esquerdo com o prédio no 08, e pelos fundos com propriedade de Walter Lanfranchi e sua mulher. Consta na Av.04 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário o executado. Contribuinte nº 046.224.0064-2. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual (21/06/2022). Valor da Avaliação 
do Imóvel: R$ 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais) para outubro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.1131 
no valor de R$ 672.264,85 (abril/2022). São Paulo, 28 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina,80, 14º Andar, Centro - CEP 01501-020, Fone:
3242-2333, São Paulo-SP - E-mail: sp15faz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo Digital nº: 1022738-39.2019.8.26.0053
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Requerente: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
Requerido: Espólio de Yvone Haddad e outros

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1022738-39.2019.8.26.0053.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Gilsa Elena Rios, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP move uma Desapropriação -
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Espólio de
Yvone Haddad, Espólio de Victório Haddad, Espólio de Joana Haddad Buchala, Espólio de
Victor Buchala, Espólio de João Miguel Haddad, Magaly Garisio Sartori Haddad e Mario
Georges Haddad, objetivando instituir servidão em um faixa de 103,31m² (cento e três metros e
trinta e um decímetros quadrados), localizada na Avenida Marechal Tito, nº 7.555, Itaim Paulista,
CEP 08115-100 - São Paulo, declarada de utilidade pública conforme Decreto Municipal nº
29.389, datado de 14/11/2018, por ser faixa necessária para se implantar um coletor tronco ITI 15
– Montante – parte integrante do Sistema de Tratamento de Esgoto no Município e Comarca de
São Paulo – SP, mediante a oferta de R$7.780,00. Para o levantamento dos depósitos efetuados,
foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no
Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de
junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES – SP.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (Presencial) Nº. 034/2022 –OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições 
de forma parcelada de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, através 
do Programa de Assistência Odontológica, da Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses. DATA PARA 
ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUI-
SITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 03 de agosto (08) 
de 2.022, às 09:30 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Chavantes, 
Secretaria de Administração, sala do Setor de Licitação, situada a Rua Dr. Altino Arantes, nº464, Centro, na Cidade de 
Chavantes - SP, a partir das 09:30 horas. EDITAL NA INTEGRA: à disposição dos interessados no setor de 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. Fax (14) 3342.1027. 20 de julho 
de 2022. Nayane Cristina Ribeiro Da Silva- Pregoeira.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL 25/2022, PROCESSO 41/2022 O Município de Alto Alegre/SP torna públi-
co que o processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação 
em cartão magnético com chip para os funcionários da Prefeitura do Municipio de Alto Alegre, encontra-se suspenso, 
bem como a sessão pública designada para o dia 25/07/2022 está cancelada tendo em vista a impugnação da Empresa 
BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.. Quaisquer informações poderão ser obtidas no email: contratos@altoalegre.
sp.gov.br, ou pelo telefone 18 - 3657 9009. Alto Alegre, 20 de julho de 2022. Carlos Sussumi Ivama.Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES 
EXTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2022  PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1.985/2022 DATA DA ABERTURA DO CER-
TAME: 10/08/2022, às 09:00 horas. DATA DO CADASTRAMENTO (CRC): até às 13:00 horas, do dia 05/08/2022. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS (VILA 
NOVA). O Edital deverá ser retirado exclusivamente no site da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes-SP www.
presidentebernardes.sp.gov.br/licitacao. Caso haja algum pedido de esclarecimento do edital, este deverá ser feito exclu-
sivamente por e-mail: licitacao.bernardes@gmail.com Havendo impugnação, as razões deverão ser protocoladas em 02 
(duas) vias originais, na Divisão de Administração e Planejamento, sito à Rua Cel. José Soares Marcondes, 330 – Centro 
– Presidente Bernardes/SP, no horário de expediente, ou seja, das 07:00 às 13:00 horas, observados os prazos legais. 
Presidente Bernardes-SP, 20 de julho de 2.022. REGINALDO LUIZ ERNESTO CARDILO PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022 e PROCESSO N° 091/2022 Torna público Objeto: tipo menor 
preço por item, tendo por objeto o Registro de Preço para aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender 
a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Riolândia, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme descrições constantes no Anexo I – Termo de Referência. O recebimento e abertura dos envelopes será 
às 08:30 horas do dia 02 de agosto de 2022, na Praça Antônio Levino, nº 470, Riolândia/SP, onde poderá ser retirado o 
edital completo e serão fornecidas maiores informações, nos dias úteis, das 07:30 ás 11:00 e das 13:00 ás 16:30 horas, 
pelo telefone (17) 3801-9020.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022 e PROCESSO N° 092/2022 Torna público Objeto: tipo menor 
preço do lote, para o Registro de Preço para fornecimento de Oxigênio Medicinal em sistema de comodato dos cilindros, 
para atender os pacientes da Rede Básica de Saúde do Município de Riolândia/SP, bem como para uso das UBS, Centro 
de Saúde e Ambulâncias, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e 
quantidades contidas no Anexo I – Termo de Referência. O recebimento e abertura dos envelopes será às 08:30 horas do 
dia 04 de agosto de 2022, na Praça Antonio Levino, nº 470, na cidade de Riolândia/SP, onde poderá ser retirado o edital 
completo e serão fornecidas maiores informações, nos dias úteis, das 07:30 as 11:00 e das 13:00 ás 16:30, pelo telefone 
(17) 3801-9020 - Site Oficial: www.riolandia.sp.gov.br – Prefeitura Municipal de Riolândia/SP, 20/07/2022. Antônio Carlos 
Santana da Silva - Prefeito Municipal. PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL  DE TARABAI
AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022 Torna 
público Objeto: Aquisição EVENTUAL de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para Atendimento de Diversos Setores do 
Município de Tarabai-SP. Os interessados em participar deverão estar presentes no dia 02 de Agosto de 2022, as 09h e 
00min. O edital em interior teor estará à disposição, neste Município de Tarabai e no site www.tarabai.sp.gov.br, email 
licitacao@tarabai.sp.gov.br ou pelo telefone (18) 3289-9095. P.M. de Tarabai/SP, 20 de Julho de 2022. Jose Roque Da 
Silva Lira- Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2022; Objeto: aquisição de veículos automotores 
novos para os Departamentos de Serviços Urbanos e Rurais, Agricultura e Meio Ambiente e Educação - Entrega das 
Propostas: a partir de 21/07/2022 às 08h00 - Data de Abertura das Propostas: 05/08/2022 às 09h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/  - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www. 
grupo.licitacoes@vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor 
de Licitações e Compras

