
a4quiNtA-FeirA, 1º de mArço de 2018 Estado
Edital de Citação - Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0056113-
14.2013.8.26.0100 (USU. 1054). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, na formada Lei, 
etc. Faz saber a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que VERA LÚCIA MONTEIRO e ALEXANDRE HABER ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua São Vicente de Paula, 
nº 457, Apartamento 82, 8º andar, Edifício São Silvestre, Santa Cecilia, São Paulo/SP, com área útil de 144,00m², 
área comum de 26,7261 m², com área total de 170,7261 m² e, na garagem o Box nº 02 (dois) localizado no terreno 
do edifício com área útil de 14,400 m², área comum de 9,3513 m² e área total de 23,7513 m², com total de área 
construída de 194,4774 m², contribuinte nºs 020.080.0947-5 e 020.080.0953-1, respectivamente, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencio-
nados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba-SP 
Edital de Citação- Prazo de 30 dias. PROCESSO Nº 0066616-77.2012.8.26.0602O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cí-
vel, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na forma da Lei, etc. Faz saber a MAICON HEN-
RIQUE FRANSISCO CPF 375.812.678-9 e RG 45.258.659, que, ACRTS ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RENOVAÇÃO 
TECNOLOGICA SOROCABANA, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a cobrança da quantia de R$ 
2.629,92 (Janeiro/2013) acrescidos de juros e correção monetária, despesas e custas judiciais e honorários, referente ao 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida a 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias supra, ofereçam resposta, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba,  

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000707-21.2017.8.26.0271. O(A) Dr(a). Gustavo de 
Azevedo Marchi, Juiz (a) de Direito da 1ª Vara Cível - Foro de Itapevi, Estado de São Paulo. Faz saber a ANSON 
ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A CNPJ sob nº. 62.159.926/0001-81 que 
GRANCRED SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA., lhe ajuizou 
Pedido de Falência, por ser credora de R$ 123.201,22 (fevereiro/2017), oriunda das Notas Promissórias anexas 
aos autos, não pagas e devidamente protestadas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 
para que, no prazo de 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste ou deposite o valor total do crédito, acrescido 
de juros, correção monetária e honorários advocatícios (art. 98, § único da Lei 11.101/05), sob pena de 
Decretação de Falência. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Itapevi - SP 

Citação, prazo 20 dias. Processo n° 1014432-76.2015.8.26.0100. A Dra. Gisele Valle Monteiro da Rocha, Juíza
de Direito da 11ª Vara Cível da Capital. Faz saber Andrea da Silva Ciaccio que Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais lhe ajuizou Ação Comum, objetivando a cobrança de R$ 15.229,00 (02/2015), relativo aos
danos causados em automóvel segurado da autora, conforme descrito na inicial. Estando a ré em lugar
ignorado foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra, conteste a
ação, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. São Paulo, aos 10 de outubro de 2017.

16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1029954-17.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc.  FAZ 
SABER a(o) ENGLER SANTONI, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 219.430.328-66, e NP GROUP TECNOLOGIA 
LTDA, CNPJ 62.765.391/0001-92, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de ITAU UNIBANCO S.A., para 
cobrança de R$ 154.380,52 (maio/2013), referente à Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente 
(LIS Limite Itaú para Saque PJ PRÉ), nº 11173-000664700016168, firmado em 07/11/2011, onde os réus deixaram de 
restituir o crédito utilizado, não honrando com o pactuado das obrigações contratuais. Estando os réus em local ignorado, 
foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam embargos monitórios ou pa-
guem a importância supra, ficando cientes, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários ad-
vocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, será iniciada a execução, conforme previsto no Livro 
II, Título II, capítulos II e IV do CPC. 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 26 de fevereiro de 2018. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EXPEDIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 36 DA LEI 
11.101/05. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE RONETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. EPP. PROCESSO Nº 
1045010-85.2016.8.26.0100 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo SP - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, expedido nos autos da Recuperação 
Judicial da empresa RONETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. EPP. - PROCESSO Nº 1045010-
85.2016.8.26.0100. O Doutor João de Oliveira Rodrigues Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais do Foro Central Cível da Comarca da Capital de São Paulo, na forma da Lei. FAZ SABER que, pelo presente edital, 
ficam convocados todos os credores da empresa RONETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. EPP, sociedade 
empresária inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 49.462.286/0001-16, com sede na Rua Soldado José Reymão, nº 184, CEP: 
02178-040, Parque Novo Mundo São Paulo/SP, para comparecerem e se reunirem em Assembleia a ser realizada no NIKKEI 
PALACE HOTEL, situado na Rua Galvão Bueno, 425 São Paulo SP, no dia 16 de março de 2018, às 10:00 horas (com início 
de credenciamento às 9h30min), em primeira convocação, ocasião em que a assembléia será instalada com a presença de 
credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta 
ocasião, ficam desde já convocados os credores para a Assembleia, em segunda convocação, a ser realizada no mesmo 
local, no dia 27 de março de 2018, às 10:00 horas (com início de credenciamento às 9h30min), a qual será instalada com a 
presença de qualquer número de credores. A Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre 
o único item da ordem do dia, qual seja, a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado 
pela devedora. Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação a ser submetido à deliberação da Assembleia no 
1º Ofício de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, localizado na Praça João 
Mendes Jr., s/nº, 16º andar, sala 1618, Centro, São Paulo/SP. Para os credores se fazerem representar na referida 
assembléia por mandatário ou representante legal, é indispensável o cumprimento do disposto no artigo 37, § 4º, da Lei 
11.101/05, no prazo lá determinado (24 horas antes da data), podendo a documentação ser enviada digitalmente ao e-mail: 
ronetec1vfrj@gmail.com . O escritório do Administrador Judicial, F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 
LTDA, CNPJ n. 19.752.868/0001-7 representada pelo Dr. FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, OAB/SP 
195.329, localizado na Praça Franklin Delano Roosevelt, 200, 8º andar, cj. 82, CEP: 01303-020, nesta Capital. Será o 
presente edital publicado e afixado na forma da lei. São Paulo, 12 de janeiro de 2017.  

