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Economia
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado de Licitação de 17 de março de 2020.
Acha-se aberta, com instrumento convocatório disponibilizado no Portal
da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.bec.
sp.gov.br), bem como no Portal da ALESP (http://www.al.sp.gov.br) ou a
ser retirado na Comissão Permanente de Licitação, sala 1064, Primeiro
Andar do “Palácio 9 de Julho”, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, 201,
CEP 04097-900, telefones (11) 3886-6521 e 3886-6872, no horário das 12
às 19h, a seguinte licitação
Pregão Eletrônico nº 19/2020 - Processo Digital nº 497/2018
Objeto: prestação de serviços em gestão inteligente e integrada de
informações, contemplando serviços técnicos especializados de inventário
e digitalização de documentos, pelo regime de empreitada por preço
unitário, e gestão de documentos e guarda temporária, pelo regime de
empreitada por preço global.
Abertura: 01/04/2020 às 09h00m (início do credenciamento).
Oferta de Compra nº: 010101000012020OC00016.
Local: Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.
bec.sp.gov.br)
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QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Estado de São Paulo
AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) Nº 15/2020 - RETIFICADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2020
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro, através do pregoeiro municipal, comunica aos interessados
no pregão presencial nº 15/2020, cujo objeto é a “Registro de Preços visando a aquisição de
materiais para realização de exames bioquímicos para o Laboratório Municipal, de acordo com
HVSHFL¿FDo}HVFRQVWDQWHVQRDQH[R,GRHGLWDO´FXMDDDEHUWXUDGDOLFLWDomRPDUFDGDSDUDR
GLDjVKVHQGRDOWHUDGDDGDWDGDDEHUWXUDGRFHUWDPHGHYLGRDUHWL¿FDomRGR
edital.
Assim, o Pregão Presencial nº 15/2020, será realizado o certame licitatório, em referência, no
dia 31/03/2020 às 14h30 - tipo menor preço.
O edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de
início abaixo indicada.
CRUZEIRO, 16 DE MARÇO DE 2020
THALES GABRIEL FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Estado de São Paulo
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado de Licitação de 17 de março de 2020.
Acha-se aberta, com instrumento convocatório disponibilizado no Portal
da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.bec.
sp.gov.br), bem como no Portal da ALESP (http://www.al.sp.gov.br) ou a
ser retirado na Comissão Permanente de Licitação, sala 1064, Primeiro
Andar do “Palácio 9 de Julho”, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, 201,
CEP 04097-900, telefones (11) 3886-6521 e 3886-6872, no horário das 12
às 19h, a seguinte licitação
Pregão Eletrônico nº 21/2020 - Processo Digital nº 340/2019
Objeto: prestação de serviço de manutenção predial, pelo regime de
empreitada por preço global em relação ao quadro permanente de pessoal
e de empreitada por preço unitário em relação às demandas eventuais.
Abertura: 02/04/2020 às 09h00m (início do credenciamento).
Oferta de Compra nº: 010101000012020OC00012.
Local: Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.
bec.sp.gov.br)

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) Nº 16/2020 - RETIFICADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248/2020
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro, através do pregoeiro municipal, comunica aos interessados
no pregão presencial nº 16/2020, cujo objeto é a “registro de preços visando a contratação de
laboratório especializado na realização de exames necessários no atendimento aos pacientes
GR 686 GH DFRUGR FRP HVSHFL¿FDo}HV FRQVWDQWHV QR$QH[R , GR HGLWDO´ FXMD D DEHUWXUD GD
licitação, marcada para o dia 19/03/2020 às 09h30, sendo alterada a data da abertura do certame
GHYLGRDUHWL¿FDomRGRHGLWDO
Assim, o Pregão Presencial nº 16/2020, será realizado o certame licitatório, em referência, no
dia 01/04/2020 às 14h30 - tipo menor preço.
O edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de
início abaixo indicada.
CRUZEIRO, 16 DE MARÇO DE 2020
THALES GABRIEL FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
Informamos o CANCELAMENTO do Processo nº 7/2020 - Edital nº 7/2020 - Pregão Presencial nº 7/2020 - TIPO: Pregão Presencial- Objeto: aquisição de equipamentos para instalação da Rádio Câmara FM Marília. Legislação: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993,
LC 123/2006 e Ato da Mesa 4/2014 - cujo credenciamento e Sessão Pública do Pregão seria em
20/03/2020 - 9h00, na Câmara Municipal de Marília, Rua Bandeirantes, nº 25, Centro, Marília/SP.
