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EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO dos executados LUIZ CARLOS MARINHO EPP, (CNPJ. nº
07.105.953/0001-63), representado por LUIZ CARLOS MARINHO, (RG. 22.434.285-X, CPF. 169.920.108-08), LAERCIO MARINHO, (CPF
669.590.478-20, RG. 6.741.079), sua esposa CACILDA SIZENANDO MARINHO, (CPF 181.735.498-18, RG.12.725.333-6); O CREDOR
HIPOTECÁRIO Branco do Brasil S.A (CNPJ.00.000.000/1092-82); A PREFEITURA DE SÃO PAULO; A CREDORA COM PENHORA
AVERBADA HELOISA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (CPF.366.013.178-45); e demais interessados, expedido nos autos da ação de
Despejo Por Falta de Pagamento, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA (CNPJ.61.464.749/0001-84), PROCESSO 0000438-28.2011.8.26.0006. A Doutora Deborah Lopes, Juíza de Direito
da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ARGO NETWORK LEILÕES, pelo Leiloeiro PHILLIPE SANTOS
INIGUEZ OMELLA - JUCESP 960, através do site www.argonetworkleiloes.com.br, devidamente homologado junto ao Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, em condições que segue: BEM: IMOVEL: Um sobrado e seu respectivo terreno, situados à Av.
Sapopemba, 15.085, antiga Estrada da Adutora de Rio Claro, também denominada Estrada de Rodagem da R.A.E. ou Estrada do
Sapopemba, lote 14 da quadra nº 22, do Jardim Esther, no Distrito de Itaquera, medindo 10,00m de frente, por 28,00m da frente aos fundos,
de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 280,00m2 confrontando do lado direito de quem da
via pública olha para o imóvel, com o lote nº 15, do lado esquerdo, sempre de quem da via olha para o imóvel, com o lote nº 13, e nos fundos
com parte do lote nº 02, este com frente para a Rua Nove, sendo os lotes confinantes da quadra 22, matriculado sob nº 107.480, perante
o 9º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP; CONTRIBUINTE 152.241.0030-4; Consta conforme R.2, hipoteca em favor do Branco
do Brasil S.A (CNPJ.00.000.000/1092-82); conforme AV.3, registro da penhora exequenda; conforme Av.4, penhora nos autos 439.13.2011
(0000439-13.2011.8.26.0006), ação de Execução, movida por Centerleste Empreendimentos Comerciais Ltda, em tramite na 3ª Vara Cível
do Foro Regional Penha de França/SP; conforme Av.05, penhora nos autos 1321-2010-070, Execução Trabalhista, movida por Heloisa
Nascimento de Oliveira, em tramite na 70ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP; e conforme Av.06, penhora sobre a parte ideal de 50% do
imóvel, nos autos 0009211-96.2010.8.26.0006, ação de execução, movida pelo Banco do Brasil S.A, em tramite na 1ª Vara Cível do Foro
Regional Penha de França/SP; BENFEITORIAS: Pavimento térreo possui uma oficina, com estoque, escritório, cozinha e banheiro; Na parte
de trás do terreno possui uma residência com cozinha, sala, dormitório, banheiro e lavanderia; Na parte superior do terreno, possui uma
residência com sala de jantar, sala de estar, cozinha, banheiro, 2 dormitórios, sendo um com suíte, e terraço coberto; AVALIAÇÃO TOTAL
DO TERRENO E BENFEITORIAS: R$860.000,00 em MAIO/2015; AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$1.307.018;50 em Junho/2022; DÉ-
BITO EXEQUENDO: R$1.140.617,55 em Junho/2022; DÉBITOS DE IPTU: R$2.156,61 em 20/06/2022; DÉBITOS INSCRITOS NA
DÍVIDA ATIVA: R$34.135,46 em 20/06/2022; DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 11 de Agosto de 2022, às
15:00 horas, encerrando-se no dia 16 de Agosto de 2022, às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem
interrupção, encerrando no dia 05 de Setembro de 2022, às 15:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante
aquele que der lance igual ou maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação
(2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal
não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo
a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC).
PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o
valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até
01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA.
DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão
pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN).
O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área
de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a
expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art.
901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso
de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o dos executados LUIZ CARLOS MARI-
NHO EPP, (CNPJ. nº 07.105.953/0001-63), representado por LUIZ CARLOS MARINHO, (RG. 22.434.285-X, CPF. 169.920.108-08),
LAERCIO MARINHO, (CPF 669.590.478-20, RG. 6.741.079), sua esposa CACILDA SIZENANDO MARINHO, (CPF 181.735.498-18,
RG.12.725.333-6); O CREDOR HIPOTECÁRIO Branco do Brasil S.A (CNPJ.00.000.000/1092-82); A PREFEITURA DE SÃO PAULO; A
CREDORA COM PENHORA AVERBADA HELOISA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (CPF.366.013.178-45); e demais interessados, INTI-
MADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta
recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para intimação do executado JOSE NORBERTO CONCEIÇÃO (RG n°
15.947.934- SP, CPF.022.765.628-89), bem como sua mulher, se casado for, A CREDORA HIPOTECÁRIA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL CEF (CNPJ.00.360.305/0238-21); A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMEN-
TO DE SENTENÇA, PROCESSO 0000553-73.2017.8.26.0609, movida por CONDOMINIO EDIFICIO COSTA DO
MARFIM (CNPJ.56.344.211/0001-04). A Dra. Ruslaine Romano, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Taboão da Serra/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo
descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do
leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que segue: BEM: Apartamento nº
85, do Tipo A do bloco I, localizado no 8º pavimento do Edifício Costa do Martim, situado na Praça Miguel Ortega, nº
50, em zona urbana, do distrito e município de Taboão da Serra, comarca de Itapecerica da Serra, contendo área útil
de 58,72ms2, área comum 14,79ms2, a área total de 97,29ms2, estando incluída na área total a área de 23,78ms2,
referente a uma vaga de estacionamento, em local indeterminado, correspondendo-lhe ainda ao apartamento a fração
ideal no terreno de 0,7480%. Matrícula 88.340, do Serviço de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP; Consta
conforme Av.5, hipoteca em favor da Sul Brasileiro SP Crédito Imobiliário S.A; conforme Av.6, conforme se verifica da
cédula hipotecária acima referida, a mesma foi endossada para efeito de caução, em favor da Caixa Econômica Federal
CEF, em 04 de março de 1997; e conforme Av.7, registro da penhora exequenda; AVALIAÇÃO: R$200.000,00 - Out./
2020; AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$238.963,88 Junho/2022. DÉBITO EXEQUENDO Fls.198: R$114.201,9 Fev./
2021; DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: R$ 62.913,97 Março/2022. DATAS DOS LEILÕES 1º leilão, que terá início no dia
02 de Agosto de 2022, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 05 de Agosto de 2022, às 15:00 horas, e, para
eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 25 de Agosto de 2022, às 15:00
horas. CONDIÇÕES DE VENDA Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação
(1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja
propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, devendo anteceder
o início de cada leilão, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM.
Juízo da causa (Art. 891, Par. Único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO O preço do bem arrematado
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br no
prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO 5% (cinco por
cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo
Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e
impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante
ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos decorrentes de condomínio que não venham a ser
satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, na qualidade de
adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no
artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado.
O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/
credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça
necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais
providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, caput, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores
de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será
encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMEN-
TOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o executado JOSE
NORBERTO CONCEIÇÃO (RG n° 15.947.934-SP, CPF.022.765.628-89), bem como sua mulher, se casado for, A
CREDORA HIPOTECÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF (CNPJ.00.360.305/0238-21); A PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos autos não consta
recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem móvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do executado MARCELO APARECIDO DUARTE
(CPF. nº 228.883.928-79), e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO FUNCIONÁRIOS DA CARGILL (CNPJ. nº 68.228.006/0001-54),
PROCESSO 0004062-82.2020.8.26.0002. O Doutor Guilherme Silva e Souza, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro
Regional II – Santo Amaro/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o
bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ARGO NETWORK LEILÕES, pelo Leiloeiro PHILLIPE SANTOS
INIGUEZ OMELLA - JUCESP 960, através do site www.argonetworkleiloes.com.br, devidamente homologado junto ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em condições que segue: BEM: Veículo VW Gol CL, PLACA BFL7174,
CHASSIS 9BWZZZ302JT002912, ANO/MODELO: 1988, cor branca, em regular estado de conservação. AVALIAÇÃO
OFICIAL: R$4.000,00 (Março/2022); AVALIAÇÃO TABELA FIPE: R$5.500,00 – Junho/2022; Localização do bem: Rua
Carmela Galli Papaleo, 289, Jd. Tropical, Itapira/SP, CEP:13972-257; Depositário: MARCELO APARECIDO DUARTE.
DÉBITO EXEQUENDO – fls.55/57: R$7.881,12 (Setembro/2021); DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no
dia 03 de Agosto de 2022, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 08 de Agosto de 2022, às 14:00 horas, e, para
eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 29 de Agosto de 2022, às 14:00
horas; CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação
(1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja
propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, devendo anteceder o
início de cada leilão, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo
da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá
ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de
até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-
mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE
SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPVA e demais taxas
e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante
ao MM. Juízo da causa. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de
documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual
regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, imissão
na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do
NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal
informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-
0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o execu-
tado MARCELO APARECIDO DUARTE, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam
localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente
de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2022.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para INTIMAÇÃO da executada IZILDA MARTINEZ SARTORI (CPF.221.997.698-01), seu cônjuge
JOSÉ CARLOS SARTORI (CPF.883.618.108-20); a credora hipotecária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ nº 00.360.305/0001-04),
A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SECRETÁRIA DE FINANÇAS; e demais interessados, expedido nos autos do
incidente de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CONDOMINIO DAS AMÉRICAS (CNPJ. nº 55.057.152/0001-12), PROCESSO
0005075-79.2020.8.26.0564. A Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo/SP, na forma da lei, etc., nos termos dos artigos 879, inciso II, e 881, do Código de Processo Civil, observando-se os requisitos
do Provimento 1625/2009, FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que
seguem: BEM: IMÓVEL: “UNIDADE AUTONOMA, consistente do apartamento nº 24, localizado no 1º andar ou 2º pavimento do “EDIFICIO
