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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0072597-94.2019.8.26.0100 - 
Cumprimento de Sentença - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível 
da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Felipe Albertini Nani Viaro, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Jimy Propaganda Em Marketing Ltda., CNPJ sob o nº 60.819.497/0001-04, 
que lhe foi proposta uma ação de Cobrança julgada procedente, dando início ao Cumprimento de 
Sentença, ambas movidas por REDE CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA, alegando que é credor 
do executado por força de serviços de publicidade por Rádio difusão e objetivando o pagamento, no 
prazo legal de quinze dias, contados do decurso de prazo deste Edital, da quantia de no valor de 
R$ 52.724,16 (cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), data-
base Outubro/2019, a ser devidamente atualizado até a data de seu efetivo pagamento, sob pena 
de aplicação das penalidades previstas no art. 523 § 1º, do CPC, além de serem penhorados tantos 
bens quantos bastem para a satisfação do crédito. Após o decurso do prazo do Edital, será nomeado 
curador especial para defender os interesses da parte, nos termos do art. 257, IV do CPC, inclusive 
para apresentar eventual impugnação ao Cumprimento de Sentença. Encontrando-se o executado 
em lugar incerto e não sabido, e, considerando que a sua citação na fase de conhecimento se deu por 
Edital, nos termos do art. 513 § 2º, inciso IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2019.

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0083185-
63.2019.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, 
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, FAZ SABER a Erika 
Arakaki Avelino, CPF/MF 300.086.048-78, a qual 
encontra-se em local ignorado, que pelo presente 
edital, expedido nos autos de Cumprimento de 
Sentença que lhe requer SECID - Sociedade 
Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda, fica 
intimada para em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, 
pagar a quantia de R$ 6.661,94, sob pena de multa de 
10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do 
art. 513 § 2º inciso IV do CPC, ficando advertida de que 
transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, 
i n i c i a - s e  o  p r a z o  d e  1 5  d i a s  p a r a  q u e , 
independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, impugnação 
(art.523/CPC). São Paulo, 10 de dezembro de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20DIAS. - 
PROCESSO Nº 0080108-46.2019.8.26.0100 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 Maria Claudia da 
Conceição de Oliveira, CPF/MF 115.136.718- 47, a qual 
encontra-se em local ignorado, que pelo presente edital, 
expedido nos autos de Cumprimento de Sentença que 
lhe requer Associação Nacional de Educação da 
Companhia de Maria - Colégio da Companhia de Maria, 
fica intimada para em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, 
pagar a quantia de R$ 24.720,89, sob pena de multa de 
10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 
513 § 2º inciso IV do CPC, ficando advertida de que 
transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, inicia-
se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, impugnação (art.523/CPC). NADA MAIS.

40ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL / SP
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0062124-83.2018.8.26.0100. A MM. Juíza de 
Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Jane Franco Martins, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARTEMIS BOX VIDROS E ESQUADRIAS LTDA-ME, CNPJ 
18.207.434/0001-22, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por MAURÍCIO CAMISOTTI, em que foi determinada a intimação da executada por edital 
com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o valor indicado no 
demonstrativo discriminado pelo credor, no valor de R$ 172.023,69, atualizado até Julho/2019, 
acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo 
Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado 
de dez por cento (10%). Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013963-80.2014.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGERIO ALVES DE SA, CPF 146.252.938-04, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO, alegando em síntese ser credor
da quantia de R$ 48.817,00 (maio de 2014), decorrente do Crédito Parcelado Giro Fácil Pré Premier Price Contrato
n° 1168-04412-05. 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 Guarulhos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004153-09.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Carlos Ayres da Silva (CNPJ. 03.305.324/0001-26), que a ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, ajuizada por Agrindus S/A Empresa Agrícola Pastoril e Luís Antônio Panone, foi julgada procedente, condenando-
a ao pagamento da quantia de R$ 13.543,65 (março de 2019). Estando a executada 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005221-32.2019.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SALVADOR ALVES DA SILVA, Brasileiro, Casado, CPF 132.522.798-60, com
endereço à Nova Patria, 111, Jardim Nova Cotia, CEP 06700-538, Cotia - SP, e SAMUEL ALVES DA SILVA, CPF
403.350.348-02, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Hospital São Camilo -
Ipiranga, alegando em síntese: “que foi julgada procedente, condenando-os ao pagamento da quantia de R$
620.978,74 (junho de 2019). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem 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. Ficam as partes
executadas advertidas 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, apresentem, nos
próprios autos, suas impugnações”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 25 de novembro de 2019.

O Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, convoca a Categoria 
dos Auxiliares da Justiça, Servidores do Egrégio Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo para Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na data de 05 de Fevereiro de 
2020, em primeira convocação às 08:00h, e segunda e ultima convocação às 8:30h, Local: Av. Pedro 
Álvares Cabral, 201 - Paraíso, São Paulo – Capital – em frente a Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, para discussão e votação da pauta que segue: a) Relatórios das Atividades Adminis-
trativas; b) Aprovação das contas de janeiro a dezembro de 2019; c)  Plano de Cargos,Carreiras e 
Salários; d) PEC 18/2019 e do PLC 80/2019 Reforma da Previdência do Estado de São Paulo;e) 
Acompanhamento ou Entrada no FOCAE ( Fórum Permanente das Carreiras de Estado); f) Custeio 
com esta assembleia e com as despesas dos sindicalizados participante como viagens e alimentação; 
g) Ratificação das Atas anteriores;h) Outros Assuntos.São Paulo, 24 de janeiro de 2020. Wagner Jose 
de Souza - Presidente da Diretoria Executiva

Sunpar Participações S.A. – CNPJ/MF nº 16.782.618/0001-90 – NIRE 35.300.498.712
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23 de setembro de 2019

Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 23/09/2019, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Sra. Regina Celi Carvalhaes de Andrade – Presidente; Sr. Tiago 
Martins de Carvalho – Secretário. Deliberações da Ordem do Dia: Em AGO: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, as 
contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, bem como a 
destinação do seu resultado. Em AGE: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) alterar os itens (xvii) e (xviii) do 
Parágrafo Único do Artigo 11º do Estatuto Social da Companhia, que a partir da presente data passam a vigorar com a seguinte 
nova redação: “(xvii) alienação e/ou transferência a qualquer título de sociedades e/ou participação em sociedades, incluindo mas 
não se limitando a permutas e versão ao capital de outra sociedade, e aprovação de suas condições financeiras e contratuais; 
(xviii) alienação, transferência a qualquer título e/ou oneração de bens ou direitos em valor superior ou equivalente em moeda 
nacional a US$100.000,00 ao mês, calculado com base na taxa de câmbio para venda vigente em operações de comércio exterior 
na data da transação, ou, na hipótese de superveniente óbice legal ao emprego desse critério de equivalência, por valor superior 
a R$300.000,00 ao mês, corrigidos pelo IGP/DI da Fundação Getúlio Vargas a partir de 15/03/2016, exceto se para sociedade 
controladora da Sociedade ou por ela controlada;” (ii) nos termos do § 1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a lavratura desta ata 
de assembleia em forma de sumário. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a 
presente Ata. São Paulo, 23/09/2019. Assinaturas: Mesa: Regina Celi Carvalhaes de Andrade – Presidente; Tiago Martins de Carva-
lho – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 515.019/19-7 em 30/09/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014905-34.2019.8.26.0005. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ILMAR LICARIÃO 
BARBOSA PONTES, RG 180595, CPF 563.396.408-00, que por parte de Banco Bradesco 
Financiamentos S/A, lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença referente aos autos 
principais nº 0045322-14.8.26.0005. 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 no importe de R$ 166.352,27, sob pena de multa de 10% (dez por cento), bem como da 
incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos moldes do §1º do artigo 523 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 18 de 
novembro de 2019. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 27 E 28/01/2020 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025102-94.2018.8.26.0001. O 
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. 
Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ PAULO GESTEIRA 
SANMARTIN, CPF 111.270.298-94, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Etapa Educacional Ltda. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 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$ 34.153,42 (Agosto/2018), 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 20 de agosto de 2019. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 27 E 28/01/2020 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0078495-88.2019.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa 
Galhardo Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JAMAL MUSTAFA SALEH, Brasileiro, 
Divorciado, Empresário, RG 2802379, CPF 780.315.409-34, que a Ação de Cobrança, de 
Procedimento Comum (1116432-91.2014.8.26.0100) ajuizada por Banco Bankpar S/A foi julgada 
procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 198.782,62(10/19), uma vez que foi 
citado na forma do art. 256 da mesma lei e considerado revel na fase de conhecimento. 
Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença e estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa e 
também de honorários advocatícios, ambos de 10% sobre o valor do débito, e, a requerimento do 
credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 28 de novembro de 2019. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 27 E 28/01/2020 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0129199-86.2011.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia 
Tessitore, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fatima da Conceição Falcão Jurado CPF 
076.72.208-51 e a José Antonio Falcão Jurado CPF 271.717.648- 93 que HSBC Bank Brasil S/A - 
Banco Múltiplo ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 
141.516,12 (mar/11) decorrente da cédula de crédito bancário nº 02091477303 emitida em 
28.10.10. Estando os coexecutados em lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, 
paguem o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, oporem embargos, sendo que, nesse 
prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão comprovar o depósito de 30%, incluindo 
custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena 
de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertidas de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 27 E 28/01/2020 