Marília, 17 de março de 2020. Ilka de Nadae. Pregoeira
25ª VARA CIVEL DA CAPITAL – SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1031981-65.2016.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) LINCON LIMA LESSA, Brasileiro, Solteiro, Administrador, RG 5.077.262,CPF 899.095.425-87, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança de 30.016,60
(março/2015), em virtude do empréstimo n° 346/5489985, vencido e não pago pelo réu, e ainda das que se vencerem no
curso da lide, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, além das custas processuais e
honorários advocatícios. Estando o réu em local ignorado, 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 afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2020.
23ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1055782-44.2015.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a RENATO FERRAZ KEHL, EUNICE PENNA KEHL, OLGA FERRAZ KEHL,HEDEA FERRAZ KEHL, CYRANO FERRAZ
KEHL, MARCARIDA WHITAKER KEHL,DJALMA KEHL, DIVA MURGEL KEHL, CECILIA KEHL DE OLIVEIRA PENNA,
JOÃOFERNANDES DE OLIVEIRA PENNA, MOACYR FERRAZ KEHL, MARINA VARGASKEHL, DULCE FERRAZ KEHL,
ARTHUR EBERHARDT e ILSE ACKERMANN DEEBERHARDT (todos com as qualificações ignoradas), ausentes incertos
e desconhecidos, eventuais sucessores, herdeiros e terceiros interessados, que DIVA IRACEMA PASOTTIVALENTE ajuizou a ação de Adjudicação Compulsória, visando a adjudicação do apartamento n° 37, situado no 3° andar do Edifício
Franca, Bloco 1, do Conjunto Comercial e Residencial Paraíso, situado na Rua Domingos de Morais, n° 770, 9° subdistrito
Vila Mariana, São Paulo SP, com a área total de 42,73m². Imóvel este que se encontra Transcrito no 1º Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo sob o nº 117.366. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
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, os réus serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1126709-98.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc.Faz
VDEHUD%8))(7'¶*867((,5(/, 00ALZONI), empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob
o nº 08.342.696/0001-46, que SANTA ESPECIARIA GASTRONOMIA LTDA., ajuizou a ação de Obrigação de Fazer C/C
Indenização Por Danos Morais C/C Pedido de Tutela de Urgência. Ausente incerta, a qual é Ré nos autos nº 112670998.2016.8.26.0100, acerca da citação para contestação da demanda. Estando em termos, expede-se o presente Edital
para citação da Ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias, ofereça sua
contestação em juízo, sob pena dos efeitos da revelia. 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 novembro de 2019
[]
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do
Foro de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move Degraus Andaimes
Maquinas e Equipamentos para Construção Civil S.a em face de Marcelo Henrique Palma Rodrigues - ME. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACENJUD,
SRULQWHUPpGLRGRTXDO¿FD P LQWLPDGD V GHVHXLQWHLURWHRUSDUDTXHQRSUD]RGH FLQFR GLDVFRPprove: (i) que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou (ii) que foram indisponibilizados
DWLYRV¿QDQFHLURVHPYDORUVXSHULRUDRGRFUpGLWRH[HTXHQGRLQLFLDQGRVHDFRQWDJHPDSyVRGHFXUVR
do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro
QLQJXpPSRVVDDOHJDULJQRUkQFLDH[SHGLXVHRSUHVHQWHHGLWDOTXHVHUiD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Artur Nogueira, aos 26 de novembro de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 4000647-46.2013.8.26.0009. A MM.
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra.
Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao JACKSON PEDRO LINO, CPF
076.718.388-61, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Ativos
S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, visando ao recebimento da quantia de R$ 46.932,81,
representada pelo Contrato de Abertura de crédito em conta corrente - Recebíveis Cartão a Realizar,
de n° 342.404.013, assinada em 06/05/2011, vinculada ao Banco do Brasil, agência 3424-X, conta
corrente no 010.754-9. 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
ÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomR
RUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLNADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 31 de janeiro de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO No 4002916-82.2013.8.26.0001. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SÃO LOURENÇO DA
SERRA SERVIÇOES GERAIS LTDA, CNPJ 04.776.646/0001-16, JOSE GERALDO FARCHI,
RG 24.323.945, CPF 090.707.938-57 e JOÃO APOLINÁRIO DOS SANTOS, RG 13.381.654,
CPF 037.229.958-09 que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$289.259,04, decorrente de Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex no
338.403.061. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
ÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomR
RUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLNADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 06 de fevereiro de 2020.