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0002216- 
42.2011.8.26.0100 (USUC41) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o)(s) Erandina Guilherme de Alencar Araújo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Vilma Américo, ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Narciso das Neves, nº 24 - Jardim São Vicente, Parada 
XV de Novembro - Distrito de Itaquera - São Paulo - SP, com área de 657,23m², contribuinte nº 138.152.0022 (área maior), 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito.  Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 
 
 
 
 
 
8ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP 
Edital de Citação Processo Digital 1007886.34.2016.8.26.0564 Classe Usucapião Ordinário Requerente Jonas Carlos 
Oliveira Neto e Outro Tipo Completo da parte passiva principal Edital de Citação prazo de 20 dias Processo nº 
1007886.34.2016.8.26.0564 O MM. Juiz de Direito, da 8ª Vara Civel do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de 
São Paulo O Dr.Gustavo Dall’olio na forma da Lei etc Faz Saber a Leopoldina Maria de Jesus CPF 302.439.803-10 que 
foi ajuizada por João Carlos Oliveira Neto CPF 029.920.748-02 e Marcia Tavares Couto CPF 010.624.718-22 Ação de 
Usucapião visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Estrada Taquacetuba nº 905 Bairro 
Taquacetuba Riacho Grande Saõ Bernardo do Campo/SP denominada gleba “A” possuindo área territorial de 20.130m² 
Inscrito no Incra sob nº 6833.100620-9, Alegando posse manca e pacifica no prazo legal. Estando em termos expede-
se o presente edital para Citação dos supramencionados para no prazo de 20 dias conteste o feito sob pena o prazo de 
20 dias, conteste o feito sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores Será 
presente edital por extrato afixado e Publicado na forma da Lei.Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Bernardo do Campo aos 15 de Fevereiro de 2.018. 

 
Agro Nippo Produtos Alimentícios Ltda.

CNPJ/MF nº 43.072.347/0001-52 - NIRE 35.200.943.846
Edital de Convocação - Reunião De Sócios 

Ficam desde já convocados os Sócios a participar da Reunião de Sócios da Sociedade, que se realizará no dia 12/3/18, às 10 hs, na 
sede em SP/SP, na Avenida José Alves de Mira, 185, Vila Clarice, para discussão e deliberação acerca da (a) alteração do artigo 5º do 
Contrato Social para refletir a nova expressão do capital social, em vista do aumento de capital social da Sociedade aprovado em sede de 
Reunião de Sócios realizada em 22/9/17, nos termos dos Boletins de Subscrição devidamente arquivados na sede da Sociedade; e (b) 
consolidação do contrato social da Sociedade. Informações Gerais. Encontram-se à disposição dos sócios, na sede social da Sociedade, 
todos os documentos e informações pertinentes à matéria a ser debatida na Reunião de Sócios ora convocada, em especial (i) a “Ata de 
Reunião de Diretoria” da Sociedade, datada de 22/8/17; (ii) a “Ata de Reunião de Sócios” da Sociedade, datada de 22/9/17, e respectivos 
“Boletins de Subscrição”; (iii) o “Comprovante de aporte” de recursos por parte do(s) sócio(s), como forma de integralização das novas 
quotas emitidas pela Sociedade, após o cumprimento do prazo para o exercício do direito de preferência; e (vi) comprovante de pagamento 
do valor integral do débito fiscal objeto do Processo Judicial n° 0089689-46.2016.8.26.0050 (Controle nº 1707/16) em trâmite perante a 
32ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP. SP, 27/02/18. Hideyo Uchinaka - Diretor. (28/02/2018, 01 e 02/03/2018)

