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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados TRIANGULO ALIMENTOS LTDA (em recuperação judicial), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.022.424/0002-03; ROMEU BONINI JUNIOR, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 681.408.948-34; EDUARDO ODONI BONINI, inscrito no CPF/MF sob o nº 833.393.538-91; bem como sua mulher BERNADETE DE CARVALHO BONINI, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.203.588-77; e dos 
coproprietários da matrícula 9.409: ALMEIDA GALAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.844.618-49; e sua mulher CLARICE MARIA LONGO GALAN; e dos coproprietários das matrículas 9.409 e 4.889: ELZA 
VICENTINI BONINI, inscrita no CPF/MF sob o nº 175.389.968-00; EUCLIDES CARLOS BONINI, inscrito no CPF/MF sob o nº 575.778.118-15; EUNICE TEREZINHA BONINI, inscrita no CPF/MF sob o nº 743.538.028-87; 
e ELENICE APARECIDA BONINI, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.428.618-76. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, MM. Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 
CRUZEIRO DO SUL S/A em face de TRIANGULO ALIMENTOS LTDA - Processo nº 1044455-73.2013.8.26.0100 – Controle nº 1430/2013, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 
3º do CPC. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o 
ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 08/08/2022 às 16:30 h e se encerrará dia 11/08/2022 às 16:30 h, onde somente 
serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 11/08/2022 às 16:31 h e se encerrará 
no dia 31/08/2022 às 16:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando 
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá 
a 95% (noventa e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, 
devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais 
taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no 
prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE 01: MATRÍCULA Nº 9.409 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITÁPOLIS/SP - IMÓVEL: Um 
terreno de forma regular, sem benfeitorias, situado nesta cidade, com frente para a Rua “I”, lado par, constituindo o lote nº 09 da quadra “A”, do loteamento denominado “Jardim Estoril”, medindo onze (11) metros de frente, 
igual medida nos fundos, por vinte e três (23) metros de ambos os lados, da frente aos fundos, encerrando uma área de duzentos e cinquenta e três (253) metros quadrados, confrontando-se pela frente com a mencionada 
via pública, pelo lado direito de quem da rua olha para o imóvel de frente, com o lote nº 08, pelo lado esquerdo, mesmo sentido, com o lote nº 10, todos da mesma quadra, e pelos fundos com Oswaldo Guirro, distando noventa 
e três (93) metros da projeção da esquina que a mencionada via pública faz com a Estrada Municipal; cadastrado na Prefeitura Municipal local como sendo lote 009 da quadra 612. Consta na Av.08 desta matrícula que nos 
autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1000080-25.2017.8.26.0236, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Ibitinga/SP, requerida por MAURO WAGNER XAVIER contra EDUARDO ODONI BONINI E OUTROS, foi 
penhorado 6,25% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.11 desta matrícula a penhora exequenda de 6,25% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário 
o executado. Avaliação deste lote: R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) para abril de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE 02: 
MATRÍCULA Nº 1.929 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITÁPOLIS/SP – IMÓVEL: Um terreno de forma irregular, situado nesta cidade de Itápolis, com frente para a rua José Rossi, medindo 
28,67 metros de frente, 10,85 metros do lado direito, onde confronta com a avenida Campos Salles, com a qual faz esquina, 15,50 metros do lado esquerdo, onde confronta com o lote 3, e 29,00 / metros na face dos fundos, 