 



  















 

 

  



17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0070678-
07.2018.8.26.0100. O Dr. Paulo Rogério Santos Pinheiro, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a Reinan do Nascimento Santos (CPF. 022.198.785-11), que nos autos da ação de Execução, ajuizada
por Summit Plataform Serviços Administrativos Ltda, em face de Working Comércio de Tratores e Serviços Ltda (CNPJ.
01.270.960/0001-34), foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifeste-se
sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Working Comércio de Tratores e Serviços
Ltda (CNPJ. 01.270.960/0001-34), requerendo as provas cabíveis. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Estando
o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. SP, 09/12/2019.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - VICENTE 
DE AQUINO CALEMI, Oficial Substituto do 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na 
Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.290.543 o requerimento feito 
pelo BANCO BRADESCO S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando 
a intimação da devedora fiduciante, MARIA MATILDE DE MELLO SPOSITO RG nº 6.816.969-3-SSP-SP, CPF/
MF nº 008.975.558-80, brasileira, divorciada, médica, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme 
certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, 
fica intimada a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 
9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar 
o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 27 de janeiro 
de 2020, o valor de R$137.662,79 (Cento e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e 
nove centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 287.609, referente ao Apartamento nº 81, localizado no 8° andar do 
Bloco A, “Edifício Pince Albert”, integrante do Regent’s Park Condominium, situado na Rua Doutor Laércio Corte, 
n° 1.200, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, 
despesas com as tentativas de intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste 
Edital. Fica INTIMADA á mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publi-
cação do presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o 
referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, o credor-fiduciário será facultado requerer 
a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para 
que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publi-
cado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 27 de janeiro de 2020. VICENTE DE 
AQUINO CALEMI - OFICIAL SUBSTITUTO

EDITAL 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, Oficial Substituto do Décimo Quinto Registro de Imóveis de São Paulo – Capital, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 213, Inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 
10.931/2004, pelo presente Edital, NOTIFICA: LUIZ BELMONTE, JANUARIO JANUCCI, NICOLAU ARNONI e FRAN-
CISCO INGLESE, eventuais herdeiros ou sucessores, proprietários do imóvel situado na Rua São Cleto nºs 15 e 15-B, 
nesta Capital, objeto da Transcrição nº 28.016, do 1º Registro, de que foi apresentado e protocolado sob nº 841.006 em 
data de 25 de outubro de 2018, o requerimento e demais documentos para a apuração de remanescente de área do imó-
vel da Matrícula nº 90.898, deste Registro, referente a Uma Chácara  correspondendo a  uma pequena casa e respectivo 
terreno, situado na Rua São Cleto s/nº, no 22º Subdistrito-Tucuruvi, pela proprietária MONTEMOR ADMINISTRADORA 
DE BENS E CONSULTORIA LTDA, com sede nesta Capital na Rua Riachuelo nº 241, 1º andar, Sala 6, CNPJ nº 
05.967.171/0001-08, onde o imóvel mencionado acima foi indicado como confrontante. Em conformidade com a legisla-
ção pertinente, notifico-os para que apresentem, caso haja interesse, manifestação por escrito em quinze (15) dias, con-
tados da primeira publicação deste Edital a este Registro de Imóveis, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano nº 29, 3º 
andar, com horário de funcionamento das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira. Cientifico-os que a não apresentação da 
manifestação no prazo estipulado, conforme §4º, inciso II, do mencionado art. 213 da Lei 6.015/73, presumir-se-ão suas 
anuências com relação ao que foi requerido. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos vinte e sete (27) dias do 
mês de janeiro de dois mil e vinte. O Oficial Substituto. 

