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41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação das executadas SARAH ATRA NASCIMENTO SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 285.730.158-88; e WILMA ATRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 130.146.218-70; bem como do 
ESPÓLIO DE ELIAS ATRA, na pessoa de sua representante; e dos compradores JOSÉ EMILIO ABUSSAMRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 201.887.579-53; e sua mulher ANA NERI DEL CORSO ABUSSAMRA; e do 
interessado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DONA MILENE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 55.233.100/0001-50. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado 
por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DONA MILENE em face de SARAH ATRA NASCIMENTO SILVA E OUTROS - Processo nº 0045208-37.2019.8.26.0100 (Principal nº 1067511-62.2018.8.26.0100) – Controle nº 
1070/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, 
no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar 
o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre 
será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 12/08/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 15/08/2022 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 15/08/2022 às 15:31 h e se encerrará no dia 05/09/2022 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 nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam 
sub-rogados no preço da arrematação. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia 
de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para 
o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma 
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 
serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e 
quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que 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 47.509 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 82 no 8º andar do Edifício Dona Milene, na Av. Bernardino de Campos, nº 
207, e Rua Paraíso, nº 100, no 9º subdistrito – Vila Mariana, com a área útil de 175,7m2, área comum de 17,5m2 e área total de 193,2m2, tendo sua participação ideal no terreno de 2,5% e um local ou vaga para guarda de 
veículo a motor na garagem do edifício. Consta no R.01 desta matrícula que os proprietários venderam o imóvel a JOSÉ EMILIO ABUSSAMRA e ANA NERI DEL CORSO ABUSSAMRA. Contribuinte nº 038.025.0062-8. Consta 
no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 27.959,60 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 3.728,76 (03/06/2022). Consta as fls.192/211 dos autos o provimento 
dado ao recurso de agravo de instrumento nº 2241529-20.2019.8.26.0000 para que a penhora recaia sobre a unidade geradora do débito. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.108.000,00 (um milhão e cento e oito mil 
reais) para Janeiro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.371 no valor de R$ 179.889,20 (agosto/2021). Consta nos 
autos Agravo de Instrumento nº 2241529-20.2019.8.26.0000, julgado. São Paulo, 07 de julho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de C. S., inscrita no CPF/MF sob o nº 131.695.XXX-XX; e F. DE A. Z, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.168.XXX-XX; e do interessado CONDOMINIO E. D’A., inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 00.123.XXX/XXXX-XX. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º 
Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por F. DE A. Z. M. em face de C. S. - Processo nº 1015513-
24.2019.8.26.0002 – Controle nº 698/2019, 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 da parte. 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 12/08/2022 às 15:00 h e se encerrará dia 15/08/2022 às 15:00 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 15/08/2022 às 15:01 h e se encerrará no dia 06/09/2022 às 15:00 h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 
judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por 
conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por conta do arrematante 
as despesas gerais relativas à desocupação, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado (artigo 24 do Provimento). 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 a parte a pedir a resolução da arrematação ou promover, em 
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar 
ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento 
da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, e 
será autorizado seu levantamento após a apreciação da idoneidade do lance pelo Juízo. 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 Leiloeiro, na forma antes 
mencionada, que não será considerada despesa processual – para fins de ressarcimento pela parte. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso 
a intimação pessoal da parte 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 140.143 DO 15º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: O Apartamento nº 141, localizado no 14º andar, do Edifício D’Artagnan, situado na Rua Vieira de Moraes, nº 45, no 
30º Subdistrito Ibirapuera, contendo a área real privativa de 119,490 metros quadrados, área real comum de 115,920 metros quadrados, área real total de 235,410 metros quadrados, correspondendo, no terreno, a uma fração 
ideal de 3,09210%, estando incluído na área real comum, o direito ao uso de duas vagas para veículo de passeio, em lugar indeterminado e mediante e atuação de manobrista, nos primeiro e segundo subsolos. Contribuinte nº 
086.029.0171-2. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 150.352,33 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 7.555,77 (07/07/2022). Consta as fls.488 que 
o imóvel encontra-se desocupado. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais) para janeiro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização 
monetária do TJ/SP. São Paulo, 12 de julho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 159/2022 – EDITAL 
Nº 03/2022. A Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista – Estado de São Paulo, por intermé-
dio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que promoverá licitação na modalidade 
Tomada de Preços, tipo o menor índice percentual (%) para a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Obje-
to: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em administração e 
fornecimento de Vale-Alimentação por cartão eletrônico equipado com chip de segurança para os 
servidores da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista – SP, conforme anexo IV – Termo de 
Referência. A entrega dos envelopes será até dia 17 de agosto de 2022, às 10h00min, bem como 
a abertura dos envelopes as 10h30min, na sala de reuniões localizada no Prédio do Poder Legis-
lativo, sito na Rua Jose Manoel de Oliveira, 124, Centro, Vargem Grande Paulista –SP - Edital: O 
presente edital estará à disposição dos interessados na Comissão de Licitações e no site www.
camaravgp.sp.gov.br/ link portal transparência/ licitações. Maiores informações: Fone: (11) 4158-
9000 – ramal 237 – e-mail: licitacoes@camaravgp.sp.gov.br.  Vargem Grande Paulista, 2 de agosto 
de 2022. Ezequias do Prado - Presidente da C.P.L.