GOVERNO

COMUNICADO
Consulta Pública CP 12/2022/SGM-SEDP.
Processo Administrativo SEI 6011.2022/0001869-3.
Interessados: SGM, SEDP, SMT.
Objeto: Parceria público-privada (“PPP”) na modalidade de concessão 
administrativa para administração, manutenção, conservação, exploração 
comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema  
de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo -  
Bloco Leste.
Assunto: Abertura de Consulta Pública e realização de Audiência Pública 
Virtual.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (“PMSP”), por meio da Secretaria 
Executiva de Desestatização e Parcerias (“SEDP”), comunica a realização de 
CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL, objetivando colher da sociedade 
civil contribuições para o aprimoramento dos documentos que informam a Consulta 
Pública acima indicada. 
Os interessados poderão consultar as minutas do Edital de Licitação, Contrato e 
Anexos, além da justificativa técnica para a Consulta Pública, a partir do dia 
20/07/2022, no seguinte endereço eletrônico:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_
projetos/terminais_de_onibus_urbano/index.php?p=332287
https://tinyurl.com/3p365kh5
As sugestões, opiniões ou críticas feitas por escrito deverão ser dirigidas à  
SEDP, de segunda a sexta-feira, até o dia 24/08/2022, acompanhadas de 
identificação do interessado, devendo ser encaminhadas para o endereço de 
e-mail terminais@prefeitura.sp.gov.br. Caso algum interessado não consiga 
realizar protocolo ou acessar os documentos pela via eletrônica e tenha interesse 
em fazer a retirada física dos documentos ou entrega de qualquer documentação 
referente à Consulta deverá agendar previamente o comparecimento por meio do 
e-mail disponibilizado. É obrigatório o encaminhamento de arquivo editável em 
Excel, com as questões formuladas, devendo ser informado o(s) item(ns) da minuta 
do Edital, Contrato, ou de seus Anexos, ao(s) qual(is) o questionamento se refere, 
seguindo Modelo para Contribuições à Consulta Pública, as quais serão publicadas 
juntamente com o resultado de sua análise no Diário Oficial da Cidade e no 
endereço eletrônico supracitado. Serão desconsideradas as manifestações que 
não digam respeito ao presente certame ou que tenham sido formuladas de forma 
distinta da estabelecida neste Comunicado.
A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada através de VIDEOCONFERÊNCIA, no dia 
16/08/2022, às 10h00. Os interessados em participar deverão fazer a inscrição por 
meio do link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvdeigqj4oH9V1dHYxAtWaP8ACrlm2IheO
https://tinyurl.com/3ttdyhvh
Na oportunidade serão apresentados os principais pontos sobre o projeto e, até a 
disponibilidade de horário, dirimidas dúvidas, sem prejuízo de eventuais questões 
serem respondidas juntamente com as respostas à Consulta Pública.

