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1ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca de Guarulhos/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executado GERSON MARCONDES FILHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 515.880.488-53; bem como sua mulher MARILENE COYADO MARCONDES; e dos coproprietários do 
imóvel da matrícula 47.557: JOSÉ LUCIANO ICARDO, inscrito no CPF/MF sob nº 028.077.938-00; e sua mulher ROSA ADELAIDE DE JESUS ICARO, inscrita no CPF/MF sob nº 188.635.998/90; bem como da ocupante 
do imóvel “DIVINAS NOIVAS - TRAJES A RIGOR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.228.709/0001-13. A Dra. Renata Scudeler Negrato, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca 
de Guarulhos/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 DANIEL BEVILAQUA BEZERRA em face de GERSON MARCONDES FILHO - Processo nº 0021030-74.2018.8.26.0224 (Principal - 0013845-59.1993.8.26.0224) - Controle nº 833/2005, 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 Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via 
e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º 
Leilão terá início no dia 19/08/2022 às 16:00 h e se encerrará dia 26/08/2022 às 16:00 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da 
avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 26/08/2022 às 16:01 h e se encerrará no dia 26/09/2022 às 16:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 75% (setenta 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 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. 
. 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 LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - 
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, 
do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do 
Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 
7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. 
A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do 
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de 
guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 
47.557 DO 12º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Quatro Armazéns na Estrada de São Paulo-Rio ou Estrada de Rodagem São Paulo Rio de Janeiro, nºs 493, 493-A, 493-B 
e 493-C, antes sem números, lote 33 e parte do lote 32 da quadra “M”, e mais um terreno existente nos fundos do prédio 4, da Rua Beraldo Marcondes, Vila São Miguel, no Distrito de São Miguel Paulista, e seu terre no, medindo 
21,00m de frente, da frente aos fundos do lado esquerdo de quem da Estrada olha para o imóvel, mede 21,30m confrontando com o prédio 489, pelo lado direito mede 22,00 metros confrontando com os prédios 58 e 58-A, da 
Rua Beraldo Marcondes, e com restante do lote 32 da mesma quadra, situa do numa distância de 148,00m da esquina do largo da Matriz atualmente Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra. Consta na Av.02 desta matrícula a 
penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.03 desta matrícula que nos autos do Processo nº 10002264120175020315, foi determinada a indisponibilidade dos bens de GERSON MARCONDES FILHO. 
Consta às fls. 409/433 que trata-se de imóvel urbano com edificação de natureza comercial, especialmente adaptado loja e similares do comércio, que e o imóvel possui cerca de 447m2 de área construída, somando com a 
área do estacionamento. Consta ás fls. 421 que trata-se de imóvel comercial, sendo que o mesmo acha-se locado para a empresa DIVINAS NOIVAS – TAJES A RIGOR. Valor da Avaliação do Lote Único: R$ 1.608.288,00 
(Um milhão, seiscentos e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais) para maio de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta Penhora no 
Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída do Processo nº 0013845-59.1993.8.26.0224, em trâmite na 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca de Guarulhos/SP. Débito desta ação no valor de R$ 583.770,22 
(julho/2022). Guarulhos, 12 de julho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados BERNARDO MARQUES DA COSTA NETO, inscrito no CPF/MF sob o nº 180.110.158-26; e MARIA SONIA PAULO DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
981.442.944-91; bem como seus cônjuges, se casados forem. A Dra. Flavia Poyares Miranda, MM. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que move MAX LEFTEL e outra em face de 
BERNARDO MARQUES DA COSTA NETO e outros - Processo nº 1010390-13.2017.8.26.0100 - Controle nº 211/2017, e que foi designada a venda dos bens descritos 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 19/08/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 22/08/2022 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 22/08/2022 
às 15:31 h e se encerrará no dia 12/09/2022 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 30.405 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Dois prédios e seu respectivo terreno situado a rua Francisca Biriba, sob nº 171, antigo nº 43 e 171 – fundos no 8º Subdistrito – 