26ª 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. 26ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMAR-
CA DA CAPITAL. Processo: nº 0062841-95.2018.8.26.0100. Requeridos: LÍGIA APARECIDA KEMP, GEOVANI KEMP 
FERREIRA - Lote de terreno com área total de 360,00m² em Campo Grande/MS. Rua Estevão Casal Caminha, nº 216, 
Campo Grande/MS - Contribuinte nº não consta. Descrição completa na Matrícula nº 75.114 do 01ª CRI de Campo Gran-
de/MS. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.096.594,00 (sujeitos à atualização). DATA DA PRAÇA - começa em 
16/08/2022 às 11h20min, e termina em 16/09/2022 às 11h20min. Ficam os requeridos LÍGIA APARECIDA KEMP, GE-
OVANI KEMP FERREIRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das de-
signações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
22/11/2019. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 
16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL/SP 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0139898-05.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a JULIO CESAR CALEGARO, CPF. 574.392.229-20, que BANCO ABC BRASIL S/A lhe ajuizou uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 57.562,17 (abril/2012), referente a Cédula de Crédito Bancário 
Cheque Empresa, sob o nº 771623011, da qual o executado se encontra inadimplente com as obrigações contratuais. E, 
estando o executado 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. Diante da não apresentação de embargos, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. . NADA MAIS. São Paulo, 02/08/2022. 

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014197-26.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a QUALISYSTEM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI - ME, CNPJ. 
18.983.242/0001-08, na pessoa de seu representante legal e BENEDITO SOUSA AGUIAR, CPF. 377.687.605-06, que 
NIC FOMENTO MERCANTIL LTDA, lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 
3.201,83 (setembro/2017), referente ao CHEQUE, sob o nº 000077, sacado contra o Banco Bradesco, agência 6306, C/C 
010410-8, que apresentado para pagamento, não foi honrado. E, estando a parte executada em local ignorado, foi defer i-
da 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 di-
as, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem pa-
ra garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador es-
pecial. Ficam INTIMADOS da penhora no rosto dos autos do processo nº 110076815.2017.8.26.0100, em trâmite na 34ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo de eventuais créditos lá existentes até o limite de R$87.768,48, 
atualizado em 30/09/2020. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 02/08/2022. 

21ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL/SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1019907-13.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc . Faz Saber ALEX-
SANDRO MENDES DE SOUSA, CPF. 268.732.768-98 que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DANUBIO, lhe ajuizou uma ação 
de Procedimento Comum Cível, para cobrança de R$ 8.377,44 (março/2015), referente às despesas condominiais e seus 
acréscimos vencidas desde março/2013 a fevereiro/2015, referente a unidade autônoma nº 212, integrante do condomí-
nio autor, das quais não foram pagas, e ainda das que se vencerem no curso da lide, corrigida monetariamente e acres-
cida de juros de mora de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em local ig-
norado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixa-
do e publicado na forma da lei. N. NADA MAIS. São Paulo, 02/08/2022. 

40ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL - SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021305-65.2022.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GUARACIR MORETTI, 
CPF 004.773.567-88, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movi-
da por NIC Fomento Mercantil Ltda. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a INTI-
MAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o PAGAMENTO da 
quantia de R$ 202.639,34 (maio/2022), conforme fls. 02, corrigido e acrescido de custas se houver, 
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, transcor-
rido 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. São Paulo, 01/08/2022.  
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 PROCESSO 
DE COMPRAS Nº 106/2022 TIPO: MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM Objeto: Aquisição de equipamentos 
para a instalação de Cozinha Piloto Experimental “modelo 2”, em atendimento ao Convenio Processo 
nº SAA-PRC-2021/13761, firmado entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo e o município de Monte Azul Paulista-SP, conforme especificações no Anexo I. Data da abertura 
12/08/2022, 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 licitações à Praça Rio Branco nº. 86, Centro, no horário comercial, maiores informa-
ções no telefone (17) 3361-9500. Marcelo Otaviano Dos Santos – Prefeito do Município.  Monte Azul 
Paulista-SP, 29 de Julho de 2022. 

 PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 118/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN E 01 VEICULO 
TIPO VAN ADAPTADA PARA CADEIRANTE PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DATA: 19/08/2022 
- 10H00M. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 02/08/2022, 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, 29 de Julho de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N. 014/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONTRUÇÃO DE PERGOLADOS DE MADEIRA NA RUA CERONEL PEDRO PENTEADO. DATA: 17/08/2022 – 14H00M. TOMA-
DA DE PREÇOS N. 015/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO 
EM 8 RUAS DO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA. DATA: 18/08/2022 – 10H00M. TOMADA DE PREÇOS N. 016/2022. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 1.500 LUMINÁRIAS PÚBLICAS. DATA: 18/08/2022 
– 14H00M. CADASTRO: Para participar, os interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o ca-
dastro 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, 29 de Julho de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 050/2022; ObjetoAquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para estruturação da UBS “Dr. Valério Sebastião Fernandes”, custeada através dos recursos oriundos da 
proposta nº 15741.597000/1210-05, firmado entre o município de Vargem Grande do Sul e o Governo Federal, emenda 
parlamentar deputado David Soares. Entrega das Propostas: a partir de 02/08/2022 às 08h00 - Data de Abertura das 
Propostas: 12/08/2022 às 09:00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e 
na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: grupo.licitacoes@
vgsul.sp.gov.br;  Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
RESUMO DE EDITAL EDITAL Nº   37/2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO OBJETO: Registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de tintas e materiais para pintura. ABERTURA DIA:  17 de agosto de 2021 
ás 08:30hs DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL : 03/08/2022 INFORMAÇÕES: telefone/fax (019) 36729292, ramal 
208/ Sistema eletrônico BLL www.bll.org.br.  Santa Cruz das Palmeiras, 29 de julho de 2022. Prefeito Municipal
RESUMO DE EDITAL EDITAL Nº   27/2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação de diversos serviços ao departamento municipal de ensino, como cria-
ção, desenvolvimento e manutenção de conteúdo e de site, captação, roteirização, edição e disponibilização 
de vídeos, transmissão online de eventos, capacitação implantação e execução do PAF(programa de aplicação 
financeira do programa educação conectada-ministério da educação, implantação de aplicativo de mensagem 
instantânea/chatbot, desenvolvimento de treinamento e capacitação para professores da rede municipal de 
ensino RECEBIMENTO DE ENVELOPES Nº 01 E 02: os envelopes serão recebidos até as 9h00min do dia 16 
de agosto de 2022.  RETIRADA DE EDITAIS: O Edital poderá ser retirado a partir do dia 02/08/2022, na Praça 
Condessa Monteiro de Barros nº 507, centro, ou através do site www.scpalmeiras.sp.gov.br INFORMAÇÕES : 
telefone /fax (019) 36729293, ramal 232 Santa Cruz das Palmeiras, 29 de julho de 2022. Prefeito Municipal
RESUMO DE EDITAL EDITAL Nº   28/2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços na área da saúde, para procedimentos cirúrgicos eletivos na especialidade 
Oftalmologica para cirurgias de catarata. RECEBIMENTO DE ENVELOPES Nº 01 E 02: os envelopes serão rece-
bidos até as 9h00min do dia 18 de agosto de 2022.  RETIRADA DE EDITAIS: O Edital poderá ser retirado a partir 
do dia 03/08/2022, na Praça Condessa Monteiro de Barros nº 507, centro, ou através do site www.scpalmeiras.
sp.gov.br INFORMAÇÕES : telefone /fax (019) 36729293, ramal 232 Santa Cruz das Palmeiras, 29 de julho de 
2022. Prefeito.
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ARAÇA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ 08.168.677/0001-45