CULTURA

Edital Nº 12/2022/SMC/CFOC/SFA - FOMENTO À LINGUAGEM 
DE CULTURA REGGAE/RASTAFARI - 6ª EDIÇÃO

Processo SEI n°: 6025.2022/0001514-3
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, abre procedimento de chamamento público para a  
6ª EDIÇÃO DO EDITAL DE APOIO À CRIAÇÃO ARTÍSTICA - LINGUAGEM 
REGGAE, cujas inscrições estarão abertas no período compreendido entre o dia 
20/07/2022 até as 18 horas de 18/08/2022. Deverão ser observadas as regras 
deste Edital, da Lei Municipal nº 17.805/2022, do Decreto Municipal nº 
57.575/2016, do Decreto Municipal 51.300/2010, da portaria nº 286/2019 e da  
Lei Federal nº 13.019/2014 no que couber.
1. DO OBJETO DO EDITAL
1.1 Este Edital visa fomentar, incentivar e reconhecer a importância histórica e 
cultural do Reggae e da Cultura Rastafári, no âmbito do Programa Municipal de 
Fomento à Linguagem de Cultura Reggae/Rastafari, instituído pela Lei nº 17.805, 
de 9 de maio de 2022 .
1.2 Justificativa: Entende-se Reggae como um gênero musical que tem origem 
na Jamaica e incorpora a história compartilhada de diversos grupos étnicos que 
residem no Brasil. Na década de 1970, o Reggae espalhou-se pelo mundo como 
uma mistura de vários estilos e gêneros musicais: música folclórica da Jamaica, 
ritmos africanos, ska e calipso. A Cultura Rastafári parte do movimento que 
defende a ideia de que os afrodescendentes devem ascender e superar sua 
situação através do engajamento político e espiritual. Ela dá expressão criativa a 
seus sistemas de crenças e serve como um fator muito importante de identidade 
cultural e social. Entende-se ainda que, a comunidade envolvida no Reggae e na 
Cultura Rastafári não consiste apenas em músicos, mas também inclui outros 
atores da produção cultural.
1.3 Em 2018 o Reggae foi eleito como Patrimônio Cultural Imaterial pela Unesco, 
fortalecendo o reconhecimento da Cultura Reggae no mundo e sua aproximação 
com as políticas culturais realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura da 
Cidade de São Paulo. Em 2022 foi criado o Programa Municipal de Fomento à 
Linguagem de Cultura Reggae/Rastafari através da Lei Municipal nº 17.805/2022.
2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Este Edital visa selecionar, no mínimo, 20 (vinte) projetos para realização de 
ações relacionadas ao Reggae e à Cultura Rastafári, com base nos seguintes 
objetivos:
a. Coordenar e desenvolver atividades que valorizem o Reggae no município, 
elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico, bem como 
desenvolver e promovê-las como instrumento cultural, de trabalho e 
empreendedorismo, de forma direta e indireta;
b. Garantir o acesso da população à informação e ao lazer promovidos pela 
Cultura Reggae;
c. Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das expressões culturais nos 
diferentes territórios da cidade, com vistas à ampliação do acesso da população 
aos bens culturais;
d. Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade vinculadas 
às produções culturais e artísticas da Cultura Reggae no município de São Paulo.
2.5 No momento da inscrição, o proponente do projeto deverá optar por um dos 
módulos previstos neste edital:
MÓDULO I - Gravação de álbum inédito: Projetos de até R$ 45.000,00 (quarenta 
e cinco mil reais) cada.
Contrapartida obrigatória:
a) Realização de, no mínimo, 2 (duas) apresentações contempladas neste Edital 
em equipamento da Prefeitura de São Paulo, dentro do prazo estipulado no plano 
de trabalho, conforme programação a critério da Secretaria Municipal de Cultura.
a.1. As apresentações devem ter, no mínimo, quarenta e cinco minutos e no 
máximo duas horas e deverão expor o produto final obtido com o objeto desta 
parceria.
a.2. Quando o projeto for de coletivo sound system, as apresentações devem ter, 
no mínimo, duas horas e, no máximo, cinco horas e deverão expor o produto final 
obtido com o projeto desta parceria.
b) Ações de difusão da obra:
b.1. Realizar ações de difusão que podem ser, alternativamente:
b.1.1 Disponibilizar digitalmente em plataformas e lojas de música digital;
b.1.2 Ação de distribuição outras, conforme proposta do plano de trabalho.
c) Realização de, no mínimo, 02 (duas) atividades de formação gratuitas, tais 
como workshops, palestras e oficinas, em equipamentos da Secretaria Municipal 
de Cultura, dentro do prazo estipulado no plano de trabalho, conforme 
programação e critério da Secretaria Municipal de Cultura.
MÓDULO II - Artes Integradas: Projetos de até R$35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais) cada. Contrapartida obrigatória:
a) Realização de, no mínimo, 04 (quatro) atividades de formação gratuitas, como 