HAITI” – BLOCO 03, sito à Rua das Orquídeas, nº 369, no “CONDOMINIO AMÉRICA”, contendo a área útil de 44,76 metros quadrados,
área comum de 2,93 metros quadrados, totalizando a área de 47,69 metros quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de
1,38888%, equivalente à 60,29166667 metros quadrados do mesmo; confrontando pela frente com o hall de circulação e área comunitária
ajardinada, do lado direito com área comunitária que separa o Edifício do Edifício Guianas, do lado esquerdo com o apartamento de final 03,
e pelos fundos com área com área comunitária que separa esse Edifício do Edifício Canadá. Ao referido apartamento cabe ainda uma vaga
para guarda de automóvel de passeio, no estacionamento coletivo do condomínio, de porte médio ou pequeno, sendo que a guarda do veículo
será feita em lugar indeterminado, não demarcado, com auxílio de manobrista. O “EDIFICIO HAITI” – BLOCO 03, acha-se construído em
terreno, com a área de 4.341,00 metros quadrados, descrito e caracterizado na matricula nº 23.932.” Matricula nº 26.450 do 2º Oficial
de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP. Inscrição Municipal 024.012.057.029. ÔNUS: Consta conforme R.6, que o
imóvel foi dado e hipoteca a Caixa Econômica Federal – CEF (CNPJ. nº 00.360.305/0001-04); e conforme Av.7, registro da penhora
exequenda; Não Consta nos autos recurso pendente de julgamento. DEPOSITÁRIA: IZILDA MARTINEZ SARTORI. AVALIAÇÃO
OFICIAL: R$205.000,00 - Abril/2022. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$207.132,00 – Maio/2022. DÉBITO EXEQUENDO: R$32.774,47 –
Maio/2022. DÉBITO TRIBUTÁRIO: R$2.340,54 – Junho/2022 (não computados os valores de custas de cartório e honorários advocatícios,
em caso de protesto e/ou execução fiscal). DATAS DOS LEILÕES: 1º leilão, que terá início no dia 03 de Agosto de 2022, às 14:00 horas,
encerrando-se no dia 08 de Agosto de 2022, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando
no dia 29 de Agosto de 2022, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA: No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao
valor da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão. Não havendo lance superior à importância da avaliação,
seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente
definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 60% da avaliação devidamente atualizada até o mês da data
designada para o 2º leilão. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns. PAGAMENTO
A VISTA: O arrematante deverá efetuar o pagamento de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro
(artigos 18 e 19 do aludido Provimento). PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES: Os interessados em adquirir o imóvel em prestações, deverão
apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto no artigo 895 do Código de Processo
Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno, observando-se que a apresentação de propostas de pagamento parcelado não
suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas
públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá
depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, que não será considerada
despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação somente
será assinado pelo Juízo após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. PAGAMENTO: O preço
do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no
prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com
instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro fica fixada em 5% sobre o valor
da arrematação, não se incluindo no valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo
Provimento CSM 2319/15. DESISTÊNCIA ou ACORDO EXTRAJUDICIAL: Caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes
do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados
pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento)
sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES
DO ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda,
mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária
seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado.
Os débitos decorrentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão de responsabilidade
do arrematante, na qualidade de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. O bem será alienado no estado de conservação
em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será
responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro,
ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada
ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio
onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse
www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando a executada IZILDA MARTINEZ SARTORI, seu cônjuge JOSÉ CARLOS SARTORI; a
credora hipotecária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SECRETÁRIA DE FINANÇAS;
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL de 1º e 2º leilão do bem móvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO da devedora GISELE VICENTE FERREIRA
(RG. nº 32.269.509-0, CPF. nº 215.772.838-48), e demais interessados, expedido nos autos do incidente de CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA, movida por INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CNPJ. nº 43.586.122/0001-14), PROCESSO nº 0005231-72.2017.8.26.0564. A Doutora Carolina Nabarro Munhoz
Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da Lei, nos termos dos
artigos 879, inciso II, e 881, do CPC, observando-se os requisitos do Provimento 1625/2009. FAZ SABER que levará a
leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
(www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM: “Veículo marca Peugeot, modelo 207HB X-LINE,
placa ERX2481, ano/Mod. 2010/2011, renavam 00281938113, chassi 9362LKFWXBB059951, de propriedade da
executada Gisele Vicente Ferreira. Depositária: A POSSUÍDORA; Localização: Av. Senador Flaquer, nº 746, Centro,
São Bernardo do Campo/SP, CEP.09725-443. CONSTATAÇÃO: O veículo PEUGEOT/207HB XLINE, ano/modelo 2010/
2011, placa ERX 2481, encontra-se no local e em perfeito estado de conservação, não visualizando, por ocasião da
diligência, nenhum dano aparente (riscos ou amassados), bem como, segundo afirmação da executada, o veículo está
funcionando normalmente, sendo que fica estacionado em garagem coberta do prédio. ONUS: IPVA: R$4.539,70 +
R$855,46 até 06/06/2022; MULTAS: R$1.113,16 até 06/06/2022; LICENCIAMENTO: R$860,76 até 06/06/2022. A
penhora exequenda. Não consta nos autos recurso pendente de julgamento. AVALIAÇÃO OFICIAL tabela FIPE:
R$19.765,00 – Dezembro/2021. AVALIAÇÃO ATUALIZADA tabela FIPE: R$20.769,00 – Junho/2022. DÉBITO
EXEQUENDO : R$15.519,02 – Maio/2022. DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 02 de Agosto de
2022, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 05 de Agosto de 2022, às 14:00 horas, e, para eventual segundo
leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 26 de Agosto de 2022, às 14:00 horas. CONDIÇÕES
DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação, devidamente atualizado
até o mês da data designada para o 1º leilão; ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da
avaliação devidamente atualizado até o mês da data designada para o 2º leilão. O valor da avaliação será tomado por
base a Tabela Fipe. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial
do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas
após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC).
COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço,
conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo Provimento CSM 2319/15 e deverá ser
paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 24 horas após o término do leilão na conta a ser
informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO
EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora
arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa
gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento)
sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS
e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data do leilão serão
pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. O bem será
alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e
de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária.
Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, imissão na posse e demais providências serão
de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o
Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para
participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando a devedora GISELE VICENTE FERREIRA e demais inte-
ressados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de
seus Advogados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de 1º e 2º Leilão DA NUA-PROPRIEDADE do bem imóvel e para intimação dos executados CARLOS GARCIA
(RG.4.933.577, CPF.754.352.098-20); ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA (RG.25.139.524-8, CPF.172.592.118-90),
ANTONIO CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA (RG.26.560.048-0, CPF.172.629.478-18), casado com CLAUDIA RENATA
MENDES GARCIA DE OLIVEIRA (RG.21.563.464-0, CPF.131.857.598-26); OS USUFRUTUÁRIOS ANTONIO CARLOS
DE OLIVEIRA (RG.3.383.926-SSP/SP, CPF.409.232.588-68), e sua mulher MARIA MERCEDES GARCIA DE OLIVEIRA
(RNE W-209671-8-CGPI/DIREX/DPF, CPF.111.130.568-43); e demais interessados, expedido nos autos da ação de
EXECUÇÃO, PROCESSO Nº 0023578-81.2003.8.26.0100, requerida por CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA (CNPJ.61.464.749/0001-84). A Dra. FLAVIA POYARES MIRANDA, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível
do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão
o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br,
através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que segue: BEM: BEM:
A NUA-PROPRIEDADE sobre o Apartamento nº 121, localizado no 12º andar ou 14º pavimento do Edifício Villa Ca D’Oro,
situado à Rua Professor José Horácio Meirelles Teixeira nº 640, no 13º Subdistrito - Butantã, com a área útil de 161,3205m²,
a área comum de 124,1843m², perfazendo a área total construída de 285,5048m², correspondendo-lhe a fração ideal
no terreno e nas coisas comuns do condomínio de 0,02522632, contribuinte 171.058.0105-1 (em área maior), matriculado
sob nº 133.172 no 18º CRI/SP; Consta conforme Av.05, registro da penhora exequenda; conforme Av.06, em 31 de
agosto de 2020, por determinação do Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução em São Paulo – TRT da 2ª Região, autos
do Proc. 00024749020125020082, foi decretada a INDISPONBILIDADE DE BENS pertencentes a Ana Paula Garcia
Oliveira; conforme Av.07, em 23 de setembro de 2020, por determinação do Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução
em São Paulo – TRT da 2ª Região, autos do Proc. 02058003319985020028, foi decretada a INDISPONBILIDADE DE
BENS pertencentes a MARIA MERCEDES GARCIA DE OLIVEIRA; ANTONIO CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA; conforme
Av.08, em 23 de março de 2021, por determinação do Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução em São Paulo – TRT
da 2ª Região, autos do Proc. 0158800502015020313, foi decretada a INDISPONBILIDADE DE BENS pertencentes a
ANTONIO CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA; ANA PAULA GARCIA OLIVEIRA, e MARIA MERCEDES GARCIA DE OLIVEIRA;
conforme Av.09, em 04 de maio de 2021, PENHORA de Nua Propriedade – Metade Ideal, nos autos 00009429-
33.2002.8.26.0224, ação de execução, em tramite na 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, movida por Condomínio
Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center; e conforme Av.10, em 27 de abril de 2022, por determinação do Grupo
Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP – TRT da 2ª Região, autos do Proc. 02136007720015020038, foi
decretada a INDISPONBILIDADE DE BENS pertencentes a ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA; ANTONIO CARLOS
GARCIA DE OLIVEIRA, e MARIA MERCEDES GARCIA DE OLIVEIRA; AVALIAÇÃO: R$656.226,00, em Março/2018;
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$857.266,94 (MAIO/2022); DÉBITO EXEQUENDO: R$1.194.403,87 em JUNHO/2022;
DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão, que terá início no dia 08 de Agosto de 2022, às 14:00 horas, encerrando-se no dia
11 de Agosto de 2022, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando
no dia 31 de Agosto de 2022, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que
der lance igual ou superior que a avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor
da avaliação (2ª Praça). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo único da
Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses,
mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo
MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). PAGAMENTO – O preço do bem
arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br,
no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – a comissão devida
ao gestor será de 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 17 do Prov. CSM n. 1625/
2009), devendo ser depositada nos próprios autos (art.267, Parágrafo único, do Prov.2152/2014). DESISTÊNCIA DO
LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão,
a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados
pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5%
(cinco por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito
atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos
até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM.
Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos decorrentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos
com o produto da arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, na qualidade de adquirente da
unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso
VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado
no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de
responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de
responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o
Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br.
Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados CARLOS GARCIA (RG.4.933.577,
CPF.754.352.098-20); ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA (RG.25.139.524-8, CPF.172.592.118-90), ANTONIO
CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA (RG.26.560.048-0, CPF.172.629.478-18), casado com CLAUDIA RENATA MENDES
GARCIA DE OLIVEIRA (RG.21.563.464-0, CPF.131.857.598-26); OS USUFRUTUÁRIOS ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
(RG.3.383.926-SSP/SP, CPF.409.232.588-68), e sua mulher MARIA MERCEDES GARCIA DE OLIVEIRA (RNE W-209671-
8-CGPI/DIREX/DPF, CPF.111.130.568-43);  e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam
localizados para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1116731-92.2019.8.26.0100.
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) Fayez Assaad Mahmoud (RG nº5.737.358, CPF nº
160.141.208-82), Celina da Conceição Mahmoud( RNE nº W465468C, CPF nº 171.819.148-04), Carlos da Silva (CPF
nº 575.460.968-04), Maria Manuela das Neves Louro Miranda Neto da Silva, Maria Isolete da Silva (RNE nº W403768-
9, CPF nº 107.452.928-60), Fernando da Rocha Matias (RNE nº W403769-7, CPF nº 112.141.558-04), Manuel
Cândido da Silva (RNE nº W536864-A, CPF nº 663.912.968-04), Roseli Miranda Neves da Silva (RG nº 11.891.514-
SP, CPF nº 002.209.718-03), Ilda da Silva Costa (RNE nº V098526-R, CPF nº 166.306.078-99), Augusto Costa (RNE
nº V098525-T, CPF nº 450.291.728- 15), Ilda da Rocha Matias (Identidade RG nº 4.515.228 e RNE W536865-8 e
inscrita no CPF/MF sob nº 488.474.708-97), Espolio de Maria Rosa Rondine -Inv. Maria Tereza Simões Borges, VICTOR
RAGUSA (RG nº 43.678.946-2 e inscrito no CPF/MF sob nº 345.451.918-78), MARIA TEREZA SIMÕES BORGES (RG
nº 3.643.030-4 e inscrita no CPF/MF sob nº 609.256.128-4), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS SIMÕES - inventariante,
SÔNIA REGINA PINTO SIMÕES (RG nº 4.811.614 e inscrita no CPF/MF sob nº 648.337.398-87), WALDIR RENE
GUIRICO (R.G nº 37194598, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.052.968-40), LUIS ANTONIO GUIRICO (R.G
nº 7.890.766-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº077.636.408-12), MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GUAYTACAZES,
CNPJ nº 29.116.894/0001-61, Procuradoria Regional da União em São Paulo, Municipalidade de São Paulo e
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, CNPJ nº 46.379.400/0001-50, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Dirce Antunes ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre Rua Heráclito Graça, nº 127, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP:
02530-030, 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.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 25/2022, PROCESSO 41/2022 Torna público que o processo 
licitatório em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação em cartão mag-
nético com chip para os funcionários da Prefeitura do Município de Alto Alegre, tendo em vista que o parecer jurídico 
rejeitou a impugnação da empresa BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ficando as cláusulas do Edital permanecendo 
inalteradas, retificando a data de abertura do dia 25 de julho de 2022 para o dia 04 de julho de 2022 ás 8:30h. O Edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 as 16:00 horas, na 
Praça Manoel Gomes da Pena nº 42, em Alto Alegre –SP. Bem como disponibilizado no sitio eletrônico: www.altoalegre.
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo telefone 18 - 3657 9009. Alto Alegre, 
22 de julho de 2022. Carlos Sussumi Ivama.Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 PROCESSO DE COMPRAS 
Nº 103/2022 TIPO: MENOR PREÇO UNITARIO Objeto: aquisição de 33 (trinta e três) Câmeras de Monitoramento,  exclu-
sivamente, objetivando apoiar as atividades institucionais das Guarda Municipal e com recurso de origem em Emenda 
Parlamentar Impositiva – LOA 2022.005.37752 – Demanda 030700 entre o Estado de São Paulo, por  intermédio da 
Secretaria da Segurança Pública, e o Município de Monte Azul Paulista, conforme especificações nos Anexos. Data da 
abertura 05/08/2022, às 09h00min. O edital completo será fornecido gratuitamente no site oficial do município http://
www.monteazulpaulista.sp.gov.br ou na Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP, no departamento de licita-
ções à Praça Rio Branco nº. 86, Centro, no horário comercial, maiores informações no telefone (17) 3361-9500. Marcelo 
Otaviano Dos Santos – Prefeito do Município. Monte Azul Paulista-SP, 22 de julho de 2022.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 006/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 49 RUAS DO MUNICIPIO. DATA: 24/08/2022 
– 10H00M. Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância 
Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo 
o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br 
ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 22 de Julho de 2022. Dr. ELMIR 
KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 015/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR VIBRATO-
RIO. A Sessão Pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, 
às 09h00min do dia 05/08/2022. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 25/07/2022, 
no site do Município, através do portal www.serranegra.sp.gov.br e no site www.bec.sp.gov.br. Informações em dias úteis, 
das 08h00m às 17h00m. Serra Negra, 22 de Julho de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal. 
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N. 010/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO BANHEIRO DA PRAÇA JOHN F. KENNEDY. NOVA DATA: 11/08/2022 – 10H00M. CA-
DASTRO: Para participar, os interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro até o 
3º dia anterior à data do recebimento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). Edital completo deverá ser retirado 
gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John 
F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para 
cópia (cd/dvd, pendrive, etc.), pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.
br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 22 de Julho de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N. 013/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AMPLIAÇÃO DA EMEB MARIA DE LOURDES PINHEIRIO TABORDA. DATA: 11/08/2022 – 14H00M. CADASTRO: Para partici-
par, os interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro até o 3º dia anterior à data 
do recebimento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão 
do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em 
dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.), 
pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. 
Serra Negra, 22 de Julho de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 111/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA TRANS-
PORTE DE PACIENTES. DATA: 08/08/2022 - 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 114/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA 
DE SAÚDE. DATA: 10/08/2022 - 14H00M. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 
25/07/2022, no site do Município, através do portal www.serranegra.sp.gov.br, pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.
br ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito 
à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia 
específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc). Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 22 de Julho de 2022. Dr. ELMIR 
KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO herdeiras LETICIA APARECIDA DA SILVA LEITE
(RG.48.582.140-0, CPF. nº 393.850.138-31), casada com Jonatan Alonso da Costa; GREICE APARECIDA DA SILVA LEITE (RG.48.581.905-
3, CPF. nº 396.123.268-78); JOICE DA SILVA LEITE DORATIOTO (RG.40.025.411-6, CPF. nº 359.790.488-26); RENATA DA SILVA
LEITE (RG.40.025.324-0, CPF. nº 351.689.048-74); os menores RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS LEITE, e RENAN SANTOS
LEITE, representados por sua genitora MARIA CREMILDA DOS SANTOS (RG.34.434.894, CPF. nº 923.795.164-72); A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA; e demais interessados, expedido nos autos da ação de INVENTARIO dos bens do
falecido RENE LEITE (CPF. nº 040.471.968-60), PROCESSO nº 0010357-46.2010.8.26.0048, movida pela inventariante LETICIA
APARECIDA DA SILVA LEITE (RG.48.582.140-0, CPF. nº 393.850.138-31). O Doutor Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão
o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ARGO NETWORK LEILÕES, pelo Leiloeiro PHILLIPE SANTOS INIGUEZ
OMELLA - JUCESP 960, através do site www.argonetworkleiloes.com.br, devidamente homologado junto ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em condições que segue: BEM – IMÓVEL: Uma casa situada à Rua Bela Vista, nº 834, e seu respectivo
lote de terreno com a área de 137,50m2, correspondente ao “Sub-Lote B”, que foi desdobrado dos lotes nºs 03, 04, e 05 da quadra 44,
do loteamento denominado Jardim Imperial, situado no Bairro de Caetetuba, perímetro urbano desta cidade e comarca de Atibaia/SP,
medindo linearmente, 5,00 metros de frente para a Rua Bela Vista; pelo lado direito de quem da Rua olha para o imóvel, mede 30,40
metros, e confronta com o Sub-Lote A; pela lado esquerdo, seguindo a mesma orientação mede 30,80 metros e confronta com o Sub-
Lote C; e, nos fundos mede 4,00 metros, e confronta com parte do lote nº 25. Matricula nº 73.495 do Cartório de Registro de Imóveis
de Atibaia/SP; Cadastro na Prefeitura local sob nº 10.044.002.01/0108780; ONUS: DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: R$3.078,34 até 15/
03/2022. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$230.000,00 (Novembro/2021); DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia
10 de Agosto de 2022, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 15 de Agosto de 2022, às 15:00 horas, e, para eventual segundo
leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 05 de Setembro de 2022, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA
– No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem. Não havendo lance superior à importância da
avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora
previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação atualizada ou 80%
do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para
que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos
diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto.
O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como o Provimento CSM
nº 1625/2009 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado por este fim de acordo com as
normas administrativas do Tribunal. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante arcará
com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam
sub-rogados no preço da arrematação. - O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início
da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior
a 50% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. PAGAMENTO
- O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site
www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre
o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo
de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO
ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda,
mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza
hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente
notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de
gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça
necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão
de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados
até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação
das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou
ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br.
Ficando os herdeiros, a viúva meeira, a PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA; e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para INTIMAÇÃO dos executados JAVERT FERNANDES MENEZES (CPF nº 033.946.248-50);
RUBENS DE FREITAS MENEZES JUNIOR (CPF nº 499.765.326-87), MARIA JOSÉ MILAGRES MENEZES (CPF nº 415.359.796-15),
DOROTÉA CRISTINA FERNANDES MENEZES OLIVEIRA (CPF nº 756.635.206-78); seus respectivos cônjuges; MUNICIPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO – Procuradoria de Dívida Ativa e Execuções Fiscais; e demais interessados, expedido nos autos do incidente de
CUMPRIMENTO de SENTENÇA movido por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PROGRESSO DOS MENINOS (CNPJ nº 48.602.304/0001-55),
PROCESSO 0021854-80.2018.8.26.0564. A Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo
do Campo/SP, na forma da lei, etc., nos termos dos artigos 879, inciso II, e 881, do Código de Processo Civil, observando-se os requisitos
do Provimento 1625/2009, FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que
seguem: BEM: “IMÓVEL: LOJA 7-B que foi emplacada oficialmente sob o número 30 da Avenida Bispo César Dacorso Filho, localizada no
andar térreo ou primeiro pavimento, do Edifício Progresso dos Meninos, no Bairro de Rudge Ramos, lado ímpar, edifício esse que tem sua
entrada principal pelo nº 273 da Avenida Dr. Rudge Ramos, composta de um salão comercial, dois lavatórios com WC e um quintal, confrontando
de um lado com a loja 7-A, quintal da loja 8, de outro lado com a rampa de acesso ao sub-solo e fundos com a loja nº 8, com frente para o
recuo do prédio que dá para a Avenida Bispo César Dacorso Filho, com a área total construída de 143,65 metros quadrados, cabendo-lhe a
fração ideal de 1,22% no solo, ou sejam 19,50 metros quadrados de terreno.” Cadastro Municipal nº 013.012.031.013. Matricula nº 27.527
do 1º CRI de São Bernardo do Campo/SP. DEPOSITÁRIOS: Javert Fernandes Menezes, Rubens de Freitas Menezes Junior e Dorotéa
Cristina Fernandes Menezes Oliveira. ONUS: Consta na CRI: Av. 4, que o imóvel sob nº 30 da Av. Bispo Cesar Dacorso Filho, passou a ser
o de nº 22 da mesma avenida; Av.7, Registro da penhora exequenda. Consta dos Autos: Pedido de RESERVA do valor R$14.431,46 (janeiro/
2022) para a garantia do crédito fiscal municipal; Ação Rescisória - Despesas Condominiais sob nº 2117831-40.2020.8.26.0000 pendente de
julgamento, com que o feito deverá ser PARALISADO antes de eventual expedição da carta de arrematação – fl. 325; Agravo de Instrumento
sob nº 2169088-70.2021.8.26.0000, interposto pelos executados contra a decisão de fl. 495, pendente de julgamento. AVALIAÇÃO OFICIAL:
R$582.000,00 - Setembro/2021. AVALIAÇÃO ATUALIZADA pela TABELA do TJSP: R$635.231,94 – Junho/2022. DÉBITO EXEQUENDO:
R$120.041,04 – até 10/06/2022. DÉBITOS MUNICIPAIS: R$12.719,52 – até 10/06/2022 (não computados os valores de custas de cartório
e honorários advocatícios, em caso de protesto e/ou execução fiscal). DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 11 de
Agosto de 2022, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 16 de Agosto de 2022, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão,
que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 05 de Setembro de 2022, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA: No primeiro
pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão. Não
havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte)
dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 60% da avaliação
devidamente atualizada até o mês da data designada para o 2º leilão. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para
os débitos judiciais comuns. PAGAMENTO A VISTA: O arrematante deverá efetuar o pagamento de uma única vez, em até 24 horas após
ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro (artigos 18 e 19 do aludido Provimento). PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES: Os interessados em adquirir
o imóvel em prestações, deverão apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto
no artigo 895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno, observando-se que a apresentação de propostas
de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876
CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor
atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor,
que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto
de arrematação somente será assinado pelo Juízo após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão.
PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site
www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá
um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro fica fixada em 5%
sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas
pelo Provimento CSM 2319/15. DESISTÊNCIA ou ACORDO EXTRAJUDICIAL: Caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes
do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela
empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o
valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO
ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante
apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão
o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. Os débitos
decorrentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante,
na qualidade de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra,
sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual
regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais
providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para
a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação,
ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br.
Ficam os executados JAVERT FERNANDES MENEZES, RUBENS DE FREITAS MENEZES JUNIOR; MARIA JOSÉ MILAGRES MENEZES,
DOROTÉA CRISTINA FERNANDES MENEZES OLIVEIRA; seus respectivos cônjuges, MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO –
Procuradoria de Dívida Ativa e Execuções Fiscais; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados
para a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO dos executados RICARDO FRANCHI VOCCI (RG nº 25.977.935-
0, CPF.218.540.298-60), e JANAINA CAROLINA GARCIA MEJIAS, (RG. 30.919.744-2, CPF nº 306.676.808-29); A CREDORA HIPOTECÁRIA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ.00.360.305/0001-04); e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHAS GREGAS (CNPJ.03.953.265/0001-00), PROCESSO 0066534-21.2009.8.26.0224.
O Doutor Mauro Civolani Forlin, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º
do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
(www.argonetworkleiloes.com.Br), em condições que segue: BEM: IMÓVEL: O Sobrado nº 185, do tipo “1”, Bloco “B-18”, localizado no
pavimento térreo, na via interna 04, integrantes do “Conjunto Habitacional Residencial Ilhas Gregas”, localizado na Rua Anhumas, nº 535, no
bairro dos Morros, perímetro urbano do distrito, município e comarca desta Cidade, com a área útil de 62,7700m², área de uso comum de
91,4625m², perfazendo a área total construída de 154,2325m², correspondendo a fração de 0,2395%, Inscrição Cadastral 082.34.33.0001.01.000-
0 // 02.000-8, matricula 89.135 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP; Consta conforme AV-1, hipoteca em favor da Caixa
Econômica Federal – CEF (CNPJ.00.360.305/0001-04); conforme AV-2, registro da penhora exequenda; e conforme AV-3, foi decretada a
indisponibilidade dos bens do coproprietário Ricardo Franchi Vocci, requerido pela Secretária da 30ª vara do Trabalho de São Paulo/SP,
proc.01843009420015020030; AVALIAÇÃO DO BEM: R$200.000,00 (Março/2019); DÉBITO EXEQUENDO: R$156.180,66 até 06/06/2022;
DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 08 de Agosto de 2022, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 11 de Agosto de 2022,
às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 31 de Agosto de 2022, às 14:00 horas;
CONDIÇÕES DE VENDA - No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem (atualizado monetariamente).
Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20
(vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 70% da
última avaliação atualizada ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz. A atualização deverá ser pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns. Desde já, fica consignado que o arrematante deverá efetuar o pagamento de
uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro (artigos 18 e 19 do aludido Provimento). Fica claro, ainda, que,
se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 NCPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições,
dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá
o credor pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de
ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juízo após a
efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta
por valor que não seja inferior a 70% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz.
PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site
www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá
um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia
útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO
DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelado após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida,
será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento.
DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN. Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto
no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. Os débitos decorrentes
de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, na qualidade
de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a
verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização
que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências
serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados
até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo
telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. Ficando os executados RICARDO FRANCHI VOCCI (RG nº 25.977.935-0,
CPF.218.540.298-60), e JANAINA CAROLINA GARCIA MEJIAS, (RG. 30.919.744-2, CPF nº 306.676.808-29); A Credora Hipotecária Caixa
Econômica Federal – CEF (CNPJ.00.360.305/0001-04); e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam
localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será
o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 10 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1045995-65.2019.8.26.0224. 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 MARINES DE ARAUJO SOARES REIS (CPF. nº 325.496.602-34), que lhe foi proposta uma ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S.A
para cobrança de R$8.412,42 até Nov./2019, débito esse referente o Termo de Confissão de Dívida, o qual não fora
honrado pela executada. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos
30 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 na forma da lei. N NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 07 de julho 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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002891-58.2020.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, 
Dr(a). JU HYEON LEE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ao corréu Teodoro José da Paixão, 
CPF 001772958-05 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo - CDHU, lhe ajuizou ação de Reintegração/Manutenção de Posse, objetivando a Rescisão de 
Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Guaia-Guaçu, NR: 110 - 
P:03 - B:3-A - AP:14A, Jd. Redil, Conjunto Habitacional SP (Itaquera C2), São Paulo-SP, CEP 
08215-170, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracteri-
zando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do 
contrato e a consequente reintegração de posse. Estando o corréu supra mencionado em local ig-
norado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias su-
pra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de reve-
lia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2022. 