NIRE 3530038306-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 

Ficam convidados os acionistas desta companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
no dia 08 de agosto de 2022, às 14h, em sua sede social, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na 

Avenida José Cesar de Oliveira, n. 181, 10º andar, sala 1008, Edifício A.B.C, Vila Leopoldina, CEP 05317-
000, com a finalidade de rerratificar a ata de assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 20 
de junho de 2022 no que se refere a reserva legal da Companhia e ao prazo de pagamento dos dividendos 

ali destinados aos acionistas. São Paulo (SP), 30 de julho de 2022. A Diretoria. 

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2 COL X 3 CM

SOEG OSASCO VEÍCULOS S.A.
CNPJ 15.705.660/0001-45 | NIRE 3530047735-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria, no dia 08 de agosto de 2022, às 15h, em sua sede social, na cidade de Osasco, estado de São Paulo, na Ave-
nida Prefeito Doutor Hirant Sanazar, n. 625, Umuarama, CEP 06030-095, com a finalidade de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 
exercício social findo em 31/12/2021; e Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) deliberar sobre a eleição da 
Diretoria da Companhia para o próximo mandato de 3 (três) anos; (b) alterar e consolidar o estatuto social 
da Companhia; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia.  Os documentos pertinentes às deliberações 
estão à disposição na sede da Companhia. São Paulo (SP), 30 de julho de 2022. A Diretoria.