workshops, palestras e oficinas, contempladas neste Edital em equipamentos da 
Prefeitura de São Paulo, dentro do prazo estipulado no plano de trabalho, 
conforme programação a critério da Secretaria Municipal de Cultura.
b) Não serão consideradas contrapartidas eventuais despesas efetuadas em 
desacordo com o previsto no plano de trabalho e arcadas exclusivamente pela (o) 
proponente.
MÓDULO III - Circulação de Espetáculo de Música: Projetos de até R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) cada. Contrapartida obrigatória:
a.1 O proponente poderá realizar, no máximo, 2 (duas) apresentações em 
espaços privados, desde que oferecidas a preços populares de até R$ 40,00 
(quarenta reais), conforme previsto na Portaria nº 22/SMC/2017.
a.2 As apresentações devem ter, no mínimo, quarenta e cinco minutos e, no 
máximo, duas horas de apresentação.
a.3 Quando o projeto for de coletivo sound system, as apresentações devem ter 
no mínimo, duas horas e, no máximo, cinco horas.
b) Realização de, no mínimo, 03 (três) atividades de formação gratuitas tais como 
workshops, palestras e oficinas, em equipamentos da Prefeitura de São Paulo, 
dentro do prazo estipulado no plano de trabalho, conforme programação a critério 
da Secretaria Municipal de Cultura.
MÓDULO IV - Audiovisual: Projetos de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
cada.
Contrapartida obrigatória:
a) Realização de, no mínimo, 6 (seis) atividades de formação gratuitas como 
workshops, palestras e oficinas, contempladas neste Edital em equipamentos da 
Prefeitura de São Paulo, dentro do prazo estipulado no plano de trabalho, 
conforme programação a critério da Secretaria Municipal de Cultura.
b) Ações de difusão da obra:
b.1 Realizar 1 (uma) das seguintes ações de difusão, alternativamente:
b.1.1 Disponibilizar digitalmente o produto gratuitamente em plataformas gratuitas 
de vídeos e/ou música digital;
b.1.2 Outras ações de distribuição, conforme proposta do plano de trabalho.
b.2 Não serão consideradas contrapartidas eventuais despesas efetuadas  
em desacordo com o previsto no plano de trabalho e arcadas exclusivamente pela 
(o) proponente.
2.5.1 Serão contemplados, no mínimo, 05 (cinco) projetos em cada módulo.
2.5.2 Caso algum módulo não apresente projetos inscritos, os recursos 
disponíveis poderão ser utilizados em outro módulo.
DO APOIO FINANCEIRO
2.2 O valor total deste edital é de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil 
reais), onerando a dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.2.007.33903600000, 
sendo R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais) para o exercício de 2022 e 
demais valores para o exercício de 2023.
O Edital na íntegra encontra-se disponível para consulta através do link  
http://smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/capac/.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001911-89.2022.8.26.0606 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr(a). EDUARDO CALVERT, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRE MARTINS 
ELEVADORES ME, CNPJ 08231783000126, com endereço ignorado, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por N. D. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 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 quan�a de R$ 243.935,89 (abr/2022) que deverá ser atualizado quando do seu pagamento, acrescido de 
custas, se houver, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do ar�go 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova in�mação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 07 de julho de 2022.    P-21e22/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008617-75.2019.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus 
interessados ausentes, incertos e desconhecidos, que ELIZABETH DAIANE SOBRAL DA SILVA e outro ajuizaram AÇÃO DE USUCAPIÃO, 
nos termos do art.1.242 do CC, e arts. 246 e 259, I do CPC, visando à declaração de domínio sob o imóvel sito à rua Ernesna de 
Jesus, nº 12, Parque Primavera, Guarulhos/SP, com área total de 377,37m², transcrito sob nº 10.183 do 1º CRI. Alega-se a posse, pelo 
prazo legal autorizavo de prescrição posiva de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para que no prazo 20 
dias de exposição do edital, apresentem a defesa que verem. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como 
verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art.344 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 11 de julho de 2022. Eu Luciana Aparecida Petruci, 
escrevente, digitei. Eu Esdras Roberto Franquim, Coordenador, conferi e assino digitalmente, por ordem do MM Juiz.   P-21e22/07 