onde confronta com os lotes 2 e 2 A, todos da mesma quadra; terreno esse cadastrado na Prefeitura Municipal como sendo lote n. 4, da quadra 74, cat. fiscal II. Consta na Av.04 desta matrícula a de um prédio próprio para 
oficina, construído de tijolos e coberto de alumínio, servido por instalações de água, luz e esgoto, com frente e para dentro do alinhamento da avenida Campos Salles, sob n. 482, com 298,00 metros quadrados. Consta na 
Av.09 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 
0011060-19.2016.5.15.0049, requerida por OSMAR ROSA JUNIOR contra TRIÂNGULO ALIMENTOS LTDA e outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Avaliação deste lote: 
R$ 491.700,00 (Quatrocentos e noventa e um mil e setecentos reais) para setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE 03: 
MATRÍCULA Nº 13.290 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITÁPOLIS/SP – IMÓVEL: Um prédio residencial com 41,23 metros quadrados, tipo RP 2/41, situado nesta cidade, à avenida José 
de. Barros Ribeiro, sob nº 451, e o respectivo terreno composto pelo lote nº 16 da quadra 13, do “Conjunto Residencial Jardim Vitória”, medindo um (1), metro e catorze (14) centímetros de frente para a avenida Jose de Barros 
Ribeiro, até encontrar o início de um arco de círculo com nove (9) metros de raio, e catorze (14) metros e quarenta e nove (49) centímetros na confluência da cita da avenida com a rua José Rossi, quinze (15) metros e catorze 
(14) centímetros do lado direito de quem da avenida olha para o imóvel, onde confronta com a rua Jose Rossi, vinte e quatro (24) metros e quarenta e três (43) centímetros do lado esquerdo, confrontando com a casa nº 461 
da avenida José de Barros Ribeiro, e dez (10) metros e cinquenta (50) centímetros nos fundos, confrontando com a casa nº 500 da rua “A”, encerrando a área, de duzentos e trinta e sete (237) metros e oitenta e seis (86) 
centímetros quadrados. Consta na Av.07 desta matrícula a ampliação de 94,07 m2 do prédio residencial, passando a possuir a área de 135,30 m2. Consta na Av.08 desta matrícula que foi construído um prédio comercial, 
com a área de setenta (70) metros e setenta e sete (77) centímetros quadrados, edificado nesta cidade, com frente e para dentro do alinhamento da avenida José de Barros Ribeiro, sob nº 451. Consta na Av.12 desta 
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Avaliação deste lote: R$ 223.199,55 (Duzentos e vinte e três mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta 
e cinco reais) para setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE 04: MATRÍCULA Nº 4.889 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE ITÁPOLIS/SP – IMÓVEL: Um imóvel residencial situado nesta cidade de Itápolis, Avenida Frei Paulo Luig, sob o nº 688, e seu respectivo terreno, medindo 12,00 metros de frente, exatos, por 
16,00 metros, mais ou menos, da frente aos fundos, em cada um dos lados, terreno esse que tem início a 15,00 metros da esquina que a Avenida Frei Paulo Luig faz com a Avenida Presidente Valentim Gentil, e se confronta 
pela frente com a mencionada avenida Frei Paulo Luig, por um lado com terreno prometido a Mario Casari, pelo outro lado com Essio Boochi (vendedores), e pelos fundos com Anelo Benáglia ou quem de direito. Consta na 
Av.05 desta matrícula a ampliação de 30,00 m2 do imóvel. Consta na Av.10 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Avaliação deste lote: R$ 
814.079,64 (Oitocentos e quatorze mil, setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) para setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária 
do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 5.939.577,12 (abril/2021). São Paulo, 05 de julho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

7ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executados KIROY CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. ME, inscrita no CPF/MF sob o nº 07.718.549/0001-65; MAURICIO SOSHIN KAYO, inscrito no CPF/MF sob o nº 
069.467.408-74; JORGE MASARU KANESHIRO, inscrita no CPF/MF sob o nº 079.938.378-39; ELISABETE YOKO KANESHIRO, inscrita no CPF/MF sob o nº 124.609.208-57; representados pelo curador especial 
FABIANO BRANDÃO MAJORANA, inscrito na OAB/SP 128357. O Dr. Fernando De Oliveira Domingues Ladeira, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, 
FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
ajuizada por JOSE ROBERTO DE SOUZA em face de KIROY CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ME e Outros - Processo nº  1017060-67.2016.8.26.0564 – Controle nº 1301/2016, e que foi designada a venda 
do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, 
em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao 
e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse 
do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 09/08/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 12/08/2022 às 15:30 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 12/08/2022 às 15:31 h e se encerrará no dia 02/09/2022 às 15:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS 
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e 
demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 46.648 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JACAREÍ/SP - IMÓVEL: Uma casa à 
AVENIDA SÃO JOÃO, sob nº 458, e o seu respectivo terreno que assim se descreve: mede nove metros e noventa e nove centímetros de frente para a Avenida São João a partir do marco “0” da descrição originária (matrícula 
nº 40.253), distante 59,50 metros do alinhamento lateral da Rua Padre Eugênio, de quem da avenida olha para o imóvel do lado esquerdo confronta com o depósito nº 472 da Avenida São João (matrícula nº 46.647) na extensão 
de cento e dezoito metros e vinte e nove centímetros; do lado direito, acompanhando o muro e cerca existentes, mede cento e vinte metros e sessenta e três centímetros, em quatro segmentos, com os seguintes rumos e 
distâncias: 36,00 metros 08º25 NE, confrontando neste segmento com propriedade de Juvinil Rodrigues Pimentel, 33,68 metros 08º28’ NE, 28,15 metros 07228 NE e 22,80 metros 07231’ NE, confrontando nestes três 
segmentos com Evandir Pelogia; nos fundos mede nove metros e novecentos e trinta e cinco milímetros, com rumo 85º01’NE, confrontando com propriedade de Rolando Lippi, encerrando a área de 1.182,49 metros quadrados. 
Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 0011142-74.2016.5.15.0138, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Jacareí/SP, requerida por JOSÉ ORLANDO ALVES MATIAS 
contra KIROY CONSTRUÇÃO E INCRPORAÇÃO LTDA ME, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.08 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária 
executada. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0003081-56.2020.8.26.0292, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Jacareí/SP, requerida por MARCIA CRISTINA 
MATTERA MALASSISE contra KIROY CONSTRUÇÃO E INCRPORAÇÃO LTDA ME, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1082864-
79.2017.8.26.0100, em trâmite na 3ª Vara cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por MARCELA ALBERTINI ESTEVES contra KIROY CONSTRUÇÃO E INCRPORAÇÃO LTDA ME, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. 
Consta na Av.11 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0004744-97.2020.8260564, em trâmite na 1ª Vara cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, requerida por FABIO ALEXANDRE 
BIDARRA contra KIROY CONSTRUÇÃO E INCRPORAÇÃO LTDA ME, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 00008421120228260292, 
em trâmite na 2ª Vara cível da Comarca de Jacareí/SP, requerida por SERRA BONITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra KIROY CONSTRUÇÃO E INCRPORAÇÃO LTDA ME, foi penhorado o imóvel objeto desta 
matrícula. Contribuinte nº 44131-54-17-1009-00-000. Consta às fls. 619/621 débitos tributários no valor total de R$ 29.760,00 (dezembro/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.058.741,75 (Um milhão, 
cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) para junho de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
Débito desta ação no valor de R$ 777.393,83 (dezembro/2021). São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
LICITAÇÃO:- PROCESSO Nº 5653/2022 - ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. 
MODALIDADE:- Pregão Presencial nº 065/2022 - Objeto: Constituição de sistema de Registro de 
Preços para eventual contratação futura de empresa especializada para execução de serviços 
de implantação de faixas elevadas e de ondulações transversais - Lombadas tipo I e II, conforme 
Edital e Anexos. NOVA DATA DE ENCERRAMENTO: 08/08/2022 às 14h00. Edital disponível a 
partir de 27/07/2022 sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento 
de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 08:30 às 16:00 
horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9300 – RAMAIS 9244 e 9344 ou e-mail: licitacoes@
amparo.sp.gov.br. 
Publique-se.
Amparo 26 de julho de 2022.
Maria Aparecida Adomaitis
Diretora do Departamento de Suprimentos