Rype SPE 10 – Empreendimento Imobiliário S.A. – CNPJ/MF nº 17.321.339/0001-92
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Em Reais)

Balanços Patrimoniais Demonstração de Resultado

Rita de Cassia Yazbek – Diretora Michelle Alves Gonçalves – Contadora CRC SP 237.102/O-2

2019 2018
Ativo/Circulante 33.533.308 32.026.661
Caixa e equivalentes de caixa 377 1.124
Bancos conta movimento 1.659.484 112.637
Aplicações financeiras 649.410 10.831.453
Clientes 25.042.385 11.231.175
Outros Adiantamento 8.639 3.200
Imposto a recuperar 24.377 1.724
Estoque de imoveis em contrução 6.148.635 9.845.348
Não Circulante 1.034.272 1.837.292
Imobilizado 1.034.272 1.837.292
Total do Ativo 34.567.580 33.863.953
Passivo 2019 2018
Circulante 8.094.023 1.562.103
Fornecedores 826.973 8.417
Obrigações Fiscais 1.019.912 538.513
Outras obrigações 3.047.138 1.015.174
Empréstimos Bancários 3.200.000 –
Não Circulante 8.840.862 9.155.000
Credores para dação 8.840.862 9.155.000
Patrimônio líquido 17.632.694 23.146.850
Capital social 15.895.940 15.895.940
Reserva de Lucros 1.736.754 7.250.910
Total do Passivo 34.567.580 33.863.953

Receita Bruta de Serviços 2019 2018
Receita de Imóveis Vendidos 30.881.962 24.124.815
Deduções da Receita (1.891.256) (964.993)
Distratos/Cancelamentos (683.310)
RET (1.207.946) (964.993)
Receita Líquida de Vendas 28.990.705 23.159.823
Custo das Vendas Imobiliárias
Custo Com Imóvel Vendido (18.242.666) (14.960.254)
Lucro Bruto 10.748.039 8.199.569
Despesas Operacionais (1.122.987) (832.408)
Despesas Administrativas (1.122.987) (832.408)
Despesas Gerais Administrativas (113.323) (87.169)
Despesas comercial (1.396.296) (820.463)
Despesas Tributárias (742) (2.756)
Despesas Financeiras (72.907) (24.301)
Receitas Financeiras 460.281 102.282
Resultado Operacional 9.625.053 7.367.161
Resultado do Exercício antes da Provisão 
do IRPJ E CSLL 9.625.053 7.367.161

Contribuição Social (41.425) (9.349)
IRPJ (97.783) (19.290)
Resultado Liquido do Exercício 9.485.845 7.338.523

2019 2018
Resultado do exercício 9.485.845 7.338.523
Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciação e amortização 695.965 244.789
ajuste do exercicio anterior – (2.061)

695.965 242.728
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) redução no ativo
Contas a Receber (13.811.210) (11.231.175)
Impostos a Compensar (22.653) 894
Estoques 3.696.712 (1.822.096)
Adiantamentos (5.439) (3.200)
Aumento (redução) no passivo: Fornecedores 818.557 (307.486)
Obrigações tributárias 481.399 532.048
Empréstimos Bancários 3.200.000 –
Outras obrigaçoes 2.031.964 1.014.519
Adiantamento para aquisição de terrenos – 6.120.255
Caixa líquido das atividades operacionais (3.610.671) (5.696.241)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Imobilizado 107.056 (1.101.666)
Credores para dação (314.138) 7.705.000
Transações entre partes relacionadas – (12.485.945)
Caixa líquido das atividades de investimentos (207.082) (5.882.611)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Recebimentos para Integralização de Capital/AFAC – 14.895.940
Dividendos pagos (15.000.000)
Caixa líquido das atividades financiamentos (15.000.000) 14.895.940
Aumento/(redução) líquido de caixa (8.635.943) 10.898.340
Caixa no final do período 10.945.214 46.875
Aumento/(redução) líquido de caixa 2.309.271 10.945.214
 (8.635.943) 10.898.340

Demonstração do Fluxo de Caixa

Capital social Reserva de Lucros Total
Saldos em 31/12/2017 1.000.000 (85.552) 914.448
Aumento de capital 14.895.940 – 14.895.940
Lucro do Período – 7.338.523 7.338.523
Ajuste de exercícios anteriores – (2.061) –
Saldos em 31/12/2018 15.895.940 7.250.910 23.146.850
Lucro do Período – 9.485.845 9.485.845
Dividendos pagos – (15.000.000) (15.000.000)
Saldos em 31/12/2019 15.895.940 1.736.754 17.632.694