D E C I S Ã O - E D I T A L Processo nº: 1048459-80.2018.8.26.0100 Classe - Assunto: Monitória - 
Contratos Bancários Requerente: BANCO DO BRASIL S/A Requerido: Neoglass Importadora e 
Comércio de Produtos Ópticos e outros Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os 
meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 703, servin-
do a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Neoglass Importadora e Comércio de 
Produtos Ópticos, Dario Young Kim e Soo Yun Kim, domiciliado em local incerto e não sabido, que 
lhe foi movida Ação MONITÓRIA por BANCO DO BRASIL S/A, alegando em síntese: a parte ré ce-
lebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário n.º 153.504.260, com vencimento final em 
10/09/2023, estando em débito no pagamento dos valores devidos, os quais totalizam a quantia de 
R$ 687.087,36, quando da propositura da ação. 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 pa-
ra que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para que pague 
o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob 
pena de conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio, será nomeado curador es-
pecial. 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$ 
213,78, providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, compro-
vando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 31 de maio de 2022. 

 EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005687-70.2022.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). Rossana Teresa Curioni Mergulhão, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) SILVANA SILVEIRA DE FREITAS, qualificação ignorada e WAGNERIZÍDIO, qualificação ignorada, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CLAUDIO IWAMOTO ME. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 513, §2º, IV do CPC, foi determinada as 
suas INTIMAÇÕES 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$ 61.139,39, devidamente atualizada, 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 de 15 (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 Bauru, aos 12 de julho de 2022.                     P-22e23/07 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009627-05.2021.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). THIAGO ELIAS MASSAD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FAZ SABER aos 
RÉUS DESCONHECIDOS que se encontrarem no local, qual seja, Rua Angelo Bertuchi nº 162,Vila Nova Mauá, CEP 09390-620, 
lote 20A da quadra 5,CCI 26.042.053, que lhes foi proposta Ação de Reintegração de Posse objevando a reintegração de posse 
ao autor do terreno com área de 390,00 m², constuído pelo lote 20 da quadra 5 do Loteamento Vila Nova Mauá, perímetro 
urbano, cadastrado na Prefeitura de Mauá sob o contribuinte nº 26.042.053, visto que o imóvel faz frente para duas ruas, a 
saber: sendo seu endereço de testada a Rua Angelo Bertuchi nº162, Vila Nova Mauá, CEP 09390-620, bem como, possui acesso 
existente no fundo do lote, no encontro das Rua Gilberto Verdoliva e Rua Adele Biason Polisel, idenficado como nº 139. 
Expede-se edital para conhecimento da Liminar deferida para a reintegração da autora na posse do imóvel descrito, assim 
como para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. 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. Ficando adverdo de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mauá, aos 11 de julho de 2022.               P-23e25/07 