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1010247- 47.2019.8.26.0005. O Dr. Michel Chakur Farah, Juiz de Di-
reito da 2ª Vara Cível Regional de São Miguel Paulista-SP, na forma da lei, etc. Faz saber ao co-executada Ma-
ria Aparecida Martins de Souza, CPF 063.704.908-06 que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido 
por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo - CDHU, nos termos do artigo 513, § 
2º, IV do CPC, intimada fica para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da im-
portância de R$ 5.573,48, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorá-
rios advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 25 de julho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
TERMO DE ANULAÇÃO Pregão Eletrônico nº 63/2022 
- Processo nº 91/2022 - Edital nº 2.395/2022 Objeto: 
Registro de Preços para realização de exames laborato-
riais, voltados ao atendimento dos pacientes do Sistema 
Único de Saúde – SUS. O Secretário de Administração 
da Prefeitura Municipal de Penápolis, usando das atri-
buições que lhe são conferidas e, considerando as ma-
nifestações da Procuradoria Jurídica, resolve ANULAR o 
Pregão Eletrônico supramencionado. Penápolis, 25 de 
julho de 2022. Pablo Ambrósio Ianela – Secretário Muni-
cipal de Administração
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Edital para APROVAÇÃO

2 COL X 10 CM

16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 16ª VARA CÍ-
VEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1098814-
26.2020.8.26.0100. Executados: executado(s) SANTO AMARO RENT A CAR LTDA - Lote de ter-
reno com a área total de 400,00m² em São José dos Campos. Rua Joaçaba, Lote 01, Quadra 09, 
São José dos Campos/SP - Inscrição Imobiliária 67.0029.0070.0000. Descrição completa na Matrí-
cula nº 82.877 do 01ª CRI de São José dos Campos/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
440.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 264.000,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 02/09/2022 às 13h30min, e termina 
em 06/09/2022 às 13h30min; 2ª Praça começa em 06/09/2022 às 13h31min, e termina em 
27/09/2022 às 13h30min. Ficam o(s) executado(s) SANTO AMARO RENT A CAR LTDA, bem co-
mo seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como a credora PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não se-
ja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 15/07/2021. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Homologação

Processo Licitatório 81/22

Pregão Eletrônico 51/22
Objeto: Registro de Preço para aquisição de medicamentos. Con-
siderando a regularidade do procedimento, hei por bem, com 
base na lei federal nº 10520, de 17 de julho de 2002, Homologar 
os itens do objeto licitado, às empresas: ALTERMED MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR LTDA (Item: 17); AVAREMED DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (Item: 4); CENTERMEDI 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens: 1, 8); 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (Item: 19); DIME-
BRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (Itens: 10, 11, 12, 13, 16); 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA (Item: 
2); FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (Item: 
9); MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A 
(Item: 14); PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (Item: 20); SUL-
MEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (Item: 7). Andradi-
na, 26 de julho de 2022.

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Homologação e Adjudicação

Processo 79/2022

Tomada de Preços 08/22
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
Galerias de Águas Pluviais no Bairro Álvaro Gasparelli. Conside-
rando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base 
no inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, Homologar e 
Adjudicar o item do objeto licitado, a empresa: MYF CONSTRU-
ÇÕES E COMERCIO LTDA. – EPP. Andradina, 26 de julho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Ata de Registro de Preço