AsGa S/A
CNPJ(MF) Nº 59.694.729/0001-58

Edital de Convocação – AGE
Convocamos os Srs. Acionistas, a se reunirem em 
AGE no dia 09/03/2018, às 13:00 hrs, na sede social, 
em Paulínia – SP., a fim de deliberarem sobre a Ordem 
do Dia: a) Apresentação e aprovação do Plano de 
Recuperação Judicial a ser apresentado no processo 
de Recuperação Judicial da Companhia; e b) Outros 
assuntos de interesse social. Paulínia, 28/02/2017. José 
Ellis Ripper Filho – Diretor. (28/02/2018, 01 02/03/2018)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 2018 – CENTRALCOOP – CENTRAL 
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO - CNPJ: 06.102.051/0001-00 - NIRE: 35400076313 - A Presidente 
da Cooperativa em referência, Sra. Eliete Rodrigues dos Santos, convoca todos os delegados das 
cooperativas associadas em condições de votar (que para efeito de cálculo do quorum 15 delegados, 
3 por cada cooperativa), para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que fará realizar-se 
em sua sede administrativa estabelecida na Av. João Carlos da Silva Borges, 437, às 14:00 horas do dia 
31 de março de 2018, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus delegados; 
Caso este número não seja atingido, reunir-se-á em segunda convocação, às 15:00 horas com a presença 
da metade mais um de seus associados, ou em terceira e última convocação, às 16:00 horas com a 
presença mínima de 20% de seus delegados, conforme Lei 12.690/12, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1ª) Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: a) Balanço Geral 
do exercício de 2017; b) Demonstração de Sobras ou Perdas; documentos esses que estão à disposição 
das associadas, em sua sede social; 2ª) Destinação das sobras apuradas no exercício (ou rateio das 
perdas); 3ª) Deliberação sobre reajuste da cota-parte; 4ª) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 
5ª) Fixação dos valores dos honorários ajuda de custo dos membros dos órgãos de administração; 
6ª) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pela Diretoria atual para o exercício de 2018. 
São Paulo, 01 de março de 2018. Eliete Rodrigues dos Santos - Diretora-Presidente.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 19/03/2018 às 08h50/2º Público Leilão: 03/04/2018 às 14h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por ITAU UNIBANCO S/A, CNPJ
sob n° 60.701.190/0001-04, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27
da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o
seguinte imóvel: O apartamento n° 52, localizado no 5° andar do “Edifício Casemiro Salles”, integrante
do “ Condomínio Salles Vanni II”, situado à Rua Padre Gualberto de Lima, n° 151, no Parque Monteiro
Soares, no 4° Subdistrito - Nossa Senhora do Ó, possuindo a área útil de 49,32m² e a área comum de
46,72m², perfazendo a área total construída de 96,04m², correspondendo-lhe sobre o terreno a fração
ideal de 0,5591%, cabendo ao mesmo o direito a guarda de um veículo de passeio no estacionamento
de autos existentes no conjunto, com medidas e confrontações conforme Matrícula nº 71.710 do 8º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Cadastro Contribuinte: 076.445.0053-7. 1º
PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 320.658,19. 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 253.566,57. O
arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com
despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as
despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se
encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art.
30 da lei 9.514/97. Fica o Fiduciante EDNA FERREIRA DOS SANTOS, CPF 144.640.748-98, RG n°
24.865.875-X-SP, intimado da data dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

Consulte o edital completo no site: WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA – 2018 – 
COOPLIMP – COOPERATIVA DE TRABALHO DA ÁREA DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO 
PREDIAL E PORTARIA - CNPJ: 09.527.062/0001-20 - NIRE: 35400011065. A Presidente da Cooperativa 
em referência, Sra. Eliete Rodrigues dos Santos, atendendo o disposto no caput do artigo 11º da Lei 
12690/2012, convoca todos os associados em condições de votar (que para efeito de cálculo do quorum 
é de 54 associados), para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que fará realizar-se em 
sua sede social estabelecida  na Av. João Carlos da Silva Borges, 437, às 09:30  horas do dia 26 de 
março de 2018, em  primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados; Caso 
este número não seja atingido, reunir-se-á em segunda convocação, às 10:30 horas com a presença da 
metade mais um de seus associados, ou em terceira e última convocação, às 11:30 horas com a 
presença mínima de 20% de seus associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1ª) Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: a) Balanço Geral do exercício de 
2017; b) Demonstração de Sobras ou Perdas; documentos esses que estão à disposição dos associados, 
em sua sede social; 2ª) Destinação das sobras apuradas no exercício (ou rateio das perdas); 3ª) Deliberação 
sobre reajuste da cota-parte; 4ª) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal (gestão 2018); 5ª) Eleição da 
Diretoria Executiva (gestão 2018 / 2022); 6ª) Fixação dos valores dos honorários ajuda de custo dos 
membros dos órgãos de administração; 7ª) Deliberação sobre Fundo de Manutenção; 8ª) Deliberação 
sobre o plano de trabalho formulado pela Diretoria atual para o exercício de 2018. Após a deliberação da 
pauta da AGO, instalar-se-á ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA para deliberar a seguinte ordem 
do dia: 1ª) Alteração do estatuto Social consolidado para adequar as necessidades do mercado; 2ª) alteração 
do Regimento Interno; 3ª) Alteração da Razão Social da Cooperativa. São Paulo, 01 de março de 2018. 
Eliete Rodrigues dos Santos – Diretor-Presidente.

Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
da 2ª Região - CRECI/SP

Aviso de Licitação – Concorrência nº 001/2018 – Processo Secom nº 004/2018
A Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

do Estado de São Paulo – 2ª Região, torna público que no dia 06 de abril de 2.018, às 14h30min fará 
realizar Licitação pela modalidade Concorrência, do tipo “Empreitada por Preço Global”, nos termos 
da Lei 8.666/93, alterações e normas complementares, para Contratação de sistema integrado 
de contabilidade pública. O Edital deverá ser retirado, sob protocolo, a partir do dia 02 de março 
do corrente ano com até 24h de antecedência do certame, através do site www.crecisp.gov.br.

São Paulo, 01 de março de 2.018.
Ademir Lemos Filho - Coordenador - Comissão Permanente de Licitação.