3ª Vara Judicial EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 
1003602-16.2021.8.26.0270 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Judicial do Foro de Itapeva, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Heloisa Assunção Pereira Pandino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Joaquim Lopes de Souza e Maria Tereza 
Cardoso de Souza ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO visando a aquisição originária do imóvel localizado no bairro dos 
Carvalhos, na zona rural deste município, com área total de 16,1898 ha, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestarem a ação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapeva, aos 04 de abril de 2022.                        P-23e25/07 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

PROCESSO LICITATÓRIO 17/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimen-
tícios para uso na Merenda Escolar. CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. CONTRATADO: NUTRICIONALE 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Constitui objeto deste Termo 
Aditivo o realinhamento de preços unitário do item 03 do lote 11
(BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE (200 ML), para R$ 
1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos), item 1 do lote 24 
(BATATA PALHA (PACOTE 500 GR), para R$ 21,16 (vinte e um 
reais e dezesseis centavos). As demais cláusulas e condições do
contrato permanecem inalteradas. DATA: 21 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 Licitatório 94/2022

Pregão 58/2022
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de moledo. TIPO: 
Menor Preço. VENCIMENTO: 14(quatorze) horas, do dia 04 de 
agosto de 2022. Edital por meio eletrônico e sem custo - (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, 22 de julho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

PROCESSO LICITATÓRIO 18/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 11/2022
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de carnes e frios 
para uso na Merenda Escolar. CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ANDRADINA. CONTRATADO: NUTRICIONALE CO-
MERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Constitui objeto deste Termo Adi-
tivo o realinhamento de preços unitário do item 02 do lote 04 
(CARNE DE FRANGO FILÉ EM CUBOS CONGELADO (2x2x2 cm), 
para R$ 19,42 (dezenove reais e quarenta e dois centavos). As 
demais cláusulas e condições do contrato permanecem inaltera-
das. DATA: 21 de julho de 2022. 

ERNESTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

Processo Licitatório 55/2018

Pregão 35/2018
Objeto: Contratação de equipe padrão de funcionários, máquinas 
e equipamentos para execução de limpeza pública, envolvendo 
vias públicas, praças e outros serviços. Contratante: PREFEITU-
RA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: J.A. ABDALLA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-ME. Fica ajustado entre as partes 
o acréscimo no valor de R$ 102.108,90 (Cento e dois mil, cento 
e oito reais e noventa centavos) e que o prazo de vigência cons-
tante da Cláusula Quinta, será prorrogado por mais 36 (trinta e 
cinco) dias. As demais cláusulas e condições do contrato perma-
necem inalteradas. Data: 04 de julho de 2022. 

ERNESTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE  AVARÉ  
AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2022 – PROCESSO Nº. 161/2022. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de ma-
teriais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para construção da creche padrão FDE 7 salas na Rua Delfina Lopes Peres, nº 280, 
Residencial Mário Emílio Bannwart, Avaré/SP. Data de Encerramento: 24 de agosto de 2022 às 09:30 horas, Dep. Licitação. Data de 
abertura: 24 de agosto de 2022 às 10 horas. Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 
Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de julho de 2.022 – Olga Mitiko Hata – Presidente 
da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 085/22 – PROCESSO Nº. 169/22 
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em 
desenvolvimento e fornecimento de material pedagógico impresso Recebimento das Propostas: 26 de julho de 2.022 das 08 horas 
até 05 de agosto de 2.022 às 08 horas Abertura das Propostas: 05 de agosto de 2.022 às 08h10min Início da Sessão de Disputa 
de Lances: 05 de agosto de 2.022 às 10h30min. Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-
2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de julho de 2.022 – Eliana da Silva Almeida 
– Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 086/22 – PROCESSO Nº. 170/22
COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na 
Iluminação Pública e nas manutenções prediais Recebimento das Propostas: 25 de julho de 2.022 das 08 horas até 04 de agosto de 
2.022 às 08 horas Abertura das Propostas: 04 de agosto de 2.022 às 08h10min Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de agosto 
de 2.022 às 09 horas Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.
bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de julho de 2.022 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 087/22 – PROCESSO Nº. 171/22 COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de construção Recebimento das Propostas: 01 de agosto de 2.022 
das 08 horas até 11 de agosto de 2.022 às 08 horas Abertura das Propostas: 11 de agosto de 2.022 às 08h10min Início da Sessão 
de Disputa de Lances: 15 de agosto de 2.022 às 09 horas Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de julho de 2.022 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 103/22 – PROCESSO Nº. 191/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de leite em pó integral para atender as Uni-
dades da SEMADS Recebimento das Propostas: 25 de julho de 2.022 das 08 horas até 04 de agosto de 2.022 às 08 horas Abertura 
das Propostas: 04 de agosto de 2.022 às 08h10min Início da Sessão de Disputa de Lances: 04 de agosto de 2.022 às 10h30min 
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 19 de julho de 2.022 – Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 104/22 – PROCESSO Nº. 192/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Material de Higiene para atender aos 
Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Recebimento das Propostas: 27 de julho de 2.022 
das 08 horas até 08 de agosto de 2.022 às 08 horas Abertura das Propostas: 08 de agosto de 2.022 às 08h10min Início da Sessão 
de Disputa de Lances: 08 de agosto de 2.022 às 14 horas Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 
3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de julho de 2.022 – Eliana da Silva 
Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 108/2022 – PROCESSO Nº. 200/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Objeto: Aquisição de equipamentos para a Clínica Veterinária do Município Recebimento das 
Propostas: 28 de julho de 2.022 das 08 horas até 09 de agosto de 2.022 às 08 horas Abertura das Propostas: 09 de agosto de 2.022 
às 08h10min Início da Sessão de Disputa de Preços: 09 de agosto de 2.022 às 14 horas Informações: Dep. Licitação – Praça Juca 
Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de julho 
de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 109/2022 – PROCESSO Nº. 201/2022
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de medicamentos e suplementos 
alimentares para atender a Rede Básica Municipal, Pronto Socorro Municipal e Ambulatório DST/AIDS Recebimento das Propostas: 
01 de agosto de 2.022 das 08 horas até 11 de agosto de 2.022 às 08 horas. Abertura das Propostas: 11 de agosto de 2.022 às 
08h10min Início da Sessão de Disputa de Preços: 17 de agosto de 2.022 às 09 horas Informações: Dep. Licitação – Praça Juca 
Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de julho 
de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 114/2022 – PROCESSO Nº. 207/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa para a prestação de 
serviço de análise de exames anatomopatológicos (biópsia) em atendimento aos pacientes do SUS do Município Recebimento das 
Propostas: 27 de julho de 2.022 das 08 horas até 08 de agosto de 2.022 às 08 horas Abertura das Propostas: 08 de agosto de 2.022 
às 08h10min Início da Sessão de Disputa de Preços: 08 de agosto de 2.022 às 09 horas Informações: Dep. Licitação – Praça Juca 
Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de julho 
de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2022 – PROCESSO Nº. 208/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de lixeiras para o Centro de Especialida-
des Odontológicas Recebimento das Propostas: 29 de julho de 2.022 das 08 horas até 10 de agosto de 2.022 às 08 horas Abertura 
das Propostas: 10 de agosto de 2.022 às 08h10min Início da Sessão de Disputa de Preços: 10 de agosto de 2.022 às 14 horas 
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 22 de julho de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 – PROCESSO Nº 205/2022
COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de recarga de gás P-45 
para as Emebs de Ensino Fundamental, Emebs de Ensino Infantil e Creches. Data de Encerramento: 04 de agosto de 2.022 das 
09h30min às 10 horas, Dep.Licitação. Data de abertura: 04 de agosto de 2.022 às 10 horas Informações: Dep. Licitação – Praça Juca 
Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de 
julho de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2022 - PROC. 186/2022 – AVISO 
DE LICITAÇÃO – EDITAL RETIFICADO Encontra-se disponível o 
Edital Retificado do Pregão Presencial n.º 084/2022, cujo objeto é: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COR-
PO DE BOMBEIROS, MERENDA ESCOLAR E PROJETOS DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA. Data da sessão: 05/08/2022; ho-
rário: 08h30min. Local: Sala do Cidadão (Paço Municipal). Edital 
na íntegra: http://www.dracena.sp.gov.br. Dracena, 22 de Julho de 
2.022. THAUANA DA SILVA DUARTE JOANINI - SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO INTERINA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2022