Santana, desta capital, medindo 15,00 metros de frente, por 34,00 metros da frente aos fundos, confinando de um lado com João Germek, de outro com Antônio Gonçalves, e pelos fundos, com um valo divisório. Consta na 
Av.03 desta matrícula que os prédios sob os nºs 171 e 171 fundos da rua Francisca Biriba foram demolidos. Consta na Av.05 desta matrícula que no terreno objeto desta matricula foi construído um prédio com 539,61 m2 
de área construída, a qual recebeu o nº 171. Consta na Av.10 desta matrícula que este imóvel foi dado em caução para garantia do Contrato de Locação firmado em favor do locador MAX LEFTEL e outra. Consta na Av.11 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1010390-13.2017.8.26.0100, em trâmite na 28ª Vara Cível do Foro Central/SP, requerida por MAX LEFTEL contra BERNARDO MARQUES DA COSTA NETO e 
outra, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 072.109.0423-9 (Conf.Av.04). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que há débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 
145.163,91 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 8.872,70 (08/07/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para novembro de 2019, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação as fls.507 no valor de R$ 556.404,75 (junho/2022). São Paulo, 14 de julho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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“Extravio de Notas Fiscais
Eu, Sandra Renata Wohnrath Castello Branco, notifico o extravio de 05 talões de Notas Fiscais de serviços de números 
01 a 250, série “A”, solicitados no dia 12 de agosto de 1991, via processo administrativo de solicitação de AIDF 14035/91, 
em nome da Inscrição Municipal 14061/91, registrada perante a Prefeitura de Cotia/São Paulo. Boletim DV6740-1/2022”

4ª VARA CÍVEL DO FORO DE SANTOS/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004323-28.2022.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). Frederico dos Santos Messias, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a ELDENITA DE ARAÚJO LOPES FREITAS, CPF. 051.357.618-53, que ROSELI BERNADETE PE-
REIRA, ajuizou a ação de USUCAPIÃO, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal, visando adquirir o domínio do 
imóvel: O apartamento sob o nº 27, localizado no 2º pavimento do Edifício Gonzaga, situado na Avenida Presidente Wil-
son, sob o nº 66 e 67, Comarca de Santos, contendo uma sala, um quarto, banheiro, cozinha e área de serviço com tan-
que, o presente imóvel com seus respectivos pontos, divisas e confrontações encerra a área total de 57,43m². Descrição 
completa na Matrícula nº 48.311 do 3º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos, devidamente cadastrado e 
lançado pela Municipalidade de Santos, deste Estado, sob o nº 65.029.018.016. Estando em termos, expede-se o pre-
sente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias, 
contestarem o presente feito, sob pena de presumiremse aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. NADA MAIS. Santos, 03/08/2022. 

2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ITATIBA/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA 
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ITATIBA. Processo: nº 1005013-61.2021.8.26.0281. 
Executados: requerido(s) ALIOMAR CARLOS BARBOSA FREITAS, ANTONIO CARLOS RIVELLI, 
ARTHUR CARLOS RIVELLI - Casa e terreno com a área total de 250,00m² em Itatiba. Rua 
Armando Belgine, nº 91, Itatiba/SP - Contribuinte nº 41212.52.58.01936.0.0052.00000. Descrição 
completa na Matrícula nº 48.012 do 01ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
605.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 363.000,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/10/2022 às 16h00min, e termina 
em 06/10/2022 às 16h00min; 2ª Praça começa em 06/10/2022 às 16h01min, e termina em 
26/10/2022 às 16h00min. Ficam o(s) requerido(s) ALIOMAR CARLOS BARBOSA FREITAS, 
ANTONIO CARLOS RIVELLI, ARTHUR CARLOS RIVELLI, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), bem como o credor tributário MUNICÍPIO DE ITATIBA e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 01/06/2021. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022 e PROCESSO N° 098/2022 Torna publico para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob nº 034/2022, tipo maior percentual de 
desconto do item, para o registro de preço para a aquisição de combustíveis para abastecimento direto da frota municipal, 
através de postos de serviços, pelo período 12 (doze) meses, de acordo com as especificações constantes do Anexo I – 
Termo de Referência. O recebimento e abertura dos envelopes será às 08:30 horas do dia 17 de agosto de 2022, na Praça 
Antônio Levino, nº 470, na cidade de Riolândia/SP, onde poderá ser retirado o edital completo e serão fornecidas maiores 
informações, nos dias úteis, das 07:30 às 11:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, pelo telefone (17) 3801-9020, Ramal 
219 ou no e-mail licitacoes@riolandia.sp.gov.br - Site Oficial: www.riolandia.sp.gov.br - PM-Riolândia/SP, 04/08/2022. 