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE GUARULHOS/SP JUIZA DE DIREITO - ANA CAROLINA MIRANDA DE
OLIVEIRA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS ÚTEIS. PROCESSO Nº1003738-30.2016.8.26.0224. A DRA.
ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, JUÍZA DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/
SP. Faz saber a JOÃO BERTO LUIZ FILHO (RG. 18.180.425-SSP/SP, CPF/MF nº. 010.000.228-54), que a PROGRES-
SO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A PROGUARU lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando o
recebimento da quantia de R$2.990,65 (janeiro/2016), a ser atualizada, decorrente do inadimplemento do réu do
negócio jurídico celebrado entre as partes de serviço de pavimentação asfáltica (contratos PCMAD12930 e PCMAD12931).
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias úteis, a fluir os 20 dias úteis, pague o débito
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito
(artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No
caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Guarulhos, 26.02.18.

PROCESSO Nº 1015273-96.2014.8.26.0006. O MM. Juiz de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à EXPANSÃOCRED ASSES-
SORIA E COBRANÇA EIRELLI ME, CNPJ 17.355.073/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de TALK TELECOM Comercio de Equipamentos de Inf. e Serv. Empresariais, objetivando
a rescisão do Contrato e Aditamento para Locação de Equipamento de Telefonia, conforme proposta número
00201, em 13.01.2014, a condenação da ré ao pagamento das mensalidades vencidas e não pagas e na multa
prevista contratualmente, o que totaliza a quantia de R$568.063,65 em Agosto/2016, bem como, nas demais
cominações. 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, 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.

Processo nº 1089990-83.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 28ª Vara Cível do Forum Central Cível,
São Paulo, SP, Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da lei, Faz saber a todos quanto o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, em especial, PAULO HENRIQUE DE SOUZA MONTEIRO, RG 47.490.223-
7 SSP/SP, CPF 400.493.548-25, que nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC
COBRANÇA DE ALUGUÉIS, requerida por THEREZA SAIKI, esta pleiteia em Juízo, a cobrança dos aluguéis
e seus acessórios do imóvel locado, sito a Avenida Ipiranga, 1251 apto. 706, centro, São Paulo, cujo valor total
na data da propositura da ação é de R$ 3.075,91 (três mil setenta e cinco reais e noventa e um centavos).
Estando o Requerido em lugar incerto e ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias,
contados a partir do prazo deste edital, ofereça contestação ou pague a importância supra mais os aluguéis
que se vencerem, acrescidos de custas e honorários advocatícios e que na hipótese de não oferecimento de
defesa, serão presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial.

MILAN ON LINE
www.milanleiloes.com.br

DIA 07 DE MARÇO 2018 (QUARTA-FEIRA) AS 9:30 HS.
LOCAL DO LEILÃO: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 20 CAPITAL - SÃO PAULO
VISITAÇÃO: DIA 06 DE MARÇO - NO LOCAL DO LEILÃO - DAS 9 AS 17 HS. LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE
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AUTOMÓVEIS • CAMINHÕES • ÔNIBUS • MOTOS

41ª Vara Cível - Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033204-
87.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)BRR ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA. ME, 
CNPJ 19.786.708/0001-48, Florida, 1901, apartamento 191, Cidade Monções, CEP 04565-001, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Cautelar Inominada por parte de Tree Comercial Distribuidora e Importação de Produtos Alimentícios 
Ltda. - Me, objetivando a sustação definitiva do protesto junto ao 7º Tabelião de Protesto de títulos da Capital de São Paulo, 
e com a consequente condenação da requerida no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive honorários ad-
vocatícios. 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 São Paulo, 
aos 18 de dezembro de 2017. KP (01 e 02/03/18)

2ª Vara Cível - Foro Regional III - Jabaquara - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004222-
29.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc.Faz Saber a ALVO DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA - EPP, Pessoa 
Jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 17.488.600/0001-43, que MEDICATRIZ INDÚSTRIAE COMÉRCIO DE 
COSMÉTICOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado CNPJ/MF01.483.475/0001-49, propôs uma ação Monitória, p/ 
o recebimento de R$ 11.381,79 (03/2016).Encontrando-se o requerido 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 a quantia reclamada ou ofereça embargos, ficando ciente de que o cumprimento da obrigação 
importará em isenção de custas e honorários advocatícios, sob pena de não o fazendo constituir-se de pleno direito o título 
executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 700, 701 e 702 do NCPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2018. KP (01 e 02/03/18)

2ª Vara de Registros Públicos - Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0034916-03.2013.8.26.0100 - 553/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Nelson Bueno Rosa e Margarida Rogero Rosa, Jose Santana da Cruz, Gilson Santos Aquino, Altair Hortis de Campos, Manoel 
Pereira e Maria Aparecida Pereira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Adeilson João Souza Santos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do 
imóvel localizado na Rua antigo continente, 275, Pq. Boulogne, São Paulo - SP, 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. KP (01 e 02/03/18)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 2018 – PRODUCOOP – COOPERATIVA 
DE TRABALHO DA ÁREA DE PRODUÇÃO, PROJETOS, ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA 
- CNPJ: 05.462.195.0001-05 - NIRE 35400073616. O Presidente da Cooperativa em referência, Sr. Altair 
Jose Gondes, convoca todos os associados em condições de votar (que para efeito de cálculo do quorum 
é de 75 associados), para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que fará realizar-se em 
sua sede social estabelecida na Av. João Carlos da Silva Borges, 437 – Vila Cruzeiro – Santo Amaro – São 
Paulo, às 08:30 horas do dia 24 de março de 2018, em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) de seus associados; Caso este número não seja atingido, reunir-se-á em segunda convocação, 
às 09:30 horas com a presença da metade mais um de seus associados, ou em terceira e última 
convocação, às 10:30 horas com a presença mínima de 20% de seus associados conforme Lei 12.690/12, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1ª) Prestação de contas dos órgãos de administração 
compreendendo: a) Balanço Geral do exercício de 2017; b) Demonstração de Sobras ou Perdas; documentos 
esses que estão à disposição dos associados, em sua sede social; 2ª) Destinação das sobras apuradas 
no exercício (ou rateio das perdas); 3ª) Deliberação sobre reajuste da cota parte; 4ª) Eleição dos Membros 
do Conselho Fiscal (gestão 2018); 5ª) Eleição Diretoria Executiva (gestão 2018 / 2022 ); 6ª) Fixação dos 
valores dos honorários ajuda de custo dos membros dos órgãos de administração; 7ª) Deliberação sobre 
Fundo de Manutenção; 8ª) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pela Diretoria atual para o 
exercício de 2018. São Paulo, 01 de março de 2018. Altair Jose Gondes – Diretor-Presidente.