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA 
CALIBRE 9X19MM PARA A GUARDA MUNICIPAL DE PAU-
LÍNIA”. Data da realização da sessão de processamento do Pregão 
Presencial: Dia 10/08/2022 às 09h – Obtenção do Edital: disponí-
vel gratuitamente através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais.
Paulínia, 22 de julho de 2022.

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAPIAÇU 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Eletrônico nº 0105/2022; Processo licita-
tório nº 173/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO 
A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM. 
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão CONTRATAÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE 
MÃO – DE – OBRA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA-
ÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. 
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 08/08/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: 
no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 22/07/2022.

PREGOEIRO
Leandro Mariano da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 116/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITA-
LAR Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa 
até: 11/08/2022 às 08h30 Data e hora limite para recebimento das 
propostas até: 11/08/2022 às 09h Início da disputa da etapa de lan-
ces: 11/08/2022 às 10h30 Obtenção do Edital: gratuito através do 
sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.
br. Paulínia, 22 de julho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 119/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de escritó-
rio Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 
16/08/2022 às 08h30 Data e hora limite para recebimento das pro-
postas até: 16/08/2022 às 09h Início da disputa da etapa de lances: 
16/08/2022 às 14h Obtenção do Edital: gratuito através do sítio 
www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. 
Paulínia, 22 de julho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 115/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSÓRCIO DE 
EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA 
EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATE-
RIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS Data e hora limite 
para credenciamento no sitio da Caixa até: 09/08/2022 às 08h30 
Data e hora limite para recebimento das propostas até: 09/08/2022 
às 09h Início da disputa da etapa de lances: 09/08/2022 às 10h30 
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.
br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 22 de julho de 
2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 118/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE ESCRITÓRIO Data e hora limite para credencia-
mento no sitio da Caixa até: 16/08/2022 às 08h30 Data e hora li-
mite para recebimento das propostas até: 16/08/2022 às 09h Início 
da disputa da etapa de lances: 16/08/2022 às 10h30 Obtenção do 
Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 22 de julho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA
DE SOROCABA/SP. Processo: nº 1029273-83.2019.8.26.0602. Executado: MARCIO JOSÉ PEREIRA. 01 (UM) VEÍCULO MARCA/
MODELO: FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, ANO/MODELO: 2008/2009, PLACA: EIW-1009, COR: PRETA, CHASSI:
9BD17309T94257856; RENAVAM: 00115263233; COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, localizado na Rua Joaquim Bernardes
Borges, 742, Centro, Itu/SP. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 24.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 14.400,00 (60% do valor
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 09/08/2022 às 11h10min, e termina em
12/08/2022 às 11h10min; 2º Leilão começa em 12/08/2022 às 11h11min, e termina em 01/09/2022 às 11h10min. Fica o
executado MARCIO JOSÉ PEREIRA, 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 24/06/2021.
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A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 23/07/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 117/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RA-
TOS, CAMUNDONGOS E PINTOS VIVOS PARA ALIMEN-
TAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ECOLÓGICO Data e 
hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 11/08/2022 
às 08h30 Data e hora limite para recebimento das propostas até: 
11/08/2022 às 09h Início da disputa da etapa de lances: 11/08/2022 
às 10h30 Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.pauli-
nia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 22 
de julho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1003631-87.2020.8.26.0048. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Rescisão / Resolução. Requerente: Ferreira Empreendimentos Imobiliários Atibaia Ltda. Requerido: Gilberto
Evangelista da Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003631-87.2020.8.26.0048. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr. Rogério A. Correia Dias, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a GILBERTO EVANGELISTA DA SILVA, brasileiro, divorciado, metalúrgico, RG 26.639.473-5, CPF
069.585.478-02, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - Devolução de valores pagos por
parte de Ferreira Empreendimentos Imobiliários Atibaia Ltda, alegando em síntese: Que em 08.09.2019 foi realizado
entre a autora e o réu um Instrumento Particular de Venda e Compra do imóvel urbano, lote nº 59, Quadra 16, do
loteamento denominado Residencial Jardins da Catalunha, matrícula nº 129.371, do Registro de Imóveis local, com
pacto de alienação fiduciária em garantia de pagamento. Que o réu não pagou as parcelas ajustadas, tendo pago
somente o ATO em 30.09.2019 no valor de R$ 2.603,55, motivo pelo qual a autora ajuizou a presente ação para
requerer a resolução do contrato e devolução dos valores pagos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Atibaia, aos 06 de julho de 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002413-71.2014.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Raul de Aguiar Ribeiro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VISIONBYTE
DIGITAL SERVICES LTDA, CNPJ 03.795.926/0001-09, ELDER GERALDO GARCIA, Brasileiro, Casado, Engenheiro, RG 15468873,
CPF 467.289.376-68, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 143.525,53 (maio de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário -
Empréstimo - Capital de Giro nº 5.668.669. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a
fluir dos 30 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora 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 na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 19 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1034985-92.2017.8.26.0224. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Eletrofig Materiais Eletricos Eireli-me e outro. Edital de
Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1034985-92.2017.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins
Pereira, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. FAZ SABER a Eletrofig Materiais Elétricos Eireli ME
(CNPJ. 11.669.534/0001-21) e Elie (ou Eliel) José da Silva (CPF. 464.355.904-78), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 58.941,84 (agosto de 2017), representada pela Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 10260873. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora
o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 107,65 e R$ 25,75. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 06 de julho de 2022.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITATIBA/SP.
Processo: nº 0004739-22.2018.8.26.0281. Executados: ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO PASSARELLI. PARTE IDEAL (25%) - Parte
do Terreno com a área de 120,00 m² e Benfeitorias (localizado nos fundos - Casa composta de 01 dormitório, sala, cozinha, área
de serviços e banheiro), com a área construída de 66,00 m², situado na Rua Inverno, nº 157, Santo André/SP - Contribuinte nº
19.002.009. Descrição completa na Matrícula nº 55.936 do 1ª CRI de Santo André/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 82.691,95
- Lance mínimo na 2ª praça: R$ 49.615,17 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça
começa em 30/09/2022 às 16h00min, e termina em 05/10/2022 às 16h00min; 2ª Praça começa em 05/10/2022 às
16h01min, e termina em 25/10/2022 às 16h00min. Fica o executado ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO PASSARELLI, representado
por seus herdeiros SUELI SELLMER PASSARELLI, JOSÉ EDUARDO PASSARELLI JÚNIOR, seu cônjuges, se casados forem, os
coproprietários SANDRA REGINA PASSARELLI RODRIGUES DE OLIVEIRA, seu cônjuge RAUL RODRIGUES DE OLIVEIRA E
SILVA, MARIA IMACULADA DE SOUZA, seu cônjuge, se casada for, bem como JANAÍNA APARECIDA DOS REIS e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da
Penhora realizada em 26/06/2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0015026-63.2021.8.26.0564. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Cartão de Crédito. Exequente: Portoseg S/A Crédito Financiamento e
Investimento. Executado: Jose Gilberto da Silva. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0015026-63.2021.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, Dr. Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSE GILBERTO DA SILVA, CPF 465.458.674-
15, que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 120.880,62 (outubro de
2021). 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Bernardo do Campo, aos 08 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1016251-04.2021.8.26.0564. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Cobrança de Aluguéis - Sem despejo. Exequente: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING.
Executado: Alessandra Santarelli de Souza e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016251-
04.2021.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo
Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO SANTARELLI DE SOUZA (CPF - 498.134.818-54 /RG - 56.612.959-0), que
Consórcio Empreendedor do São Bernardo Plaza Shopping lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 85.712,18
(julho de 2021), representada pelo Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do
São Bernardo Plaza Shopping Shopping, objetivando a locação da loja de uso comercial SSB03006, localizada no 3º piso. Estando
o coexecutado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens
e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo
do Campo, aos 06 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1026909-97.2015.8.26.0564. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível -
Cartão de Crédito. Requerente: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento. Requerido: Gilvan Figueroa de Souza.
4ª VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 4º OFÍCIO CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1026909-97.2015.8.26.0564. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, Dra. FERNANDA YAMAKADO NARA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GILVAN FIGUEROA DE SOUZA,
CPF 685.071.518-68, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO, por
parte de PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando o recebimento da quantia de R$
30.187,65 (novembro de 2015), decorrente da dívida consubstanciada na utilização do cartão de crédito contratado.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Bernardo do Campo, aos 13 de julho de 2022.