1. Contexto Operacional – A Companhia tem por objeto social o planeja-
mento, a promoção e o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário 
nos imóveis localizados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Domingos Oswaldo Bataglia nºs 49, 59, 67,77 e Rua Senador Casimiro 
da Rocha, nºs 800 e 840,810 e 822. Apresentação das demonstrações 
contábeis e principais práticas contábeis: As demonstrações contábeis 
referentes ao exercício findo em 31/12/2019 e 2018 foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas dispo-
sições contidas na Lei nº 6.404/76, alteradas pela Lei nº 11.638/07, nos pro-
nunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo CPC, homologa-
dos pelos órgãos reguladores. 2. Principais práticas contábeis adotadas 
– (a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são registradas no 
seu período de competência. (b) Ativos e passivos circulantes: Os ativos 
são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicá-

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

vel, os rendimentos e variações incorridos. Os passivos são apresentados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos financeiros e das variações monetárias incorri-
das. 3. Capital Social – (a) Na AGOE realizada em 14/09/2018, foi aprovado 

o aumento de Capital Social da companhia para R$ 15.895.940,00, dividido 
em 13.600.700 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
o aumento se deu por conta da emissão de 4.080.2010 novas ações ordi-
nárias nominativas sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,56 
totalmente subscritas e integralizadas mediante a capitalização dos AFACs. 

São Paulo, 23 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

• Aviso de Licitação - Pregão Presencial - Processo: 13-2020 - Pregão Presencial nº 04/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de tintas, placas e acessórios para demarcação 
viária, de acordo com a necessidade do Município. Data para entrega do(s) documento(s) para 
credenciamento, da declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de habilitação e 
dos envelopes proposta e documentação e sessão pública: 11/02/2020 às 09 horas. Local da 
realização da sessão pública do pregão: Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, sito 
à Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes (Almoxarifado Municipal). Edital na íntegra: 
À disposição dos interessados no endereço supra, bem como no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo telefone: (14)3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.

Ruy Diomedes Fávaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Presencial - Processo: 16-2020 - Pregão Presencial nº 05/2020

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de insumos ao Departamento de Agricultura e 
Meio Ambiente, de acordo com a necessidade do Município. Data para entrega do(s) documento(s) 
para credenciamento, da declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de habilita-
ção e dos envelopes proposta e documentação e sessão pública: 12/02/2020 às 09 horas. Local 
da realização da sessão pública do pregão: Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, 
sito à Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes (Almoxarifado Municipal). Edital na ínte-
gra: À disposição dos interessados no endereço supra, bem como no site www.doiscorregos.sp.gov.
br. Informações pelo telefone: (14)3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.

Ruy Diomedes Fávaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Presencial - Processo: 17-2020 - Pregão Presencial nº 06/2020

Objeto: Registro de Preços de serviços de arbitragem em jogos de futsal, futebol, society, handebol 
e vôlei, de acordo com as necessidades do Município. Data para entrega do(s) documento(s) para 
credenciamento, da declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de habilitação e 
dos envelopes proposta e documentação e sessão pública: 13 /02/2020 às 09 horas. Local da 
realização da sessão pública do pregão: Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, sito 
à Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes (Almoxarifado Municipal). Edital na íntegra: 
À disposição dos interessados no endereço supra, bem como no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo telefone: (14)3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.

Ruy Diomedes Fávaro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 - PROC. Nº 53/2019 - OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços médico 

veterinário de castração de cães e gatos. Tornamos público aos interessados 
a suspensão do pregão retro mencionado. Nova data será publicada.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 
PROCESSO N° 136/2020

Objeto: Registro de Preços para aquisição de cloreto de polialumínio - 
PAC, para utilização na ETE Monjolinho, conforme edital e seus anexos. 
O edital na íntegra poderá ser examinado pelos sites www.bb.com.br e 
www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. Abertura das propostas às 9h 
do dia 11/02/2020 e início da sessão de disputa às 10h do dia 11/02/2020 
(horário de Brasília).

São Carlos, 24 de janeiro de 2020
Setor de Contratos e Licitações

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves
“Vovó Mocinha” - Fungota Araraquara
MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves - “Vovó Mocinha” - Fungota Araraquara, Rua 
Carlos Gomes, 1610 Centro - Araraquara-SP, (16)3305-1530 torna publico o Edital, modali-
dade Pregão Eletronico nº 01/2020, Processo Licitatório 01/2020 que visa firmar o OBJETO: 
Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Medicamento Hospitalar, de 
forma fracionada. A informação dos dados para acesso deve ser feita através do e-mail: 
comprasfungota@araraquara.sp.gov.br. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 9:30 hs do dia 04 de Fevereiro de 2020. Inicio da 
sessão de Abertura dos Envelopes da Proposta de Trabalho e Financeira.