Processo Licitatório 81/22

Pregão Eletrônico 51/22
Objeto: Registro de Preço para aquisição de medicamentos.Con-
tratado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Valor 
total registrado: R$ 1.053,00 (um mil e cinquenta e três reais); 
Contratado: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI-
RELI. Valor total registrado: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); 
Contratado: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA. Valor total registrado: R$ 15.780,00 (quinze mil, 
setecentos e oitenta reais); Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA. Valor total registrado: R$ 9.780,00 (nove 
mil, setecentos e oitenta reais); Contratado: DIMEBRÁS COMER-
CIAL HOSPITALAR LTDA. Valor total registrado: R$ 481.960,00 
(quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta reais); 
Contratado: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE 
LTDA. Valor total registrado: R$ 9.880,00 (nove mil, oitocentos e
oitenta reais); Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA. Valor total registrado: R$ 2.460,00 (dois mil, 
quatrocentos e sessenta reais); Contratado: MEDILAR IMP. DIS-
TR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A. Valor total registrado: 
R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais); Contratado: PONTAMED
FARMACEUTICA LTDA. Valor total registrado: R$ 1.112,00 (um 
mil, cento e doze reais); Contratado: SULMEDIC COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA. Valor total registrado: R$ 14.6400,00 
(quatorze mil, seiscentos e quarenta reais). Data da Ata de Re-
gistro de Preço: 26 de julho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 
Extrato de Contrato

Processo 79/2022

Tomada de Preços 08/2022
Contratante: Prefeitura do Município de Andradina. Objeto: Con-
tratação de empresa especializadabpara execução de Galerias de 
Águas Pluviais no Bairro Alvaro Gasparelli. Do Prazo de Execu-
ção: de 60 (sessenta) dias sem interrupção, contados a partir 
da “ORDEM DE SERVIÇO”. Do Pagamento: 10 (dez) dias após a 
apresentação do respectivo documento fiscal. Contratado: MYF 
CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. – EPP. Valor do Contrato: R$
267.954,55 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e cin-
quenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Data do 
Contrato: 26 de julho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAPIAÇU 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a re-
alização do Pregão Eletrônico nº 0109/2022; Processo licitatório 
nº 177/2022. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA 
DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL. OBJETO: Constitui 
objeto do presente pregão AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM 
TIPO CARRO DE PASSEIO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU. DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 
16/08/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.gua-
piacu.sp.gov.br DATA: 26/07/2022.

PREGOEIRO
Leandro Mariano da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022 - ABERTURA A PREFEITURA municipal de Lins, estado de 
São Paulo, torna público que foi prorrogada a abertura de licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO BANCO DE LEITE HUMA-
NO DE LINS – para alterações no edital Recebimento da Proposta Eletrônica: até 05 de agosto de 
2022, às 09h00min – Abertura da Sessão: 05 de agosto de 2022, às 09h30min. Licitação Mista. Valor 
do Edital: R$ 39,22 (Trinta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos). Valor Máximo para contratação: 
R$ 102.425,37 (Cento e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos). Os 
interessados poderão baixar o edital completo no site: www.lins.sp.gov.br e estarão dispensados do
recolhimento da taxa de expediente mencionada acima. Maiores informações: Comissão Permanen-
te de Licitação - Fone: (14) 3533-4280 ou e-mail: licitacao@lins.sp.gov.br. Lins/SP, 26 de julho de 
2022. Ailton Pereira Torres – Secretário Municipal dos Negócios Administrativos
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9ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUARULHOS/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4033440-72.2013.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a BARTOCCINI COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME, CNPJ. 
00.999.022/0001-07, na pessoa de seu representante legal, que IRESOLVE - COMPANHIA SECURITIZADORA DE 
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 
114.305,89 (outubro/2013), referente a Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS Limite 
Itaú Para Saque PJ - PRÉ), sob nº 11173-3700010220, emitida em 28/10/2011, da qual a executada se encontra 
inadimplente com as obrigações contratuais. E, estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, 
para que no prazo de 03 dias, pague o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou 
reconheça o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes 
que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 
dívida. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador  especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Guarulhos, 26/07/2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1001594-25.2019.8.26.0177. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Mercearia Penteado Ltda – Me. e
outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001594-25.2019.8.26.0177. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da Vara Única, do Foro de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). Willi Lucarelli, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Mercearia Penteado Ltda - ME (CNPJ. 27.218.837/0001-68) e Carmino Gomes da Silva (CPF. 950.949.038),
que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 74.685,85 (agosto de 2019),
representada pela Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços, n° 004.409.367.
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 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 Embu-Guacu, aos 21 de julho de 2022.