1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP - EDITAL - 1º E 2º LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU ELIAS NUNES DE OLIVEIRA, expedido nos autos da
ação de Execução de Título Extrajudicial - Condomínio em Edifício movida por CONDOMÍNIO COTIA 1 GUAMIRIM em
face de ELIAS NUNES DE OLIVEIRA, PROCESSO Nº 1009915-32.2016.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que no dia 08 de
Abril de 2020, às 15:00 horas, no Fórum desta cidade e Comarca, localizado na Rua Topázio, nº 585, Jardim Nomura fone:
(11) 4703.2725, no local destinado às hastas públicas, será levado a público pregão de venda e arrematação em
PRIMEIRO LEILÃO, o bem móvel abaixo descrito, entregando-o a quem mais der acima da avaliação e não havendo
licitantes, desde já fica designado o dia 06 de Maio de 2020 às 15:00 horas, para a realização do SEGUNDO LEILÃO,
ocasião em que será entregue a quem maior lanço oferecer, desde que não seja considerado vil, sendo que, pelo presente
edital, ficam os executados INTIMADOS das designações supra, na hipótese de não serem localizados para a intimação
pessoal. BEM: Um veículo marca Chevrolet, modelo Classic, placa EML 3317, em bom estado de conservação.
AVALIAÇÃO: R$16.500,00 (março/2019), que será atualizada até a data da alienação judicial. Depositário: Elias Nunes de
Oliveira (RG 273163036; CPF 478.490.294-53), residente e domiciliado na Maria José Celestino Saad, 245, Rua 12, torre
40, apto. 14,Vale Verde, nesta Comarca, com o qual o bem poderá ser examinado. E para que produza seus efeitos de
direito, será o presente edital, por extrato, afixado na forma da lei. NADA MAIS.
/d>  /dK Ͳ WZK  ϮϬ /^͘WZK^^K EǑ ϭϬϵϯϯϰϯͲϵϳ͘ϮϬϭϴ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϭϬϬK;Ϳ DD͘ :Ƶŝǌ;ĂͿ ĚĞ
ŝƌĞŝƚŽĚĂϱǐsĂƌĂşǀĞů͕ĚŽ&ŽƌŽZĞŐŝŽŶĂů//Ͳ^ĂŶƚŽŵĂƌŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌ;ĂͿ͘ZĞŐŝŶĂĚĞKůŝǀĞŝƌĂ
DĂƌƋƵĞƐ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĂ >Ğŝ͕ ĞƚĐ͘ & ^Z Ă;ŽͿ ,D&>y Yh/D/ /Eh^dZ/> /Z>/͕ EW:
Ϭϳ͘ϯϴϳ͘ϮϴϮͬϬϬϬϭͲϳϬ͕ƋƵĞůŚĞĨŽŝƉƌŽƉŽƐƚĂƵŵĂKKZEƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞhƐŝŶĂ&ŽƌƚĂůĞǌĂ/ŶĚƷƐƚƌŝĂĞ
ŽŵĠƌĐŝŽ ĚĞ DĂƐƐĂ &ŝŶĂ >ƚĚĂ͕ ĂůĞŐĂŶĚŽ Ğŵ ƐşŶƚĞƐĞ ƋƵĞ ĂŽƐ Ϭϭ Ğ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϬϴ ĮƌŵŽƵ ĐŽŵ Ă ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ǀŝƐĂŶĚŽĂǀĞŶĚĂĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĚĂƌĞƋƵĞƌĞŶƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞ ƵŵĂ ĐŽŵŝƐƐĆŽ͕ ƉĂƐƐĂŶĚŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ă ƉĂƐƐŽƵ Ă ƌĠ Ă ĞǆĞƌĐĞƌ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĚĂ
ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ͘ŵƌĂǌĆŽĚĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ƉĂƐƐŽƵĂƐĞƌĐƌĞĚŽƌĂĚĂƌĞƋƵĞƌŝĚĂĚĂƋƵĂŶƟĂ
ĚĞ ZΨ ϴϵ͘ϴϮϴ͕Ϯϴ͕ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚŽ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƉĞůĂƐ ŶŽƚĂƐ ĮƐĐĂŝƐ ϳϱϱϲ͖
ϳϲϮϳ͖ͬϳϲϰϯ͖ͬͬϳϳϯϴ͖ͬͬϳϴϮϯͬͬĞϳϵϵϲ͕ͬͬƐĞŶĚŽƋƵĞĚĞƚĂůǀĂůŽƌĨŽŝĂďĂƟĚŽĂĐŽŵŝƐƐĆŽ
ĚĞǀŝĚĂăZĠƉĞůĂƵƚŽƌĂŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϭ͘Ϭϳϳ͕ϴϯ͕ƌĞƐƚĂŶĚŽŽĚĠďŝƚŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϳϴ͘ϳϱϬ͕ϰϱ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕
ƉůĞŝƚĞŽƵĂĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽĚĂƌĞƋƵĞƌŝĚĂĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽZΨϳϴ͘ϳϱϬ͕ϰϱ͕ĐŽŵĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂĞ
ũƵƌŽƐ ĚĞ ŵŽƌĂ͕ ĂůĠŵ ĚŽƐ ƀŶƵƐ ƐƵĐƵŵďĞŶĐŝĂŝƐ͘ ŶĐŽŶƚƌĂŶĚŽͲƐĞ Ž ƌĠƵ Ğŵ ůƵŐĂƌ ŝŶĐĞƌƚŽ Ğ ŶĆŽ ƐĂďŝĚŽ͕ ĨŽŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĂƐƵĂ/dK͕ƉŽƌ/d>͕ƉĂƌĂŽƐĂƚŽƐĞƚĞƌŵŽƐĚĂĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂĞƉĂƌĂƋƵĞ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞ
ƋƵŝŶǌĞĚŝĂƐ͕ƋƵĞŇƵŝƌĄĂƉſƐŽĚĞĐƵƌƐŽĚŽƉƌĂǌŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞĚŝƚĂů͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐƉŽƐƚĂ͘EĆŽƐĞŶĚŽĐŽŶƚĞƐƚĂĚĂ
ĂĂĕĆŽ͕ŽƌĠƵƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƌĞǀĞů͕ĐĂƐŽĞŵƋƵĞƐĞƌĄŶŽŵĞĂĚŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐƉĞĐŝĂů͘^ĞƌĄŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞĚŝƚĂů͕ƉŽƌ
ĞǆƚƌĂƚŽ͕ĂĮǆĂĚŽĞƉƵďůŝĐĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝ͘ED/^͘ĂĚŽĞƉĂƐƐĂĚŽŶĞƐƚĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĂŽƐϭϴĚĞ
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EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO Clovis R. da Silva Minimercado Ltda - Me e Clóvis Roberto da Silva,
EXTRAÍDO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE LHE MOVE Banco do Brasil
S.a.- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001938-24.2017.8.26.0032 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª
Vara Cível, do Foro de Araçatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Chammes, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos executados Clóvis R. Da Silva Minimercado Ltda-Me, CNPJ nº 16.798.558/0001-02 e Clóvis
Roberto da Silva, CPF nº 057.736.468-54, bem como, a todos quanto ao presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo de Direito se processam os termos da ação de Execução de Título
Extrajudicial movida por Banco do Brasil S.A., e, constando dos autos que os executados encontram-se em
lugar incerto e não sabido, é expedido o presente com a finalidade de CITÁ-LOS e INTIMÁ-LOS para que,
vencida a dilação acima, efetuem, em 03 (três) dias, o pagamento da importância de R$ R$ 143.805,87
(cento e quarenta e três mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), apurada em janeiro de 2017,
acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, verba
que será reduzida pela metade, em caso de pagamento integral (artigo 827, §1°, do CPC). O crédito é oriundo
de uma Cédula de Crédito Bancário de nº 329.209.276, em 09/11/2015, no valor de R$ 113.666,25 (cento e
treze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos, mas o Executado deixou de cumprir o
avençado. Estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, ofereça embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Alternativamente, mediante o depósito de 30% do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do saldo restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e de juros de 1% ao mês. Fica advertidos de que a rejeição dos embargos, ou o inadimplemento das parcelas, acarretará a elevação dos honorários advocatícios e aplicação de multa em favor da
parte, além de outras penalidades previstas em lei, sujeitando-se a penhora e avaliação de seus bens. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Araçatuba, aos 18 de fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Estado de São Paulo
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 20/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 644/2020
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES, DE
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 30/03/2020 – Sessão Pública: 30/03/2020 – 09:30h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de
início abaixo indicada.
Cruzeiro, 16 de março de 2020.
Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Estado de São Paulo
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 21/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.375/2020
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”
Abertura: 02/04/2020 – Sessão Pública: 02/04/2020 – 09:30h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de
início abaixo indicada.
Cruzeiro, 16 de março de 2020.
Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Estado de São Paulo
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 22/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.228/2019
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ENFERMAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”
Abertura: 06/04/2020 – Sessão Pública: 06/04/2020 – 09:30h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de
início abaixo indicada.
Cruzeiro, 16 de março de 2020.
Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Estado de São Paulo
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 301/2020
Republicação
O Prefeito Municipal torna público que em virtude do Pregão Presencial em epígrafe ter sido
DESERTO, Objeto: “Aquisição de motocicleta para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
GHDFRUGRFRPHVSHFL¿FDo}HVFRQVWDQWHVQR$QH[R,GRHGLWDO´
Fica determinada nova data para realização do certame:
Abertura: 31/03/2020 – Sessão Pública: 31/03/2020 – 09:30h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de
início abaixo indicada.
Cruzeiro, 16 de março de 2020.
Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011357-74.2017.8.26.0127 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Flex Carapicuíba Ii Executado: Carlos Roberto
da Silva EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1011357-74.2017.8.26.0127 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberta Poppi Neri
Quintas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS ROBERTO DA SILVA, Brasileiro, CPF 485.046.536-68,
com endereço à Rua Amarela, 114, Itaparica, CEP 06654-795, Itapevi - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Flex Carapicuiba Ii, alegando em síntese: que
CONDOMÍNIO FLEX CARAPICUIBA II lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia
de R$ 1.895,83, referente aos débitos condominiais. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuíba, aos 10 de março de 2020.
Edital de Citação. Prazo 30 dias. Processo n° 1010306-13.2019.8.26.0562. O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juiz de Direito
da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, Faz Saber a RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORPORAÇÕES,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.348.390/0001-37, com sede na Avenida Prefeito Antonio Manoel de Carvalho, 530,
Nova Cintra– Santos/SP – que CIA REAL KENTFRIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA
lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 23.900,00, A Exequente é credora
da Executada pela quantia de R$ 23.900,00 (Vinte e três mil e novecentos reais), referente a Locação de Suporte
de Tela de Fachada, tendo como títulos executivos 06(quatro) Duplicatas, oriunda das Notas Fiscais e seus respectivos
instrumentos de Protestos, sacadas, vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação, conforme art 257 do CPC, “ a advertência que será nomeado curador especial em caso de
revelia. Será o presente, afixado e publicado. Santos, 09/03/2020.

B3

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 Dias
PROCESSO Nº 0048800-89.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo,Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADEMIR
BARBOSA ARTIGAS, Advogado, RG 6.067.207,
CPF638.337.518-00, Nascido/Nascida 03/03/1953, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Associação Nacional de
Educação da Companhia de Maria - Colegio da
Companhia de Maria. 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 Àuirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a
quantia de R$35.593,50, 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, a¿xado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO
Nº 1032016-54.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO
BARBOSA SACRAMONE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) CAT BISCONTI, CNPJ 06.278.361/0001-80, com
endereço à Auriverde, 205,Vila Independencia, CEP 04222000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Pedido
de Falência por parte de Gerdau Aços Longos S/A e
Monteiro, Dotto, Monteiro e Advogados Associados, com
fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por
impontualidade no pagamento da(s) nota(s) promissória(s) n.º
10/36, 11/36, 12/36, 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, que totalizam
o valor de R$ 34.879,67, devidamente protestada(s). Estando
a ré em lugar ignorado,foi deferida a citação por edital, para
que em 10 dias, a Àuir após os 20 dias supra, apresente
defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei
11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do
crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do
depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ¿xados em
10% do valor do débito, sob pena de decretação da falência.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. E para que
produza seus efeitos de direito, será o presente Edital a¿xado
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de janeiro de 2020.

E D I TA L D E I N T I M A Ç Ã O - P R A Z O D E 2 0
DIAS.PROCESSO Nº 0062260-17.2017.8.26.0100 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 a(o) DANIELE
MARANHÃO REIS, Brasileiro, RG 49.103.709-0,
CPF399.233.788-02, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Associação de BeneÀcência e Filantropia São
Cristovão. 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 ÀXLUiapós o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$2.874,98,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e KRQRUiULRVadvocatícios de 10% (artigo
523 e SDUiJUDIRVdo 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
SDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV
úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. 6HUio presente edital, por extrato, D¿[DGR
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1001961-82.2017.8.26.0609. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr.