Araraquara, 21 de Janeiro de 2020.
LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA

Diretora Executiva
FUNGOTA

Imprensa Ofi cial do Estado S.A. - IMESP
CNPJ 48.066.047/0001-84

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2019

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP avisa aos interessados que fará realizar o Pre-
gão Eletrônico nº 042/2019, que tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada para impressão e acabamento de 
60.000.0000 (Sessenta Milhões) de cadernos didáticos/tipográfi cos, com acabamento em lombada 
quadrada com aplicação de PUR e/ou acabamento com lombada canoa em grampo, embalagem e 
expedição, conforme especifi cações contidas no Memorial Descritivo.

OFERTA DE COMPRAS 513301510872019OC00042.
O edital deverá ser retirado no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, www.bec.fazenda.sp.gov.
br ou www.imprensaofi cial.com.br. DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA 
ELETRÔNICA: 28/01/2020 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/02/2020, 
ÀS 09:30 HORAS.

ISABEL SETSUKO MISAO COSTA
Gerente de Compras e Contratações

Secretaria de Governo

REPUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 5116-PG/2018 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 067/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, ARMAZENADOS EM CILINDROS DE ALTA 
PRESSÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA 
DOMICILIAR E ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, POLICLÍNICAS, PRONTO 
ATENDIMENTO E AMBULÂNCIAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O Município de Jahu torna público a todos os interessados, que a licitação supramencionada será realizada 
na data abaixo por motivo de interesse público.
REALIZAÇÃO: 06 de fevereiro de 2020, às 15:00 horas, Edital disponível a partir de 25 de janeiro 
de 2020, no Departamento  de Licitações situada na Rua Paissandu, 444, através de  mídia  eletrônica, 
mediante  o fornecimento pelo interessado de um CD novo primeiro uso ou no site  www.jau.sp.gov.br – 
GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602 1718 das 8:00 às 17:00 horas.
Jahu, 24 de janeiro de 2020. 
SILVIA HELENA SORGI
Secretária de Economia e Finanças 

MUNICÍPIO DE JAHU

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2020. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.
TIPO: “técnica e preço”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, PARA O FORNECI-
MENTO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, REPRESENTADO POR MATERIAL DIDÁTICO 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, COMPOSTO POR CONJUNTOS IM-
PRESSOS E ESPECÍFICOS DE CADERNOS PARA O ALUNO, CADERNO PARA O PROFESSOR, 
MATERIAL COMPLEMENTAR, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E PORTAL 
DE EDUCAÇÃO NA INTERNET – CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
Edital e seus anexos à disposição dos interessados, através do site (www.valparaiso.sp.gov.br). Os 
interessados em participar da presente licitação deverão ser cadastrados junto à Prefeitura Municipal 
de Valparaíso, conforme exigências dos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93. As empresas 
não cadastradas poderão participar desta licitação, desde que requeiram sua inscrição no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Valparaiso até às 14h do dia 27/02/2020, e o pedido de cadas-
tramento seja deferido. O recebimento do envelope 01, contendo os documentos para habilitação, 
envelope/caixa 02, contendo a proposta técnica e envelope 03, contendo a proposta de preços dar-
-se-á no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal até às 09h15min do dia 03/03/2020 e a sessão 
de abertura dos envelopes será às 09h30min do mesmo dia. Maiores informações no endereço 
acima citado ou pelo telefone (18) 3401-9200 – ramal 230 – Departamento de Licitações e Contratos 
– e-mail: licitacao@valparaiso.sp.gov.br.
OBS: Caso solicite informações via e-mail, favor colocar o e-mail remetente no corpo do texto.

Valparaíso-SP, 24 de janeiro de 2020. LUCIO SANTO DE LIMA - Prefeito

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IX – VILA PRUDENTE/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004853-18.2017.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a LIDIANA Q. DE AQUINO PINHEIRO – ME (NOME FANTASIA: LIDY CAMA, MESA E BANHO), 
CNPJ 17.763.910/0001-29, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de 
Itaú Unibanco S/A., objetivando o recebimento de R$ 92.420,98 (maio/2017), do saldo devedor da conta corrente 24523-0 
- Ag. 3098. Encontrando-se a ré 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 débito atualizado, ficando isenta das custas, arcando, todavia, com o pagamento de honorários advocatícios de 5% do 
valor da causa, ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo (arts. 701 e 702 
do CPC), 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 03 de setembro de 2019. 