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

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL DE SANTANA/SP. Processo: nº 0025795-15.2017.8.26.0001. Executado: PEDRO ALVES DOS REIS FILHO. DIREITOS
DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR que recaem sobre o Apartamento nº 21 (composto de 03 dormitórios e 02 vagas de
garagem), do Edifício Mikomos, situado na Rua José de Almeida, nº 608, Vila Medeiros, São Paulo/SP. Contribuinte nº 068.194.0154.1
(Conforme fls. 348 dos autos). Descrição completa na Matrícula Mãe nº 146.025 do 15º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª e
2ª praças: R$ 180.000,00 (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 26/08/2022 às 11h10min, e
termina em 29/08/2022 às 11h10min; 2ª Praça começa em 29/08/2022 às 11h11min, e termina em 19/09/2022 às
11h10min. Fica o executado PEDRO ALVES DOS REIS FILHO, seu cônjuge, se casado for, o promitente vendedor PINHO BASTOS
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., os credores PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, JACIARA GOMES DOS
SANTOS, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIKONOS, bem como MARCELLO TAYAR CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA.,
SÉRGIO MITRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.

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

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ANEXO
FMU DO FORO CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 0600740-75.2011.8.26.0016. Executados: MAR’ ONE ARTE E
DECORAÇÕES LTDA. - ME (nome fantasia ARQUIMAD), JOSÉ VITORIANO DE ARAÚJO, MARCOS PAULO BERNARDO DE
SOUZA. 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: FORD/FIESTA, ANO/MODELO: 1996/1997; PLACA: CHE-3247; COR: VERDE,
RENAVAM: 00665738650; CHASSI: 9BFZZZFDATB078374; COMBUSTÍVEL: GASOLINA, localizado na Rua José Feres, 16-C,
Jardim Orbam, São Paulo/SP. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 6.500,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 3.900,00 (60% do valor de
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 15/08/2022 às 11h40min, e termina em 18/
08/2022 às 11h40min; 2º Leilão começa em 18/08/2022 às 11h41min, e termina em 08/09/2022 às 11h40min.  Ficam os
executados, MAR’ ONE ARTE E DECORAÇÕES LTDA. - ME (nome fantasia ARQUIMAD), na pessoa de seu representante legal,
JOSÉ VITORIANO DE ARAÚJO, MARCOS PAULO BERNARDO DE SOUZA, 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 30/01/2015.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009351-15.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Daniela Langkammer, CPF/CNPJ 037.739.056-96, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Strong Consultoria Educacional Ltda. E outro, objetivando a quantia de R$ 67.653,94 (fevereiro de 2020), representada pelo
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais nº 1041/02152012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a dívida no valor de R$ 32.270,25, que deverá ser atualizada até a data
do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do débito. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC), ou, no prazo de 15 dias, apresente(m) embargos à execução. Alternativamente,
no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor
em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá(ão) o(a) (s) executado(a)(s) valer-se do disposto no art.
916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento
de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito
de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004829-11.2021.8.26.0609. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). RAFAEL RAUCH, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) UNIAO LAMINADOS PLASTICOS LTDA EPP - NA PESSOA DE ROMANA AQUARELLI, CNPJ
08.834.430/0001-10, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Plaster
Comércio de Resinas Plasticas Eireli.  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$ 143.280,69 (datada de 7/3/2022),
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, iniciase 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, publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – SISBAJUD. Processo Digital nº: 1037499-
28.2015.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Mútuo. Exequente: Brasil Foods Sociedade de Previdência
Privada - Bfpp. Executado: Kelvis Aparecido da Cruz. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Ovalle da Silva Souza, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a KELVIS APARECIDO DA CRUZ, CPF 139.217.308-64, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta
por BRF PREVIDÊNCIA, fora realizado bloqueio via sistema sisbajud, no valor de R$ 383,33. Desta forma, encontrando-se o
executado em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente, por meio do qual fica o mesmo devidamente intimado do bloqueio,
podendo no prazo de 05 (cinco) dias apresentar impugnação a respeito de possível impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva
de ativos financeiros, nos termos do § 3º, incisos I e II, do art. 854, do Código de Processo Civil, bem como, fica devidamente intimado
o executado de que em caso de silêncio, o bloqueio converte-se-á de pleno direito em penhora, passando então a fluir o prazo de
15 (quinze) dias para eventual impugnação, nos termos do art. 917, § 1º, do Código de Processo Civil, ambos os prazos a serem
contados do esgotamento do prazo de vinte (20) dias do presente edital. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas,
aos 28 de junho de 2022.

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=6eeb9edb-ac9a-4b5f-a95c-8f6b2ba1474e
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