Antônio Carlos Santana da Silva – Prefeito Municipal.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102502-93.2020.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio 
da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz saber a Emerson Souza Belingieri, CPF 408.818.228-11 
que, Orcov Administração e Participações Ltda, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudici-
al, para cobrança de R$ 2.809,60 (outubro/2020), referente Contrato de Locação do apto.nº 16 à 
Rua Ribeirão Branco, 485, Vila Bertioga, Capital-SP. Estando o executado em local ignorado, foi 
deferida sua citação por edital, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em 
que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e 
avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de em-
bargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante 
do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e 
correção monetária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passa-
do nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2022. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0003230-38.2022.8.26.0565 A MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dra. Érika Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BLINDASERV FABRICAÇÃO, 
COMÉRCIO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE PRODUTOS BLINDADOS EIRELI –EPP., CNPJ 11.708.325/0001-40, e ,a BLINDAÇO 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS BLINDADOS LTDA, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Gomes Express Transporte de Cargas e Serviços Eirelli. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do ar�go 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quan�a de R$ 40.852,75 em 06/2022 , devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do ar�go 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova in�mação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 01 de agosto de 2022.   P-05e06/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000707-77.2018.8.26.0338 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, 
do Foro de Mairiporã, Estado de São Paulo, Dr(a). Crisano Cesar Ceolin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SOUTE IMÓVEIS 
LTDA-ME, CNPJ nº 10.310.025/0001-45 e WS INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 27.868.647/0001-96, que 
lhes foi proposta Ação Rescisória por parte de DJAIR GOMES DA SILVA, objevando a rescisão do Contrato de Compra e Venda 
entre as partes, excluindo-se a incidência de multa contratual e condenando as Rés na devolução do valor total pago pelos 
Autores na quana de R$ 44.896,45, condenando também, em perdas e danos no valor de R$13.468,93 equivalente a 30% 
sobre o total dos valores pagos, bem como em multa que ester. Juízo deverá espular, face à omissão contratual. Estando os 
réus em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do 
presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo 
autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adverdo de que no caso de revelia será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Mairiporã, aos 19 de julho de 2022.     P-04e05/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005303-18.2021.8.26.0268 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de 
Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SACHIE OMORI 
TANIGUCHI, Japonesa, Solteira, Empresária, RGW554410-A, CPF 69776881815, com endereço à Alameda Eduardo Prado, 358, Casa 2, 
Campos Eliseos, CEP 01218-012, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - ADJUDICAÇÃO 
COMPULSÓRIA por parte de Aurélio Leite da Silva, objevando a outorga definiva da escritura, sendo o autor já legímo possuidor do 
imóvel de matrícula14.583, do CRI de Itapecerica da Serra, sendo um terreno situado em zona rural, Sío São Pedro, sito no bairro do 
Ribeirão Grande em Paulo de Sá, distrito e município de Juquiba, com área de 146.791,90m². 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 Itapecerica da Serra, aos 29 de julho de 2022.    P-04e05/08 

5ª Vara Cível - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1031012-
90.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo 
Morais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Nova Sistema Administradora de Bens Ltda. ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Luiz Rodrigues de Freitas, nº 555/599 (Lote s/nº da Quadra s/nº) - Porto da Igreja - CEP 07034-050 - 
Guarulhos/SP, com cadastro imobiliário sob o nº 112.23.88.1352.00.000, com área total de 4.861,86 m2, integrante de área maior 
transcrita no 1º R.I. sob nº 20.783, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 13 de julho de 2022.   P-04e05/08 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1036803-11.2019.8.26.0224 À MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LAPLOG TRANSPORTES LOGISTICA 
EIRELI, CNPJ nº 31.149.026/0001-20, que fora requerida sua decretação de FALÊNCIA por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 
MÚTUO DOS MÉDICOS, DE MAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO, 
esta credora da ré da quan�a de R$ 42.798,14 referente a Cédula de Crédito Bancário nº 0057/2018, e ante o inadimplemento obje�va o 
pagamento no prazo de 10 dias, nos termos do art. 98, § único, da Lei n° 11.101/05, oferecendo, caso repute necessário, a defesa que 
�ver, sob pena de ser-lhe decretada a FALÊNCIA para todos os efeitos legais. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que na 
formado art. 98, § único, da Lei 11.101/05, o devedor no prazo da contestação, deposite o valor correspondente ao total do crédito, 
acrescido de correção monetária, juros e honorários advoca�cios, hipótese em que a falência não será decretada. Não sendo contestada 
a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando 
adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 27 de julho de 2022.    P-04e05/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006018-64.2021.8.26.0008. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a: 1) ENGTECH CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ 21.213.891/0001-34, na pessoa de qualquer dos seus 
representantes legais e coexecutados 2) CAYO RIBEIRO BIANCHINI, RG 39.871.267-10, CPF 
230.281.438-01, e 3) EVERTON MARTINS DE MORAIS, RG 42.373.993-1, CPF 346.133.688-20, 
que lhes foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, 
objetivando a cobrança de R$ 258.601,85, referentes a saldo devedor do instrumento particular de 
confissão de dívida e outras avenças n° 3638963, datado de 28/05/2020. Encontrando-se os 
executados em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para pagamento voluntário em 03 dias, fixada em 10% a verba honorária, 
montante que será reduzido à metade em caso de pagamento voluntário, no prazo acima 
mencionado (03 dias), ficando advertidos de que o reconhecimento do crédito e o depósito de 30% 
do valor em execução, incluindo custas e honorários integrais, no prazo para oferecimento de 
embargos (15 dias), permitirá o parcelamento do saldo remanescente em 06 meses, acrescidos de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. Os executados, independentemente de penhora, 
poderão opor-se à execução, por meio de embargos, em 15 dias. Não sendo oferecidos embargos, 
os executados serão considerados reveis, 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 18 de julho de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 05 E 06/08/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2022 - PROC. 212/2022 – AVISO 
DE LICITAÇÃO Encontra-se disponível o Edital do Pregão Presen-
cial n.º 099/2022, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRI-
COS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
012/2022), CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
Data da sessão: 23/08/2022; horário: 08h30min. Local: Sala do 
Cidadão (Paço Municipal). Edital na íntegra: http://www.dracena.