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1050610-56.2017.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Residencial Sonata Morumbi Melodia Executado: Filadélfia Planejamento 
e Realizações Ltda EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050610-56.2017.8.26.0002 O MM. Juiz 
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a FILADÉLFIA PLANEJAMENTO E REALIZAÇÕES LTDA, CNPJ. 13.153.753/0001-89, na 
pessoa de seu representante legal, que CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONATA MORUMBI MELODIA, lhe ajuizou ação 
de Execução, objetivando a cobrança de R$ 198.493,11 (agosto/2017), referente às obrigações das unidades mencionadas 
na inicial de responsabilidade da executada desde 01/2017, das quais a ré é devedora de encargos condominiais vencidos. 
ARRESTADOS para garantia da dívida os imóveis a seguir descritos: 1) APARTAMENTO N° 147 do Tipo “D”, localizado 
no 14° Pavimento do BLOCO 02, integrante do condomínio autor, situado à Rua Cascado, n° 38, Rua Domingos Ataíde, 
Rua Canto do Rio Verde e Rua Silvia Xavier, na Vila Andrade, 29° Subdistrito - Santo Amaro, com a área construída 
privativa de 55,000m². Matrícula nº 418.476 do 11º CRI da Capital - SP; 2) APARTAMENTO N°146 do Tipo “D”, localizado 
no 14° Pavimento do BLOCO 02, integrante do condomínio autor, situado à Rua Cascado, n° 38, Rua Domingos Ataíde, 
Rua Canto do Rio Verde e Rua Silvia Xavier, na Vila Andrade, 29° Subdistrito - Santo Amaro, com a área construída 
privativa de 55,000m². Matrícula nº 418.475 do 11º CRI da Capital - SP; 3) APARTAMENTO N° 143 do Tipo “D”, localizado 
no 14° Pavimento do BLOCO 01, integrante do condomínio autor, situado à Rua Cascado, n° 38, Rua Domingos Ataíde, 
Rua Canto do Rio Verde e Rua Silvia Xavier, na Vila Andrade, 29° Subdistrito - Santo Amaro, com a área construída 
privativa de 55,000m². Matrícula nº 418.354 do 11º CRI da Capital - SP, conforme r. decisão de fls. 849. Estando a execu-
tada em local ignorado, foi deferida sua citação e intimação por edital, para que em 03 dias, pague o “quantum” reclamado, 
acrescido das cominações legais, sob pena de não o fazendo, operar-se automaticamente a conversão do Arresto em 
Penhora, podendo, em 15 dias, oferecer Embargos à Execução (art. 915, NCPC), ambos a fluir após o prazo de 20 dias 
supra, na ausência dos quais prosseguirá a ação até o final. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2019. 

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1050832-87.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários 
Requerente: Itaú Unibanco S.A. Requerido: Anete Bolsas e Acessórios da Moda Ltda Me e outro EDITAL DE CITAÇÃO - 
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050832-87.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANETTE 
BOLSAS E ACESSORIOS DA MODA LTDA, CNPJ. 66.888.686/0001-07, na pessoa de seu representante legal; e a JOSI-
NETE GOMES DA SILVA, CPF. 300.056.554-04, que ITAU ÚNIBANCO S/A, lhes ajuizou uma ação Monitória, para co-
brança de R$ 112.201,96 (setembro/2018), referente a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁ-RIO EMPRÉSTIMO PARA CAPI-
TAL DE GIRO - GIROPRÉ - PARCELAS IGUAIS/FLEX - Operação/Contrato: 30981/31152937, firmado entre as partes da 
qual as rés não honraram com o pactuado das obrigações. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
ofereçam embargos monitórios ou paguem a importância supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará 
isenta de custas e honorários advocatícios e de que, na hipótese de não oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de 
pleno direito, o título executivo judicial” (art. 701, § 2°, do CPC), quando então terá incidência o disposto no art. 523 do 
CPC. Não sendo contestada a ação, as rés serão consideradas 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 10 de dezembro de 2019. 