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2 COL X 3 CM

SOEG ALPHAVILLE VEÍCULOS S.A.
CNPJ 02.717.846/0001-72 | NIRE 3530047804-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária, no dia 08 de agosto de 2022, às 16h, em sua sede social, na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na 
Estrada Aldeinha, n. 525, Alphaville, CEP 06465-100, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2021; e Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) deliberar sobre a eleição da Diretoria da 
Companhia para o próximo mandato de 3 (três) anos; (b) alterar e consolidar o estatuto social da Companhia; e 
(c) outros assuntos de interesse da Companhia.  Os documentos pertinentes às deliberações estão à disposição 
na sede da Companhia. São Paulo (SP), 30 de julho de 2022. A Diretoria.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0017265-
89.2012.8.26.0100 (Usuc. 430). A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gracinda
Amélia Lucas, Selma Helena Lucas de Sant´anna repres. por sua curadora Maria da Glória Sant’Anna Fernandes, Jairo
Kawamura e s/m Taeko Terashima Kawamura, José Gonçalves, José de Jesus e s/m Olga Carmen dos Santos Jesus,
Guiomar Carrero, Claudio Roberto Carrero, Igor Valentin Oliveira Duran e Adhemar Camardella Sant’anna, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Vanusa de Passos Brito ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de imóvel localizado na Passagem
Particular cujo acesso é feito pela Avenida Fagundes Filho, nº 941-A, casa 1 (Pavimento Superior), Jabaquara, São Paulo-
SP, com área ocupada de 98,80m², área coberta de 74,19m², área descoberta de 24,61m² e fração ideal de 46,22%,
contribuinte nº 047.163.0049-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010468-34.2008.8.26.0037 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Heitor Luiz Ferreira do Amparo, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Central de Monitoramento Silva e Fuzieda Ltda, CNPJ 05.594.284/0001-05, 
Paulo Henrique Paiva Ramos, CPF 052.720.608-30 e Edson Minoru Fuzieda, CPF 098.100.538-19, lhes foi 
proposta uma ação de Busca e Apreensão, convertida em ação de Execução, por parte de Banco do Brasil S/A, 
objetivando a quantia de R$ 37.358,34 (Trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro cen-
tavos), (julho de 2017), representada pelo Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00101-6, para aquisição 
de bens. 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 di-
as, embarguem 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 prossegui-
mento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Araraquara, aos 26 de janeiro de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1029114-28.2014.8.26.0114. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos
Bancários. Exequente: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo. Executado: PRIME DESIGN - COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS
LTDA-ME e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029114-28.2014.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). EDUARDO BIGOLIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) PRIME DESIGN - COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA-ME, CNPJ 08.799.471/0001-13, e ANTONIO DO CARMO,
CPF 884.289.828-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HSBC Bank Brasil S/A - Banco
Múltiplo, alegando em síntese: que em 09/09/2008 os requeridos efetivaram a abertura de conta corrente junto a filial da financeira,
conta corrente nº 1352-00170-40; que os requeridos pactuaram duas operações creditícias, decorrente do Contrato de Crédito
Parcelado Giro Fácil Premium-Price nº 1352-05410-50 (de 18/09/2009, no valor de R$ 50.000,00, para ser honrado em 18 parcelas
mensais e consecutivas no valor de R$ 3.693,09) e Crédito Parcelado Giro Fácil Convênios-Price nº 1352-05506-60 (de 22/12/2009,
no valor de R$ 12.700,00, para ser honrado em 10 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.524,20); que os saldos
devedores dessas operações importam a quantia de R$108.918,70 (outubro de 2014). 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 Campinas, aos 25 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 4028389-80.2013.8.26.0224. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata.
Exequente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A. Executado: TERRA AZUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA E SERVIÇOS LTDA.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4028389-80.2013.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). PABLO RODRIGO PALARO DE CAMARGO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) TERRA AZUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 96.355.946/0008-16, com endereço à Rua
Herminia Lopes Lobo, 44, Vila Palmares, CEP 09061-520, Santo André - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A, alegando em síntese: objetivando a quantia de R$ 73.686,16
(outubro de 2013), representada pelas notas fiscais n°s 371.580-14 com vencimento em 07/05/2012 valor de R$ 1.965,70,
385.435-14 vencimento em 14/05/2012, com valor de R$ 1.168,06, 390.948-14 com vencimento em 17/05/2012, com valor de R$
716,44, 390.949-14 com vencimento em 17/05/2012, com valor de R$ 409,20, 390.950-14 com vencimento em 17/05/2012 com
valor de 1.243,55, 396.582-14 com vencimento em 21/05/2012 com valor de R$ 897,88, 396.583-14 com vencimento em 21/05/
2012, com valor de R$ 618,33, 402.078-14 com vencimento em 21/05/2012 com valor de R$ 1.042,99, 408.130-14 com vencimento
em 24/05/2012 com valor de R$ 1.073,64, 412.733-14 com vencimento em 28/05/2012 com valor de R$ 986,60, 412.734-14 com
vencimento em 28/05/2012 com valor de 601,40, 418.684-14 com vencimento em 28/05/2012 com valor de R$ 1.029,37, 423.733-
14 com vencimento em 31/05/2012 com valor de R$ 1.164,58, 423.774-14 com vencimento em 31/05/2012 com valor de R$ 716,88,
428.364-14 com vencimento em 04/06/2012 com valor de R$ 1.245,63, 428.367-14 com vencimento em 04/06/2012 com valor
de R$ 342,53, 434.912-14 com vencimento em 04/06/2012 com valor de 1.139,67, 434.913-14 com vencimento em 04/06/2012
com valor de R$267,53, 440.651-14 com vencimento em 07/06/2012 com valor de R$ 409,20, 440.652-14 com vencimento em
07/06/2012 com valor de R$ 1.243,55, 440.653-14 com vencimento em 07/06/2012 com valor de R$ 665,19, 445.709-14 com
vencimento em 11/06/2012 com valor de R$ 341,45, 445.710-14 com vencimento em 11/06/2012 com valor de R$ 1.040,33,
452.536-17 com vencimento em 11/06/2012 com valor de R$ 385,71, 452.537-14 com vencimento em 11/06/2012 com valor de
R$ 1.200,09, 452.538-14 com vencimento em 11/06/2012 com valor de 708,05, 458.338-14 com vencimento em 14/06/2012 com