NELSON RICARDO CASALLEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER à SMP GAMES LTDA-ME, CNPJ 10.927.344/0001-02,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
APROVA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DASEMPRESAS DE
EQUIPAMENTOS DE EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DE
ÁUDIO, VÍDEO E OUTROS, alegando em síntese: a requerente
requer a cobrança de R$ 16.103,06, oriunda do Termo de
Adesão pelo qual a ré se associou à autora em 16/11/2012,
tendo a ré descumprido os termos acordados. Estando a ré em
local ignorado, deferida a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias
úteis (art. 702 do NCPC), que Àuirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito, bem como honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou ofereça
embargos monitórios. Fica a ré advertida de que, se pago o
valor, ¿cará isenta de custas processuais; se não oferecidos os
embargos, caso em que será nomeado curador especial, ou
rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título
executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância
ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for
cabível. Será o presente edital, por extrato, a¿xado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Tab oão da Serra, aos 14 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO
Nº 1104501-57.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo,Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GESSO PAULISTANO
C O M É R C I O E A R T E FATO S LT D A . M E ,
CNPJ11.066.458/0001-60 e TIRONE SERVIÇOS LTDA,
CNPJ 07.959.744/0001-87, que lhe foi proposta uma ação
de Cautelar Inominada por parte de Fabricio Alves
Pinheiro,objetivando a sustação do protesto do cheque nº
800.109, de R$ 1.867,00, levado à efeito pela 1ª ré,empresa
essa com a qual nunca teve nenhuma relação comercial,
não possuindo qualquer débito com a mesma.
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 ÀXLUi após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
VHUiconsiderado revel, caso em que VHUinomeado curador
especial. Serão presente edital, por extrato, D¿[DGR e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2020.
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3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IX – VILA PRUDENTE/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006784-90.2016.8.26.0009 A MMa. Juíza de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao JOAO TADEU DE SOUZA MELO, RG 306412743, CPF
303.828.578-10, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco
S/A, visando ao recebimento da quantia de R$ 88.532,20, representada pelo Instrumento Particular de Confissão
de Dívidas e Outras Avenças nº 444/9740409, assinada em 26/03/2015, vinculada à agência 1365-0, conta corrente nº 66670-0, cujas parcelas venceram a partir de 23/05/2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para pagar a dívida, atualizada até a data do efetivo pagamento, conforme pedido inicial, no prazo de três dias úteis. Fixados os honorários em 10% sobre o valor do débito,
que serão reduzidos pela metade, em caso de pagamento. No prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da própria
citação, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em
execução, o executado poderá requerer autorização do juízo para pagar o restante do débito em até 06 (seis)
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por
cento) ao mês. O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposição ao executado
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedação à oposição de embargos.
Os eventuais embargos à execução poderão ser oferecidos no prazo de quinze dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, por intermédio de advogado, na forma dos art. 915, do citado Código. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 10 de março de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1094466-67.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o)
TABARINO MOVEIS LTDA, CNPJ 28.571.818/0001-83, com endereço à RUA JOSE ALVES PIMENTA, 916, Matadouro, CEP
27115-010, Barra do Pirai - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Totvs S/A, ajuizou ação monitória, para
cobrança de R$ 34.929,22 (set/2017), referente ao contrato n.º 1.901.975, de cessão de Direito de uso de software CDU
TOTVS SERIE3 VAREJO TRAD e prestação de serviços (SMS). 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, pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, com isenção
de custas, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2019.
[]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0028273-82.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO GORGA CAMPOS, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) ROVILLER IMOVEIS, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Denise Svanci. 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 16.152,51 (novembro/19), 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 doartigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 07 de fevereiro de 2020.
[]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0060876-48.2019.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a Jose Choque Condori CPF 235.231.058-03, que BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DE SÃO PAULO requereu o
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de R$6.300,94 (ago/2019). Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito
e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º
do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação
(art. 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[]
22ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0080115-38.2019.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WALTER WETORE, RG. 2.419.899.A SSP/SP e CPF. 025.011.558-15, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO NEGRO, ajuizou-lhe a ação de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado,
foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o PAGAMENTO da quantia
de R$ 4.742,17(NOVEMBRO/2019), conf. fls. 02/03, 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, 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 11 de fevereiro de 2020.
39ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP
Intimação. Prazo 20 Dias. O(A) Doutor(a) Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível
da Capital - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a G2B PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ. 04.905.476/0001-22, na pessoa
de seu representante legal, bem como aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO, expedido com prazo de 20 dias, que EDIFÍCIO DANUBIO, lhe ajuizou uma ação de Cumprimento de Sentença n° 021801918.2010.8.26.0100 para cobrança das parcelas condominiais das quais perfazem o débito de R$ 59.637,66 (fevereiro/2016). Encontrando-se a(s) executada(a) e os sócios em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO
dos mesmos, por edital, DAS FLS. 224 a 226, para que se manifesta acerca da alegada fraude à execução. Diante da
alienação do veículo no curso do processo e do pedido de reconhecimento de fraude à execução pelo exequente, intimese a executada para, querendo, opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 792, § 4º do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de março de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100240790.2014.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a).
Ruslaine Romano, na forma da Lei, Faz saber a Aurelino Borges Pereira e s/m, se casado for, herdeiros ou sucessores, réus
incertos, ausentes e terceiros interessados, que Antonio Rocha de Lima ajuizou ação usucapião do imóvel situado na Rua
Maria Luiza Freitas Silva 213, Lote 1, Quadra 77, Parque Pinheiros, Taboão da Serra, 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.
[]
1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS - FORO CENTRAL CÍVEL
1º OFÍCIO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS - FORO CENTRAL CÍVEL.
Edital expedido nos autos da Recuperação Judicial de NEXGENESIS HOLDING LTDA. (“HOLDING”); GENCOMM FINANCIAL SERVICES DO
BRASIL LTDA. (“GENPAY”); GENCOMM INTERNET SERVICES DO BRASIL LTDA. (“GENCOMM”), e GENCOMM LOGISTICS SERVICES DO BRASIL
LTDA. (“GENLOG”), com prazo de 15 dias, Processo nº 1009063-28.2020.8.26.0100 (Artigo 52, § 1º da Lei 11.101/2005). O Dr. Tiago Henriques
Papaterra Limongi, Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível, na forma do artigo 52, §1º, da Lei
11.101/2005. Tendo sido autorizada a publicação deste edital de forma resumida, nos termos do enunciado 103, da III Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal e da decisão de fls. 825/835, faz saber que por parte de NEXGENESIS HOLDING LTDA. (CNPJ nº 13.271.186/0001-65);
GENCOMM FINANCIAL SERVICES DO BRASIL LTDA. (CNPJ nº 22.366.799/0001-77); GENCOMM INTERNET SERVICES DO BRASIL LTDA. (CNPJ nº
01.303.446/0001-58) e GENCOMM LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA. (CNPJ nº 28.867.180/0001-22), foi requerido o benefício da Recuperação Judicial, tendo por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeiro das devedoras, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim, a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo à atividade econômica (Art. 47 da Lei 11.101/2005). Nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, comunica que
o processamento da Recuperação Judicial das devedoras acima indicadas foi deferido em decisão proferida no dia 07 de fevereiro de 2020,
juntada às fls. 825/835 dos autos digitais nº 1009063-28.2020.8.26.0100, disponível para consulta no sítio eletrônico http://www.tjsp.jus.br/,
nomeando-se, como Administradora Judicial a empresa EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, inscrita no CNPJ nº
19.615.744/0001-49, representada por Eliza Fazan, CRC 1SP194878/O-4, com endereço na Rua Vergueiro, nº 1353, cjs. 309 a 312, Torre Norte,
Vila Mariana, CEP 04101-000, São Paulo/SP, Brasil, Telefone +55 (11) 2366-5923, com endereço eletrônico grupogencomm1vfrj@gmail.com,
cujo termo de compromisso já foi acostado às fls. 1.038/1.039. Nas correspondências enviadas aos credores, deverá o administrador judicial
solicitar a indicação de conta bancária, destinada ao recebimento de valores que forem assumidos como devidos nos termos do plano de recuperação, caso aprovado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por meio de depósito em conta judicial. Os prazos expressamente
previstos na Lei 11.101/05, notavelmente os prazos de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas em face das devedoras e
de 60 (sessenta) dias para apresentação do plano de recuperação judicial, bem como os prazos previstos nos arts. 7º, §1º, e 8º, caput, da LFR,
deverão ser computados em dias corridos. Comunica, ainda, que a Relação de Credores apresentada pelas Recuperandas encontra-se às fls.
48/69 dos autos digitais nº 1009063-28.2020.8.26.0100, disponível para consulta no sítio eletrônico http://www.tjsp.jus.br/. O prazo para que
os credores apresentem suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados é de 15 dias a contar da publicação deste Edital
(art. 7º, §1º, Lei n.º 11.101/2005). Tais documentos deverão ser encaminhados diretamente ao administrador judicial SOMENTE por meio
do e-mail: grupogencomm1vfrj@gmail.com. O prazo para apresentação de objeção ao Plano de Recuperação será de 30 dias contados na
forma do art. 55 da Lei n.º 11.101/2005. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei,
ficando os credores e interessados cientes que o inteiro teor do processo digital em referência pode ser acessado por meio do sítio eletrônico,
bem como que o edital na sua integralidade estará disponível do sítio eletrônico das Recuperandas http://www.gencomm.com.br/ e da
Administradora Judicial www.expertisemais.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2020.