EDITAL - RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO 2018
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Auxiliares na Administração em Geral de São
Paulo - SINTRAMMSP, Entidade Sindical de primeiro grau, legalmente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com sede nesta
Capital,na Rua Cesário Ramalho, 122, Cambuci, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 43.147.784/0001-98 e detentor do código sindical nº
921.005.408.02707-8, com base territorial nos municípios de Barueri, Carapicuiba, Diadema, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira,
Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano
do Sul, São Paulo e Suzano/SP, atendendo o disposto no Artigo 605 da CLT e nos termos do Inciso II do Artigo 8º da CF/88, informa às
empresas que possuem trabalhadores integrantes da Categoria Diferenciada dos Movimentadores de Mercadorias em Geral e
Auxiliares na Administração em Geral, inclusive as empresas de Carga e Descarga, Movimentação de Mercadorias,
Prestadoras de Serviços e Empresas Terceirizadas, no segmento de Logística, de acordo com a Portaria do MTE 3.204/88 e Lei
12.023/09, seja matriz, filial ou sucursal, que deverão descontar na folha de pagamento de seus empregados no mês de Março de 2018, a
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, correspondente a 01(um) dia de trabalho, ou seja 1/30 (um trinta avos), da importância recebida no mês. A
Contribuição Sindical, deve ser recolhida em favor deste Sindicato. Ficando desde já notificado os empregadores, que a Assembleia Geral
Extraordinária realizada dia 16/12/2017, nos termos do Estatuto Social desta Entidade, com a convocação e participação dos trabalhadores
da Categoria Profissional representada, especificamente para esse fim, independente de associação sindical, concederam anuência
coletiva prévia e expressa para o Desconto da Contribuição Sindical, em folha de pagamento de todos os trabalhadores integrantes da
categoria profissional, sindicalizados ou não, atendendo as formalidades exigidas disposto nos artigos 511 § 3º, 513, 578 ao 591, e
seguintes todos da CLT, independente das alterações promovidas pela Lei 13.467/17.O recolhimento deverá ser efetuado, até dia 30 de
abril de 2018, em qualquer agência da CEF - Caixa Econômica Federal, através de Guia de Código de Barras fornecidos pelo Sindicato. O
comprovante do recolhimento acompanhado da relação nominal dos empregados contribuintes e dos respectivos salários deve ser
encaminhado a esta entidade no prazo de 30 (trinta) dias. (procedente normativo do TST nº 41). O descumprimento das obrigações na forma
e prazos fixados sujeitará o Empregador às sanções e penalidades previstas nos Artigos 580-I, 582, 583, 586 e 600 da CLT. As empresas que
não receberem às GRCS - Guias de Recolhimento de Contribuição Sindical - via correio em tempo hábil, poderão solicitar ao setor de
Arrecadação através do e-mail: sindical@sintrammsp.com.br, ou pelos telefones: (11) 3208-2159/3208-8959. A não observância do
recolhimento ou o indevido recolhimento em favor de outra Entidade Sindical implicará nas penalidades capituladas pelos artigos 598, 600,
607 e 608 da CLT e/ou ao ressarcimento do valor pago erroneamente ao Sindicato.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018. JORGE BRIZA - Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 2018 – SOCIALSAÚDE – COOPERATIVA 
DE TRABALHO DA ÁREA DA SAÚDE – CNPJ: 05.743.144/0001-51 - NIRE: 35400074965 - O Presidente da 
Cooperativa em referência, Sr. Mauricio Cesar Sibin, convoca todos os associados em condições de votar 
(que para efeito de cálculo do quorum é de 180 associados), para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, que fará realizar-se em sua sede administrativa estabelecida na Av. João Carlos da Silva Borges, 
437 – Vila Cruzeiro – Santo Amaro – São Paulo, às 08:30 horas do dia 27 de março de 2018, em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados; Caso este número não seja atingido, 
reunir-se-á em segunda convocação, às 09:30 horas com a presença da metade mais um de seus associados, 
ou em terceira e última convocação, às 10:30 horas com a presença mínima de 20% de seus associados 
conforme Lei 12.690/12, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1ª) Prestação de contas dos órgãos 
de administração compreendendo: a) Balanço Geral do exercício de 2017; b) Demonstração de Sobras ou 
Perdas; documentos esses que estão à disposição dos associados, em sua sede social; 2ª) Destinação das 
sobras apuradas no exercício (ou rateio das perdas); 3ª) Deliberação sobre reajuste da cota-parte; 4ª) Eleição 
dos Membros do Conselho Fiscal (gestão 2018); 5ª) Eleição Diretoria Executiva (gestão 2018 / 2022); 6ª) Fixação 
dos valores dos honorários ajuda de custo dos membros dos órgãos de administração; 7ª) Deliberação sobre 
Fundo de Manutenção; 8ª) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pela Diretoria atual para o exercício 
de 2018. São Paulo, 01 de março de 2018. Mauricio Cesar Sibin - Diretor-Presidente.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 009/18
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES, através de 
seu Pregoeiro, informa que o edital do Pregão Presencial nº 009/18 - CPL nº 007/18 