valor de 1.241,57, 463.660-14 com vencimento em 18/06/2012 com valor de R$ 1.392,52, 463.661-14 com vencimento em 18/
06/2012 com valor de R$ 1.030,55, 477.912-14 com vencimento em 25/06/2012 com valor de R$ 1.249,48, 477.913-14 com
vencimento em 25/06/2012 com valor de R$ 708,05, 487.676-14 com vencimento em 25/06/2012 com valor de R$ 409,78, 487.678-
14 com vencimento em 25/0/2012 com valor de R$ 1.312,71, 487.679-14 com vencimento em 25/06/2012 com valor de R$ 622,80,
491.218-14 com vencimento em 28/06/2012 com valor de R$ 1.312,71, 496.015-14 com vencimento em 02/07/2012 com valor
de R4 1.014,13, 496.017 com vencimento em 02/07/2012 com valor de R$ 721,26, 502.716-14 com vencimento em 02/07/2012
com valor de R$ 420,38, 502.717-14 com vencimento em 02/07/2012 com valor de R$ 1.351,90, 502.718-14 com vencimento em
02/07/2012 com valor de R$ 651,53508.463-14 com vencimento em 05/07/2012 com valor de R$ 431,53, 508.464-14 com
vencimento em 05/07/2012 com valor de R$ 1.351,90, 508.465-14 com vencimento em 05/07/2012 com valor de R$ 706,98,
514.640-14 com vencimento em 09/07/2012 com valor de R$ 587,91, 519.999-14 com vencimento em 09/07/2012 com valor de
R$ 672,47, 525.955-14 com vencimento em 12/07/2012 com valor de R$ 431,37, 525.956-14 com vencimento em 12/07/2012
com valor de R$ 1.351,82, 525.957-14 com vencimento em 12/07/2012 com valor de R$ 651,52, 530.196-14 com vencimento em
16/07/2012 com valor de R$ 993,66, 530.197-14 com vencimento em 16/07/2012 com valor de 104,49, 530.198-14 com
vencimento em 16/07/2012 com valor de R$ 413,76, 536.518-14 com vencimento em 16/07/2012 com valor de R$ 1.254,18,
536.520-14 com vencimento em 16/07/2012 com valor de R$ 785,06, 542.701-14 com vencimento em 20/07/2012 com valor de
384,24, 551.152-14 com vencimento em 23/07/2012 com valor de R$ 578,26, 556.724-14 com vencimento em 26/07/2012 com
valor de R$ 428,22, 556.725-14 com vencimento em 26/07/2012 com valor de R$ 1.264,36, 556.726-14 com vencimento em 26/
07/2012 com valor de R$ 805,94, 560.134-14 com vencimento em 30/07/2012 com valor de R$ 561,64, 560.136-14 com
vencimento em 30/07/2012 com valor de 651,52, 564.757-14 com vencimento em 30/07/2012 com valor de R$ 1.068,98, 569.397-
14 com vencimento em 02/08/2012 com valor de R$ 1.026,45, 569.398-14 com vencimento em 02/08/2012 com valor de R$ 864,69,
574.017-14 com vencimento em 06/08/2012 com valor de R$ 1.111,12, 580.546-14 com vencimento em 06/08/2012 com valor
de R$ 911,77, 587.143-14 com vencimento em 09/08/2012 com valor de R$ 558,50, 589.771-14 com vencimento em 10/08/2012
com valor de R$ 1.358,40, 598.424-14 com vencimento em 13/08/2012 com valor de R$ 1.116,61, 598.425-14 com vencimento
em 13/08/2012 com valor de R$ 734,71 e 604.054-14 com vencimento em 16/08/2012 com valor de R$ 731,19, decorrente da
comercialização de bebidas. 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 26 de julho de 2022.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0046235-21.2020.8.26.0100. A Dra. Bruna Carrafa Bessa Levis, Juíza
de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Jorge Luiz Coelho (CPF. 032.762.699-29),
que nos autos da ação Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Transportes Fraore Ltda,
em face de Jolete Tecnologia em Pavimentos Especiais EIRELI (CNPJ. 43.034.958/0001-06), foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifeste-se sobre o pedido de desconsideração
dapersonalidade jurídica da empresa Jolete Tecnologia em Pavimentos Especiais EIRELI (CNPJ.43.034.958/0001-
06), requerendo as provas cabíveis. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado
e publicado na forma da lei. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. SP, 26/07/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008663-31.2018.8.26.0020. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Mister Cantareira Restaurante e Lanchonete Ltda - Me e outros.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008663-31.2018.8.26.0020. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível,
do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Mister Cantareira Restaurante e Lanchonete Ltda – Me, CNPJ 23.601.777/0001-07, André Teixeira de Santana,
CPF 437.453.718-01, Edileuza de Oliveira Chaves, CPF 312.327.898-01, Alecsandro Luiz Chaves, CPF 295.104.168-35 e Maria
da Conceição da Silva, CPF 235.388.698-12, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de
R$ 67.636,20 (junho/2021), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 010.119.998. Estando os corréus em lugar ignorado,
expede-se edital de CITAÇÃO, 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% 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 São Paulo, aos 29 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1046741-85.2017.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Alienação Fiduciária. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Reinaldo Santana de Moura.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046741-85.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REINALDO SANTANA DE MOURA, CPF 900.215.688-04, que lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A,
objetivando a quantia de R$ 72.257,60 (julho de 2021), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Financiamento
de Veículo n° 4670675842. 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 converter-se em penhora o
arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 101,24, R$ 22,77 e R$ 472,12. 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
15 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1055349-06.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Declaração de Ausência
- Curadoria dos bens do ausente. Requerente: Hilda Ramos Monteiro. Requerido: Everaldo Ramos. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 01 ANO. PROCESSO Nº 1055349-06.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). José Walter Chacon Cardoso, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a EVERALDO RAMOS, brasileiro, solteiro, RG e CPF desconhecidos, que Hilda Ramos Monteiro
requereu a Declaração de Ausência e Arrecadação de Bens, alegando o desaparecimento do requerido desde 1959.
Declarada a ausência de Everaldo Ramos e nomeada a requerente curadora, foi determinada a CITAÇÃO do ausente
por EDITAL, o qual será publicado por um ano, com intervalos de 02 em 02 meses, para anunciar a arrecadação e
para que o ausente alegue o que for a bem de seus direitos, entrando na posse de seus bens, nos termos e para
os fins do artigo 745 do CPC. Será o presente, afixado e publicado, na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2022.