Processo nº: 1042151-91.2019.8.26.0100- Recuperação Judicial - HENRIFARMA PROD QUIMIC FARMACÊUTICOS LTDA.- Edital expedido nos autos da Recuperação
Judicial de Ltda. com prazo de 10 dias, processo nº 1042151-91.2019.8.26.0100 (Artigo 7º § 2º da Lei 11.101/2005). O Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho MM. Juiz da 1ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER QUE a KPMG
Corporate Finance Ltda., representada pela Dra. Osana Maria da Rocha Mendonça, inscrita na OAB/SP sob o nº 122.930, nomeada como Administradora Judicial da
Recuperação Judicial supra, apresentou a Relação de Credores, nos termos do §2° do artigo 7° da Lei n° 11.101/2005, ao final descrita e colacionada às fls. 461/490 dos
autos, e que o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, terão acesso à documentação acostada no escritório da Administradora Judicial
situado à Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 10° Andar, Torre A, São Paulo/SP, das 10h00 às 17h00, podendo ser impugnada esta relação no prazo comum de
10 (dez) dias, nos termos do art. 8° da Lei 11.101/2005. RELAÇÃO DE CREDORES: Classe I - Credores Trabalhistas (valores em reais): Adalberto Benedito Machado, R$
75.820,69; Alessandra Hakim, R$ 58.283,55; Elvisnei Mendes Nogueira, R$ 3.065,38; Itajaí Pimentel Cerqueira, R$ 61.307,66; Jefferson da Silva Lima, R$ 27.451,22;
Laercio Escarpelli, R$ 105.664,00; Rafael Agaipito de Oliveira, R$ 25.000,00; Simone Farias de Abreu, R$ 139.504,24; Sindicato dos Comerciários de São Paulo, R$
15.787,87; Tiago Tavares Dias, R$ 16.753,90; Vanessa Plinta Sociedade Individual de Advocacia, R$ 28.895,40; Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados R$
10.535,32. Total Classe I (valores em reais): R$ 568.069,23. Classe III - Credores Quirografários (valores em reais): Banco do Brasil S.A., R$ 1.902.791,78; Banco Santander (Brasil) S.A., R$ 76.000,00; Fernanda Henriques Urizar, R$ 218.267,53; Iberoquímica Farmacêutica Ltda. , R$ 1.631.196,21; Ilana Bacicurinski de Andrade, R$
1.500,00; Itaú Unibanco S.A., R$ 1.216.740,25; Nelson Berlanga Henriques, R$ 121.299,87; Opção-Fenix Distribuidora de Insumos EIRELI, R$ 168.398,80; Pharmasais
Distribuição e Comércio de Especialidades Farmacêuticas Ltda., R$ 732.945,56; Rubens Henriques, R$ 265.515,79; Sergio Massaro, R$ 50.853,76; Valdequímica Produtos
Químicos Ltda., R$ 623.943,55; Total Classe III (valores em reais): R$ 7.009.453,10. Classe III - Credores Quirografários (valores em dólares): DVA Health & Nutrition
GmbH, US$ 81.917,27. Total Classe III (valores em dólares): US$ 81.917,27. Classe IV - Credores Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (valores em reais):
Audicoplan Assessoria Empresarial Ltda. - ME, R$ 325.895,56; Midelt Química Ltda. - EPP, R$ 9.708,88. Total Classe IV (valores em reais): R$ 335.604,44. Reserva de
valor (valores em reais): Denis Oliveira Barros, R$ 445.781,06; Marcelo de Oliveira Ribeiro, R$ 98.474,01; Maria Suerli Bache ga, R$ 246.439,99; Milton Ferreira da Silva,
R$ 75.481,13. Total Reserva de valor (valores em reais): R$ 866.176,19. Os interessados em obter a Lista de Credores de que trata o artigo 7°, §2° da Lei 11.101/2005,
poderão solicitar o documento pelo e-mail: omendonca@kpmg.com.br ou henrifarmavfrj@gmail.com ou por consulta ao processo digital, às fls. 461/490. E, para que
produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo/SP, em 18/02/2020.
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