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. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002209-03.2010.8.26.0127. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Luiz Ducas Sant’ana, 
Deolinda Rodeli Sant’ana e Espolio de Maria Rozalina ou Rosalinda de Barros, que Edmar Britto, 
sua mulher Maria Teresa Brito e Jaime Batista dos Santos, ajuizaram ação de Usucapião, visando 
um terreno designado pelo Lote 107, quadra I, do loteamento denominado Vila Silvania - Município 
de Carapicuíba/SP, com a área de 264,00m². Alegando os requerentes estarem na posse do imóvel 
por si e por seus antecessores de forma mansa e pacífica no prazo legal, foi deferida a citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-
se aceitos como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e 
publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 10 de junho de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 21 E 22/07/2022 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045288-98.2017.8.26.0602. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). EMERSON TADEU PIRES DE 
CAMARGO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ FELIPE CARDOSO MIRANDA, CPF 230.565.878-83, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA., alegando em 
síntese: a Exequente é credora do Executado pela importância de R$ 2.693,97 referente ao Termo de Confissão de Dívida e Acordo 
firmado pelas partes em 31/03/2015. No referido termo, o executado confessou dever o valor para ser pago em 9 parcelas mensais de 
R$ 299,33, com vencimento da primeira em 10/04/2015. Todavia o executado não honrou com o pagamento de nenhuma parcela. Dá-
se à causa o valor de R$ 4.938,61. 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 no prazo de 03 dias, pagarem a dívida, que deverá ser atualizada até a data do efetivo 
pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exeqüente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Caso os 
executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, 
do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do 
valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados poderão requerer autorização do Juízo para 
pagarem o restante do débito em até 6 parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 
1% ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será 
convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a 
imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos 
executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 
916, § 6º, do Código de Processo Civil). O prazo para embargos é de 15 dias a contar do prazo do presente edital, independente de 
estar seguro o Juízo pela penhora ou arresto. Não havendo manifestação será nomeado curador especial. Será o presente edital,  por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 13 de julho de 2022. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo 91/2022

Pregão Eletrônico 55/2022
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de materiais para 
obras de infraestrutura urbana. TIPO: Menor Preço por Item. Re-
cebimento das Propostas: até às 8 horas e 30 minutos do dia 
02/08/2022; Abertura e Julgamento das Propostas: 8 horas e 
30 minutos às 09 horas do dia 02/08/2022 e Início da Sessão da 
Disputa de Preços: 9 horas do dia 02/08/2022. O Edital poderá 
ser obtido junto aos sítios do BLL (www.bll.org.br) ou PMA(www.
andradina.sp.gov.br) e na forma impressa - taxa no valor de R$ 
0,80 por folha. Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy Rodri-
gues da Silva n°341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2° a 6° feira, 
das 8h30 às 13h. Andradina, 20 de julho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo 92/2022