DIÁRIO DE S. PAULO - TERÇA-FEIRA/2 DE AGOSTO DE 2022 diário de S.PauloPUBLICIDADE LEGAL

A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 02/08/2022.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de Publicações Legais no portal

do Jornal Diário de São Paulo. Acesse também através do link:
https://spdiario.com.br/categorias/publicidade-legal/

Documento assinado e 
certificado digitalmente

Conforme MP nº 2.200-2 
de 24/08/2001.

A autenticidade pode ser 
conferida ao lado

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAPIAÇU 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (RETIFICADO)
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a re-
alização do Pregão Eletrônico nº 0104/2022; Processo licitatório 
nº 166/2022. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA 
DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL. OBJETO: Cons-
titui objeto do presente pregão a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 
PARA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital. DATA E LOCAL DA SESSÃO: 
Dia 19/08/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.gua-
piacu.sp.gov.br DATA: 01/08/2022.

PREGOEIRO
Leandro Mariano da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAPIAÇU 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (RETIFICADO)
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a re-
alização do Pregão Eletrônico nº 095/2022; Processo licitatório nº 
148/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE, DEVENDO A ETAPA 
DE LANCES PROCEDER PELO VALOR DO LOTE. OBJETO: CONSTI-
TUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO O REGISTRO DE PREÇOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS EM
HORÁRIO COMERCIAL PARA TODA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. DATA DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 23/08/2022 às 08:30hrs. 
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 23/08/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: 
no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 01/08/2022.

PREGOEIRO
Leandro Mariano da Silva
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