Processo Digital nº: 1020307-72.2017.8.26.0224. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos
Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S.A. Executado: Naha Festas Comercio de Salgados Ltda Me. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020307-72.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Naha Festas Comércio de Salgados Ltda ? ME (CNPJ. 06.953.296/0001-41), que Banco Bradesco
S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 53.185,44 (maio de 2017), representada pela Cédula
de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº. 0036056. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Guarulhos, aos 19 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006366-32.2021.8.26.0348. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Contratos. Exequente: SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS. Executado: Jessica Caroline
Moreira da Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006366-32.2021.8.26.0348. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) JESSICA CAROLINE MOREIRA DA SILVA, Brasileira, Solteira, Estudante, CPF 44009092807, com
endereço à Rua Geronimo Antonio da Conceicao, 175, Jardim Zaira, CEP 09320-765, Mauá - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para pagar a dívida, no valor
de R$ 6.927,32 , devendo o valor ser atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido da verba honorária fixada em 10%
do valor da dívida (em caso de pagamento integral, no prazo estipulado a verba honorária será reduzida pela metade), no prazo
de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, bem como para apresentação de resposta. Tendo havido bloqueio
de valores pelo sistema Sisbajud, foi determinada, ainda, a INTIMAÇÃO da executada para os termos artigo 854 do CPC, ficando
a executada advertida de que não havendo pagamento ou impugnação o arresto será convertido em penhora e, oportunamente,
revertido em favor do credor para abatimento no débito. 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 Mauá, aos 08 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1016423-74.2017.8.26.0405. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S.A. Executado: TRANSJACUMO TRANSPORTES
EIRELI - ME. e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016423-74.2017.8.26.0405. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Janjacumo (CPF. 053.098.758-91), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação
de Execução, objetivando a quantia de R$ 90.696,17 (janeiro de 2019), representada pelo Instrumento Particular
de Confissão de Dívida e Outras Avenças - nº 10.633.756. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Osasco, aos 20 de julho de 2022.