sp.gov.br. Dracena, 04 de Agosto de 2.022. ADEMAR ALVES PE-
REIRA - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 
ASSUNTOS VIÁRIOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 123/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos Data e 
hora limite para credenciamento no sítio da Caixa até: 18/08/2022 
às 08h30 Data e hora limite para recebimento das propostas até: 
18/08/2022 às 09h Início da disputa da etapa de lances: 19/08/2022 
às 09h Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.
sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 04 de 
agosto de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 0004508-67.2020.8.26.0008. Executados: FERNANDO DE OLIVEIRA 
CAMARGO, LUCIANE CRISTINA LELIS CAMARGO - Vaga de Garagem no Condomínio Central Park Moóca C/área 
privativa de 10,580m2. no Belenzinho. Rua Sapucaia, nº 326, São Paulo/SP - Contribuinte nº 031.004.0441-6. Descrição 
completa na Matrícula nº 156.449 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 46.741,62 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 23.370,81 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 12/09/2022 às 13h10min, e termina em 15/09/2022 às 13h10min; 2ª Praça começa em 15/09/2022 às 13h11min, e 
termina em 05/10/2022 às 13h10min. Ficam os executados FERNANDO DE OLIVEIRA CAMARGO, LUCIANE CRISTINA 
LELIS CAMARGO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores LIDERFAC TECNOLOGIA DE 
ATIVOS FINANCEIROS LTDA. ME, BANCO BRADESCO S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/11/2021. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 13ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1004484-71.2019.8.26.0100. Executados: CARLOS ALBERTO 
DÓRIA, OG ROBERTO DORIA, SONIA HELENA DORIA - LOTE 001 DIREITOS HEREDITÁRIOS - Apto c/área privativa 
de 170,05m2 em Cerqueira Cesar. Rua Fernando de Albuquerque, nº287, São Paulo/SP - Contribuinte nº 010.039.00410. 