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1066506-76.2016.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Espécies de Contratos Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Jose Leandro de Oliveira EDITAL DE CITAÇÃO - 
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066506-76.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSE 
LEANDRO DE OLIVEIRA, CPF. 003.808.115-61, que BANCO BRADESCO S/A lhe ajuizou ação de Execução, para co-
brança de R$ 12.090,94 (dezembro/2016), referente à CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL, n° 
348/8131001, emitida em 05/11/2013, vencida e não paga, deixando o executado de honrar com as obrigações contratuais. 
Arrestado para garantia da dívida os seguintes valores: R$ 301,65 e R$ 102,83 nos Bancos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
e BRADESCO, conf. fls. 41, valor transferido da conta do executado para conta judicial. Estando o executado em local 
ignorado, foi deferida sua citação e intimação por edital, para que em 03 dias, pague o “quantum” reclamado, acrescido 
das cominações legais, sob pena de não o fazendo, operar-se automaticamente a conversão do Arresto em Penhora, 
podendo, em 15 dias, oferecer Embargos à Execução (art. 915, NCPC), ambos a fluir após o prazo de 20 dias supra, na 
ausência dos quais prosseguirá a ação até o final. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de janeiro de 2020. 

CNV – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Autônomos de Vendas – Registro na 
JUCESP n. 2178732/16-1 de 16.11.2016 Edital de Convocação de Assembléia Geral 
Ordinária – Pelo presente Edital e na forma do artigo 17 e seguintes do Estatuto Social, 
a Diretora Presidente da CNV – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Autônomos 
de Vendas, Sra. Maria da Cruz Moraes, convoca os senhores cooperados a reunirem-
-se em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na Rua Alexandre Porto, 137 – Vl 
Costa Melo, nesta Capital do Estado de São Paulo, no próximo dia 05 de Fevereiro de 
2020 com a primeira  convocação para às 18:00hs, com 2/3 do número de associados, 
às 19:00hs, em segunda convocação com a metade mais um dos associados e às 
20:00hs em terceira e última convocação com a presença mínima de 04 associados 
para deliberarem  sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas do Exercício 
de 2019 2) Aprovação do Balanço Financeiro de 2019 3) Eleição do Conselho Fiscal   
4) Reestruturação da Diretoria 5) Destinação das Sobras ou deliberação do rateio de 
perdas e demais interesses da sociedade. Para efeito de cálculo do quórum o numero 
registrado de cooperados é de 19. São Paulo, 27 de janeiro de 2020. Maria da Cruz 
Moraes – Presidente.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES 

DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 001/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE SINALIZAÇÃO TURISTICA. DATA: 11/02/2020 – 10H00M. 
TOMADA DE PREÇOS N. 002/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO ALTO DA SERRA. DATA: 12/02/2020 – 14H00M. TOMADA 
DE PREÇOS N. 003/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE REFORMA DO PARQUE FONTE SÃO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. DATA: 13/02/2020 – 10H00M. 
TOMADA DE PREÇOS N. 004/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE REPRESA ADIB JOÃO DIB, NESTE MUNICIPIO. DATA: 
13/02/2020 – 14H00M. TOMADA DE PREÇOS N. 005/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO MUNICIPIO. DATA: 
14/02/2020 – 10H00M. TOMADA DE PREÇOS N. 006/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO SÃO 
LUIZ. DATA: 14/02/2020 – 14H00M. CADASTRO: Para participar, os interessados deverão ser cadas-
trados nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro até o 3º dia anterior à data do recebimento das 
propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão do 
setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, 
s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica 
para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.
serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600.

Serra Negra, 24 de janeiro de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES 

DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 30 
RUAS DO LOTEAMENTO NOVA SERRA NEGRA. DATA: 27/02/2020 – 10H00M. Edital completo de-
verá 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, 24 de janeiro de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

Edital de Citação: Prazo 20 dias. Processo nº 1004683-57.2017.8.26.0361 . O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,
da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, Dr. Domingos Parra Neto,Faz saber a WILIAM JOSE RIBEIRO DE AGUIAR, CPF
027.639.348-11, que BANCO SANTANDER (BRASIL) lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 419.102,28(outubro de 2.019), decorrente do Crédito sob Controle I - Com Proteção
de operação nº 3207000100340322254. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Mogi das Cruzes, aos 21
de janeito de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0089738-54.2004.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ABEL BENTO VIEIRA, CPF 943.599.203-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Top Comercial Ltda, objetivando reparação de danos em veículo e lucros cessantes no valor de R$ 4.219,24 
(10/2004) conforme descrito na inicial. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITA-
ÇÃO, 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.
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