Processo Digital nº: 1028569-84.2016.8.26.0405. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Seguro. Requerente:
Sul America Cia de Seguro Saude. Requerido: Alphaplate & Pre Impressão Com. de Equip. Graficos Ltda Epp. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028569-84.2016.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª
Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). Liege Gueldini de Moraes, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Alphaplate & Pré-impressão Comércio de Equipamentos Gráficos Ltda - ME (CNPJ. 09.093.549/0001-42),
que Sul América Companhia de Seguro Saúde lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando
a quantia de R$ 6.979,18 (dezembro de 2016), decorrente do Contrato de Seguro especialmente para Pequena
e Média Empresa PME - apólice nº 19532. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Osasco, aos 21 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0004336-28.2020.8.26.0008. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica - Espécies de Títulos de Crédito. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Yepoch Comercial Eireli Epp.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004336-28.2020.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) YEPOCH COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 11.749.356/0001-49, com endereço à Travessa Angelis, 25, Jardim Eugenia, que
lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Banco Bradesco S/A, manifeste-
se sobre o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, requerendo as provas cabíveis. 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 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0006473-04.2020.8.26.0001. Clas-
se: Assunto: Cumprimento de sentença - Corretagem. Exequente: Frema Consultoria Imobiliaria Ltda e outro. Exe-
cutado: Sandro Rogerio Pais e outros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006473-
04.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SANDRO ROGERIO PAIS, Brasileiro, Casado,
Empresário, RG 20.431.306-5, CPF 100.454.808-77, JANAÍNA MAIA GONÇALVES PAIS, CPF 175.938.298-12 e
ROGERIO PAIS VEIUCLOS ME, CNPJ 03.386.253/0001-33 que tramita de uma ação de Procedimento Comum em
fase de Cumprimento de sentença, por parte de Frema Consultoria Imobiliária Ltda, CNPJ 43.281.518/0001-53 e
Osório e Maya Ferreira Advogados, CNPJ 28.126.001/0001-04. 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 37.176,64, (março/
2020) devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0015322-88.2022.8.26.0002. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Fundação Hermínio Ometto. Executado: Paula
Jéssica Rodrigues Almeida. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015322-88.2022.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULA JÉSSICA RODRIGUES ALMEIDA, Brasileira, RG 49311870-6, CPF
397.300.478-12, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Fundação Hermínio
Ometto. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 11.503,89, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0037419-16.2021.8.26.0100. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Brd - Brasil Distressed Consultoria Empresarial S/A. Executado: Pascy
Comércio e Participações Ltda e outros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037419-16.2021.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, Brasileiro, RG 31673679, CPF 110.294.391-68, com endereço
à Rua Estados Unidos, 1898, CEP 01427-002, São Paulo - SP que a ação monitória, ajuizada por Brd - Brasil Distressed Consultoria
Empresarial S/A, converteu-se, constituindo-se título executivo judicial. 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$ 14.300.325,42 (outubro de 2021), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1026018-71.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata. Exequente: Eletrica Marmota Ltda. Executado: Piieri Decoração de Interiores Ltda. EDITAL
DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026018-71.2019.8.26.0100.  O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Márcio Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Piieri Decoração de Interiores Ltda (CNPJ. 29.558.504/0001-03), que nos autos da ação de Execução,
ajuizada por Elétrica Marmota Ltda, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 7.102,79.
Estando a executada em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir
após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
22 de julho de 2022

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1058880-66.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução
de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens. Exequente: CENTURYLINK
COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Executado: Flack Net Telecomunicações Ltda Me. EDITAL DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 1058880-66.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) FLACK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, CNPJ 12.914.126/0001-50, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, objetivando
a quantia de R$ 588.963,07 (março de 2021), representada pelo Contrato de Prestação de Serviços Limitados de
Telecomunicações e Serviços de Valor Agregado – BRA – RIO - CP – 2015/0077. Estando a executada em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 40 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$
1.406,19. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 02 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1074519-22.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Outros procedimentos de jurisdição
voluntária - Propriedade. Requerente: Aparecida dos Santos Spatuzzi. Requerido: Maria Livrieri. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
40 DIAS. PROCESSO Nº 1074519-22.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Livrieri (CPF. 321.300.828-15), herdeiros
e/ou sucessores, que Aparecida dos Santos Spatuzzi lhe ajuizou ação de Adjudicação Compulsória, objetivando a adjudicação do
imóvel constituído por um prédio sob o n° 4 da Passagem Particular, com entrada pelo nº 333 da Rua Joaquim Norberto, parte do
lote 37 da quadra 3 da Vila Paulicéia, 8º Subdistrito – Santana, objeto da matrícula n° 169.295 do 3º CRI de São Paulo/SP,
Contribuinte Municipal 069.071.0103-3, adquirido pela requerente através do contrato de promessa de cessão de venda e compra,
eis que não houve outorga de escritura definitiva. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 40 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e
Publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de abril de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0002663-69.2022.8.26.0609. Classe:
Assunto: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Pagamento com Sub-rogação. Requerente: Sul
América Seguros de Automóveis e Massificados S/A. Requerido: Antônio Henrique Pereira. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002663-69.2022.8.26.0609. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão
da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da Lei, FAZ SABER a ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA
que, por este Juízo, tramita de uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, movida pela Sul
América Seguros de Automóveis e Massificados S/A. Encontrando-se ele 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 quinze dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 23.122,67, devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Nada mais. Dado e passado nesta cidade
de Taboão da Serra, aos 18 de julho de 2022.
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