- Licitação, do Tipo “Menor Preço”, destinada a Contratação de Empresa Especializada para o For-
necimento e Instalação de Solução Centralizada e Integrada (software, hardware, equipamentos 
e serviços), está disponível no site www.urbes.com.br. ABERTURA: Dia: 14/03/18 às 14h00min. 
Informações poderão ser obtidas na URBES, rua Pedro de Oliveira Neto, 98, Jardim Panorama, 
Sorocaba/SP, ou através do e-mail csoares@urbes.com.br, através do telefone (0xx15) 3331-5016, 
no horário das 08h00min até 17h00min. Sorocaba, 27 de fevereiro 2018. Cibele Soares - Pregoeira

Vale dos Templos - Empreendimentos 
Comerciais e Sociais Ltda

CNPJ 47.188.941/0001-64
Edital de Convocação - Reunião dos Sócios
Convidam seus sócios a comparecerem em 
Reunião de Sócios a realizar-se no dia 
14/03/2018 às 09hs30 no endereço da sede, na 
Rua Camarão, 220, Chácara Palmeiras, CEP 
06872-390, Itapecerica da Serra/SP, a fi m de 
deliberar sobre a admissão e saída de sócios e 
alteração da cláusula da administração. Itape-
cerica da Serra 26.02.2018.    A Administração

Prefeitura MuniciPal de tatuí
Comunicado de Abertura de Licitação

Tomada de Preço nº002/2018
Proc. Adm. Nº 003/2018

Objeto:CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO 
PARA RECIPIENTES DE GLP COM TUBULAÇÃO, 
CONEXÕES, BOTIJÕES, VÁLVULA DE BLOQUEIO 
AUTOMÁTICO, VÁLVULAS DE ESFERA E O REGU-
LADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO, COM REALIZA-
ÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE NA TUBULA-
ÇÃO E ENTREGA DO LAUDO DE ESTANQUEIDADE 
COM ART PARA CADA CENTRAL DE GLP INSTALA-
DA NO FINAL DA OBRA, NAS UNIDADES ESCOLA-
RES, comunica que se encontra aberta licitação para 
a finalidade acima mencionada, e a abertura será às 
10:00 horas do dia 21/03/2018. O edital poderá ser 
adquirido sem custo via download no site www.tatui.
sp.gov.br/tomada. Uliane da Conceição Rodrigues da 
Costa - Presidente da Comissão.

Prefeitura MuniciPal de tatuí
Comunicado de Abertura de Licitação

Tomada de Preço nº 003/2018
Proc. Adm. nº 017/2018

Objeto: REFORMA/ADAPTAÇÃO DE COZINHA NAS SE-
GUINTES UNIDADES ESCOLARES, DA ZONA RURAL A 
SABER: EMEF “ PROF JOSÉ MENEZES BUENO”- DIS-
TRITO DE AMERICANA; EMEF “ PROFª MARIA OLÍMPIA 
BARBOSA LOURENÇO - BAIRRO CONGONHAL DE 
CIMA; EMEF “ PROF ORLANDO BELLUCI”- BAIRRO 
DOS OLIVEIRAS; EMEF” PROF LUIZ PAES DE ALMEI-
DA” BAIRRO QUADRINHA; EMEF “PROF CARLOS AL-
BERTO LOURENÇO”- CONGONHAL DE BAIXO; EMEF “ 
ALEXANDRE MILANI FILHO”- GUAXINGÚ; EMEF “ PRO-
Fª APARECIDA SALLUM” - BAIRRO DOS MIRANDAS, 
comunica que se encontra aberta licitação para a finalidade 
acima mencionada, e a abertura será às 09:30 horas do 
dia 23/03/2018. O edital poderá ser adquirido sem custo 
via download no site www.tatui.sp.gov.br/tomada. Uliane da 
Conceição Rodrigues da Costa - Presidente da Comissão.

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0026575-12.2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando de Oliveira Domingues La-
deira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAUDIO AUGUSTO MACHADO ME, CNPJ 12.117.522/0001-57, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Itaú Unibanco Sa. 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, pa-
ra que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de (R$ 82.458,01 setembro/2017), 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, indepen-
dentemente 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 
08 de janeiro de 2018. 

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012014-97.2016.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando de Oliveira Domingues La-
deira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TIBIRICA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ. 14.189.341/0001-
61, na pessoa de seu representante legal e a Anésio Bovolon Júnior, CPF. 039.728.548-54, seu cônjuge se casado for, 
que Banco Volkswagen S/A lhes ajuizou uma ação de Execução, PROCESSO Nº 1012014-97.2016.8.26.0564, para co-
brança de R$ 147.108,37 (maio/2016), em virtude do financiamento bancário, n°s 35058155, 35629535 e 35704740, do 
qual os executados deixaram de honrar com as obrigações contratuais. E, estando os executados em local ignorado, foi 
deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, paguem o débito, ocasião em que a verba honorária será re-
duzida pela metade, ou reconheçam o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, 
em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 30 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos 
bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será no-
meado curador especial. 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 22 de janeiro de 2018. 

12ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1068793-77.2014.8.26.0100. A Dra. Fabiana Marini, Juíza de Direito da 12ª Vara Cível da 
Capital - SP. Faz Saber a R4log Logística e Transportes Ltda, CNPJ. 08.504.601/0001-43, na pessoa de seu represen-
tante legal e a Pedro Jucelito Ongaro, RG.11995810 e CPF. 076.420.468-80, que Banco Bradesco S/A, lhes ajuizou uma 
ação de Execução, para cobrança de R$ 182.218,90 (julho/2014), referente às Cédulas de Crédito Bancário Empréstimo - 
Capital de Giro, nºs351/7301559 e 351/6985914, emitidas em 12/09/2013 e 04/06/2013, das quais os executados deixa-
ram de honrar com as obrigações contratuais. E ,estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por ed i-
tal, para que no prazo de 03 dias, paguem o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou re-
conheçam o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes 
que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dí-
vida. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial, Se-
rá o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28/02/2018.  

Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem Imóvel abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na 
lide e INTIMAÇÃO dos requeridos EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF: 141.757.928-56), TER-
CEIRO INTERESSADOS ATUAL OCUPANTE DO IMÓVEL, SÍNDICO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
SOROCABA, extraída dos autos AÇÃO MONITÓRIA – PAGAMENTO, requerida por CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO SOROCABA (CNPJ: 60.111.226/0001-94), extraída nos autos do processo nº 0038912-

89.2012.8.26.0602.O DR. JOSÉ ELIAS THEMER, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível Foro de Sorocaba /SP, na forma da lei, FAZ 
SABER a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 
do NCPC e parágrafos, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da empresa gestora FRANKLIN 
LEILÕES (www.franklinleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Ofi cial Renata Franklin Simões, JUCESP nº 1.040, portal de 
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação com 1ª Hasta com início no dia 06/03/2018, às 13:00 horas, e 
com término no dia 09/03/2018 às 13:00 horas, entregando-o quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando 
desde já designado para a 2ª Hasta com início no dia 09/03/2018, às 13:01h horas, e com término no dia 29/03/2018 às 
13:00 horas,  caso não haja licitantes na 1º Hasta, será aceito lance conforme o art. 885 do NCPC.BEM A SER PRACEADO: 
OS DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O CONJUNTO Nº 123, localizado no 12° andar, do Edifício Sorocaba, 
tendo sido emplacado com os números 190 para a entrada das unidades superiores e 198 para as dependências térreas 
comerciais, composto de sala com instalação sanitária privativa. Divide-se pela frente com o corredor de circulação, de um 
lado com o conjunto de terminação 4, de outro lado com o conjunto de terminação 2 e no fundo com a Rua de São Bento. Tem 
a área útil de 19,19ms², área comum de 7,60ms², área comum de 7,60 ms², área total de 26,79ms², correspondendo-lhe, no 
solo, a fração ideal de 0,79% do terreno onde foi construído o edifício. Frente p/ Rua São Bento. Matricula nº 30.623 2º CRI de 
Sorocaba/SP. Contribuinte nº 44.62.78.0214.01.067. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para a alienação 
judicial eletrônica.ÔNUS: Consta em aberto débitos junto a Prefeitura no valor de R$ 2.743,21 atualizado para Janeiro /2 018. 
Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento.Ficam os requeridos, demais credores e interessados 
constantes da Matrícula 30.623 do 2º CRI Sorocaba/SP, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para 
a intimação pessoal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respectivos patronos. 
Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei.

W W W. F R A N K L I N L E I L O E S . C O M . B R

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ
Aviso de suspensão de LicitAção referente Ao editAL 
do pregão presenciAL nº 09/2018 - proc. Adm. nº 330/2018

O MUNICÍPIO DE IGARATA, torna público que o certame referente ao Pregão Presencial nº 
09/2018, cujo objeto é o  registro de preços para futura e eventual prestação de serviços 
de recapeamento asfáltico, incluindo o fornecimento de equipamentos com a respec-
tiva mão de obra para sua execução pelo período de 12 meses, publicado para  abertura 
em  09/03/2018, as 10h00 encontra-se SINE DIE.

Igaratá, 28 de fevereiro de 2018.
ceLso fortes pALAu

PREFEITO

RETIFICAÇÃO DE DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA 001/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PROVENIENTES 
DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TODA REDE DE ENSINO. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN 
E 13H ATÉ 17H), FONE: (15) 3565-1397. FICA ALTERADA A DATA DE RECEBIMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS PARA : 21/03/2018 ATÉ AS 09H.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 016/2018.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA PADARIA 
MUNICIPAL. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA 
BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 
17H), FONE: (15) 3565-1397. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: 16/03/2018 ATÉ ÀS 9H.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
Secretaria da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo
Encontra-se aberta na Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo, o Pregão 
Eletrônico do tipo Menor Preço, número 16/2018 OC: 091301090472018OC00045 
Processo 25/2018. Objeto a aquisição de lâmina ou cartucho para execução de 84.000 
(oitenta e quatro mil) conexões estéreis conforme especificações constantes do Termo de 
Referência que integra este Edital como Anexo I.