Descrição completa na Matrícula nº 19.481 do 13º CRI de São Paulo/SP.  LOTE 002 DIREITOS HEREDITÁRIOS - Garage 
c/área privativa de 20,23m2 em Cerqueira César. Rua Fernando de Albuquerque, nº287, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
010.039.00623. Descrição completa na Matrícula nº 19.483 do 13º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.186.800,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 593.400,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/09/2022 às 15h10min, e termina em 13/09/2022 às 15h10min; 2ª Praça 
começa em 13/09/2022 às 15h11min, e termina em 03/10/2022 às 15h10min.   Ficam os executados CARLOS 
ALBERTO DÓRIA, OG ROBERTO DORIA, SONIA HELENA DORIA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como das Penhoras realizadas em 27/08/2020, 27/08/2020 respectivamente. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0015695-19.2022.8.26.0100. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação
de Serviços. Exequente: Fundação São Paulo. Executado: Rubem Mario Lopes Camargo. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0015695-19.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rubem Mario Lopes Camargo (CPF. 309.204.768-05), que
o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Fundação São Paulo, entidade mantenedora do Centro
Universitário Assunção - UNIFAI, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$
14.304,97 (abril de 2022). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto
no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2022.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1003345-67.2022.8.26.0007. O (A) Dr(a). Ju Hyeon Lee, Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP, Faz Saber a Espólio de José Nestor Puzziello, Espólio de
Sidney Maniero, Espólio de Célia Maniero, e Maria Acyr Puzziello, (CPF. 045.497.838-37), herdeiros e/ou sucessores,
que Marcos Larese de Toledo, e Lydia Lange de Toledo lhes ajuizaram ação de Adjudicação Compulsória, objetivando
a adjudicação do imóvel situado na Rua Anton Rubinstein, 06 (alterado para o nº 19), Lote 6, quadra G, Jardim das
Carmelitas, CEP: 08275-630, São Paulo/SP, registrado no 9º Cartório pela matricula geral sob nº 1.241, adquirido
pelos requerentes através do contrato de promessa de cessão de direitos e compromisso de venda e compra, eis que
não houve outorga de escritura definitiva. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam 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. SP, 25/07/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1036834-15.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.a. (Hosp Samaritano). Requerido: José Ricardo Ortiz D ´elia e outro. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036834-15.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
JOSÉ RICARDO ORTIZ D ´ELIA, CPF 461.987.418-34, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Esho Empresa
de Serviços Hospitalares S.a. (Hosp Samaritano), para cobrança da quantia de R$ 4.053,35 (abril de 2019), decorrente da prestação
de atendimento hospitalar. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do
valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo
257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 24 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0003211-66.2022.8.26.0004. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Compra e
Venda. Exequente: Leopardo Sp Veículos Ltda. Executado: Carlos Eduardo Tripoloni. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0003211-66.2022.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de
São Paulo, Dr(a). Débora Thaís de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS EDUARDO TRIPOLONI, Brasileiro, RG
293699061, CPF 292.134.948-58, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Leopardo Sp Veículos
Ltda, foi julgado procedente o processo de Procedimento Comum, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 2.098,40
(março de 2022). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30
dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.
523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0021296-06.2022.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica. Exequente: Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A. Executado: Comércio e Serviços Complexo 2002 Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021296-06.2022.8.26.0100. 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(o) COMÉRCIO
E SERVIÇOS COMPLEXO 2002 LTDA, CNPJ 01.636.035/0001-84, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. 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$ 292.926,43 (maio de 2022), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de julho de 2022.

Luis Felipe Ferrari Bedendi

Juiz de Direito

EDITAL. Processo Digital nº: 1006538-05.2022.8.26.0003. Classe: Assunto: Protesto - Ato / Negócio Jurídico. Requerente: Márcia
Regina Assunção. Requerido: Biscayne Participações Ltda. e outros. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006538-05.2022.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem, conhecimento tiverem e interessar possa, que Márcia Regina Assunção, ajuizou Ação de Protesto
Contra Alienação de Bens em face de Biscayne Participações Ltda (CNPJ. 21.618.441/0001-21), C.H.F. One Participações Ltda
(CNPJ. 12.222.798/0001-03) e CHF Participações e Empreendimentos Ltda (CNPJ. 09.382.333/0001-05), objetivando a proteção
dos bens deixados por seu falecido marido nos autos do processo de inventário em trâmite perante a 10ª Vara da Família e das
Sucessos desse Foro Central da Comarca de São Paulo sob o número 1122455- 14.2018.8.26.0100, em que a autora é
inventariante compromissada, onde no entanto, há divergência em relação à administração dos bens, sobretudo quanto às quotas
das empresas pertencentes ao espólio, e nesse contexto tem sido vendidos imóveis pertencentes a tais empresas, mediante simples
comunicação no inventário sempre depois de firmados os respectivos contratos de compra e venda, colocando em risco assim o direito
da Autora, que, repita-se, é herdeira das quotas dessas empresas, e dependendo do desfecho da ação de reconhecimento e
dissolução de união estável que tramita perante a 8ª Vara da Família e das Sucessões desse Foro Central da Comarca de São Paulo
sob o número 1078796-81.2020.8.26.0100, pode passar a ser meeira de parte desse patrimônio. Assim, para prevenir
responsabilidades, prover a conservação e ressalva de seus direitos, e para que terceiros não venham alegar ignorância dos fatos
ou invocar boa - fé, foi deferida a expedição do presente edital, o qual será, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1060843-12.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Brandili Têxtil Ltda. Requerido: Mallky Confecções Ltda Epp. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1060843-12.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Mallky Confecções Ltda Epp (CNPJ. 03.783.220/0001-
27), que Brandili Textil Ltda lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 313.423,80 (maio de 2017), decorrente
das notas fiscais n°s 750052, 745997, 746010, 746011, 750056, 752290 e 764671. Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais),
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2022.
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