Pregão Eletrônico 56/2022
Objeto: Aquisição de tubos de concreto. TIPO: Menor preço, por 
lote. Recebimento das Propostas: até às 08 horas e 30 minutos 
do dia 03/08/2022; Abertura e Julgamento das Propostas: 08 
horas e 30 minutos às 09 horas do dia 03/08/2022 e Início da 
Sessão: 09 horas do dia 03/08/2022. O Edital poderá ser obtido 
junto aos sítios do BLL (www.bll.org.br) ou PMA (www.andradina.
sp.gov.br) e na forma impressa - taxa no valor de R$ 0,80 por fo-
lha. Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva 
n°341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2° a 6° feira, das 8h30 às 
16h30. Andradina, 20 de julho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
PROC. 159/2022 – CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 – DECISÃO
Eu, Ademar Alves Pereira, Secretário de Infraestrutura, Habitação 
e Assuntos Viários, DECIDO pela revogação da Concorrência nº 
004/2022 – Processo nº 159/2022 em razão do convênio não ter 
sido assinado. Dracena, 20 de Julho de 2022. ADEMAR ALVES 
PEREIRA - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO 
E ASSUNTOS VIÁRIOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 114/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAR-
NES UTILIZADAS NA DIETA DOS ANIMAIS DO PLANTEL 
DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Data e hora limite para 
credenciamento no sitio da Caixa até: 04/08/2022 às 08h30 Data e 
hora limite para recebimento das propostas até: 04/08/2022 às 09h
Início da disputa da etapa de lances: 04/08/2022 às 10h30 Ob-
tenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.
br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 20 de julho de 
2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

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 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. Processo Digital nº: 1037647-25.2018.8.26.0602. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Requerente:
Itaú Unibanco S/A. Requerido: Pacheco Martins C B Ltda Me e outro.  EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1037647-25.2018.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a).
Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO JOSE PACHECO, Brasileiro, CPF 318.487.158-46, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Itaú Unibanco S/A, alegando em síntese: as partes celebraram cédula de crédito
bancário empréstimo para capital de giro garantido por recebíveis de cartões, sob o nº 30059 -000000235985017 no valor de R$
16.000,00, tendo os coexecutados obrigados na qualidade de devedores solidários, alega ainda que, os responsáveis pela dívida
até o momento não efetuaram o devido pagamento, encontrando-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo de R$
32.144,20. 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 pagamento
do débito ou interposição de embargos monitórios. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 11 de julho de 2022.

                       BOM DIA SOROCABA
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 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.
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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 INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029315-49.2016.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COOPERATIVA EDUCACIONAL DE ROCHDALE, CNPJ 60.896.933/0001-30, com
endereço à Avenida Cruzeiro do Sul, 800, sala 01, Rochdale, CEP 06226-004, Osasco - SP que nos autos da ação
de Execução, ajuizada por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre as quantias bloqueadas judicialmente
de R$ 488,77 e R$ 96,83. 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 rosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002318-63.2018.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO. DE MORAES
DOMINGOS, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Thiago Juarez (CPF. 446.071.038-29), que Universidade Municipal
de São Caetano do Sul lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 3.824,99 (junho de 2019),
representada pelo contrato de prestação de serviço de educação e ensino. Estando o executado em lugar ignorado,
expedese 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. São Caetano do Sul, 11/07/2022.

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.

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. 

20ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL - SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo do Edital Informação indisponível. PROCESSO Nº 1058064-
16.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Cloves Roberto Barbosa da Silva, 089.861.018-40 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial, movida por por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT CLAIR 
penhorado para garantia SAJ/PG5 SOFTPLAN TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO Emitido em : 
18/07/2022 - 17:48:23 da dívida o seguinte valor: R$ 666,21 oriundo das contas do executado nos 
bancos CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL e BANCO SANTANDER, conforme fls. 168/170. E, ainda, 
o seguinte imóvel: A unidade nº 05, localizada no andar térreo do EDIFÍCIO MONT CLAIR, na Rua 
Helena Zerrener, nº 140, no 2º Subdistrito Liberdade, imóvel devidamente descrito na matrícula nº 
51.641 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, ficando nomeado o atual possuidor do 
bem como depositário, independente de outra formalidade, conforme fls. 182/183. Por intermédio 
do qual fica intimado para, se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 dias úteis, iniciando-
se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 21/07/2022.  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. 

PEDRALIX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 46.071.411/0001-79 - NIRE: 35.300.010.612

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os Senhores Acionistas da PEDRALIX S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 02 de agosto de 2.022, às 10:00 h., na Av. Francisco 
Glicério, 1.101, cj. 32, Centro, Campinas/SP, para discutirem a seguinte ordem do dia: a) Eleição dos 
membros da Diretoria para novo período de 14/06/2022 a 13/06/2025. Campinas, 19 de julho de 2022.

PEDRALIX S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Elias Abrão Ayek - Diretor Superintendente

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=d2e78037-deb9-4bf7-bfa8-9786e3fa7381
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