Data do Início do Prazo para Envio da Proposta Eletrônica: Dia 01/03/2018.
A realização da sessão será em 14/03/2018 às 14:00 horas, 

no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br
Indicar como Pregoeira a servidora Isabel Chaves;
Indicar os seguintes servidores da Fundação Pro-Sangue como componentes da Equipe 
de Apoio Técnico da Pregoeira: Luis Roberto Lameirinhas, Márcia Vaz Moço, Silvana Regina 
Matana e Juliana Eriko Yamanaka

A Integra do Edital e o resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a 
esta licitação, sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado 

e nos sítios eletrônicos www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”.

7ª Vara Cível da Comarca de São bernardo do Campo/SP
Processo 1010399-38.2017.8.26.0564 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco - R.c. Tozzi
Clínica de Fisioterapia Me. - - Renata Calixto Tozzi - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010399-
38.2017.8.26.0564 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Fernando
de Oliveira Domingues Ladeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a R.c. Tozzi Clínica de Fisioterapia Me, CNPJ/MF 20.277.774/
0001-71, na pessoa de seu representante legal; e Renata Calixto Tozzi, CPF/MF 180.363.328-09, que Banco Bradesco S/A.,
lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para a cobrança da quantia de R$ 34.614,36 (abril/2016), alega o requerente
que é credor dos executados correspondente a Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Capital de giro nº 351/50357, firmado em
17/03/2016, ocorre que os executados não honraram com os pagamentos, estando inadimplente com a obrigação. Estando os
mesmos, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, a fluir
após os 30 dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento, proceda-se a imediata penhora
e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo
reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do montante do principal e acessórios e, requererem pagamento
do restante em 06 parcelas mensais com juros e correção monetária. Decorrido o prazo para oferecimento de resposta (art. 231,
inciso IV, NCPC).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 Bernardo
do Campo, aos 19 de dezembro de 2017. - ADV: ORLANDO D’AGOSTA ROSA (OAB 163745/SP), ORLANDO ROSA (OAB 66600/
SP), IDUVALDO OLETO (OAB 20581/SP).

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

O Prefeito da Estância Turística de Embu das Artes TORNA PÚBLICO 
que se acha aberta nesta Prefeitura a seguinte Licitação: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 009/2018 - Cujo objeto é a Contratação de institui-
ção especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração, 
diagramação, impressão, logística de prova e procedimentos de re-
sultados, bem como todo e qualquer ato pertinente a organização e 
realização de Processo Seletivo para provimento das funções atual-
mente vagas e das que vagaram para o Nível Médio e Técnico, com 
a sessão de realização marcada para às 09h30m do dia 14/03/2018. 
Edital completo e outras informações poderão ser obtidos junto ao 
Setor de Licitações desta Prefeitura, de segunda a sexta, no horário 
das 09h às 16h, ou pelos telefones 4785 - 3654 ou no endereço ele-
trônico www.embudasartes.sp.gov.br.Em, 28/02/2018.Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

COnCORRênCIA PúBLICA nº 001/2018 - EDITAL 001/2018
Objetivando o Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de gêneros alimentícios, car-
nes e derivados, para o consumo de paciente das Residências Terapêuticas, pelo período de 12 
meses. Propostas até às 09:00 horas do dia 03/04/2018. Edital completo no Depto. de Licitações e no 
site www.garca.sp.gov.br. Informações pelo fone 14-34076606 - Data: 28/02/2018

João Carlos dos Santos - Prefeito Municipal

7ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
Processo 1008604-65.2015.8.26.0564 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ‘BANCO BRADESCO S.A. -
Ibrahim Ali Wehbe - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008604-65.2015.8.26.0564. O MM. Juiz de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IBRAHIM ALI WEHBE, CPF 385.971.098-23, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de ‘BANCO BRADESCO S.A., (Contratos Bancários), movida por Banco Bradesco S/A, objetivando
a cobrança da quantia de R$ 10.536,88 (30/03/2015), referente parcelas não pagas pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Pessoal sob nº 263.323.854, firmada em 16/07/2014. Estando o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a citação e intimação por
edital, para que em 03 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor mencionado. Em caso de pagamento dentro do tríduo
ficam os honorários advocatícios reduzidos para 5% sobre o valor do débito atualizado. No prazo para Embargos, reconhecendo
o crédito do Exequente e depositando 30% do valor da execução incluindo custas e honorários advocatícios de 10% sobre o débito
atualizado), poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês (Lei nº 11.382/2006), sob pena de conversão em penhora do arresto procedido sobre o bloqueio
judicial BacenJud no valor de R$ 423,80, Convertido, terá automaticamente independente de outra intimação, ou formalidade, o
prazo de 15 dias, para oferecer Embargos à Execução, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. 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 Bernardo do Campo, aos 15 de
dezembro de 2017. - ADV: REINALDO CARRASCO (OAB 247849/SP), TATIANA DE ASSIS OLIVEIRA PINTO (OAB 363859/SP),
ORLANDO ROSA (OAB 66600/SP), DANIELA SILVA DE MOURA (OAB 195179/SP), DÉBORA LEWIS BRANDÃO (OAB 12739/SP),
IDUVALDO OLETO (OAB 20581/SP), ORLANDO D’AGOSTA ROSA (OAB 163745/SP)
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