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Edital de 1ª e 2ª Praça de BEM IMÓVEL e para intimação dos requeridos MARCELO SIMÕES 
ABRÃO (CPF/MF 048.089.488-42), sua cônjuge, se casado for, VALLMARG CONFECÇÕES 
LTDA. (CNPJ/MF 02.659.508/0001-21), na pessoa de seu representante legal, dos credores 
BANCO SAFRA S/A (CNPJ/MF 58.160.789/0001-28), IVAIR ANDRIANI COSTA ME 
(CNPJ/MF 07.257.609/0001-90), OPINIÃO S/A (CNPJ/MF 03.729.970/0001-10), BANCO 
DAYCOVAL S/A (CNPJ/MF 62.232.889/0001-90), WILSON ALEXANDRE GORGONE 

(CPF/MF 292.899.978-77), FABIO KHOURI (CPF/MF 035.761.648-04), SIMONE ANDRADE DOS SANTOS (CPF/
MF 335.487.028-13), DEIDIVANE SANTOS MARTINS (CPF/MF 336.979.338-50), MUNICÍPIO DA ESTANCIA DE 
CAMPOS DO JORDÃO, bem como da 2ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE LONDRINA/PR – TRT9, 
6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE LONDRINA/PR – TRT9, DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL 
EM SÃO PAULO/SP e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA nº 0146936-83.2003.8.26.0100 em trâmite na 27ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, 
Estado de São Paulo/SP, requerida por ROMYLOS IOANNIS BETHANIS (CPF/MF 206.012.468-96). Nos termos do 
Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da GPS 
LEILÕES (www.gpsleiloes.com.br), em condições que segue: DESCRIÇÃO DO BEM: Um terreno situado à Avenida Alto 
da Boa Vista, com a área de 4.720,00m² (quatro mil setecentos e vinte metros quadrados), resultante da unificação dos 
lotes nºs 129, 130, 131 e 132, do Loteamento denominado Bosque Luciada, com frente para a mencionada Avenida Alto da 
Boa Vista, onde mede 14,50m, mais 29,00m; do lado direito confronta com a Rua E, onde mede 87,50m; e, entroncamento 
da Rua E com a Avenida Alto da Boa Vista, onde mede 18,50m; do lado esquerdo confronta com terras de Alberto Kowarick, 
onde mede 80,50m; e, nos fundos confina com o lote 133, onde mede 52,00m. Contribuinte nº 5.007.024. Matrícula 
nº 22.044 do CRI da Comarca de Campos do Jordão/SP. BENFEITORIAS: Consta da referida matrícula, conforme Av.01 
(31/03/2003), a edificação de uma casa residencial s/nº da Avenida Alto da Boa Vista, com 437,90m²; e, ainda Casa de 
Caseiro e Hóspedes com 145,00m², Capela com 34,60m e Guarita com 19,00m, totalizando 636,50m² de área construída. 
AVALIAÇÃO: R$ 3.869.873,60 (Julho/2016 - Conforme fl. 1.168 dos autos). ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme 
R.5 (24/04/2006), Av.8 (16/06/2008), Av.9 (04/11/2008), R.11 (12/01/2011) e Av.12 (23/04/2012), HIPOTECA em favor 
do Banco Safra S/A; conforme Av.10 (06/10/2010), PREMONITÓRIA acerca da existência da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial – Processo nº 583.00.2010.181155-8 – perante a 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, 
movida por Ivair Andriani Costa ME em face de Marcelo Simões Abrão e Bonus Industria e Comercio Confecção Ltda.; 
conforme Av.13 (19/11/2012), PREMONITÓRIA acerca da existência da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Processo 
nº 583.00.2012.168292-0 – perante a 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, movida por Opinião S/A em 
face dos ora Executados; conforme Av.14 (30/04/2013), PENHORA nos autos da Ação de Execução – Processo nº 0201479-
21.2012.8.26.0100 – perante a 43ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, em favor do Banco Safra S/A; 
conforme Av.15 (21/08/2013), PREMONITÓRIA acerca da existência da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Processo 
nº 0180258-79.2012.8.26.0100 – perante a 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, movida por Banco 
Daycoval S/A em face dos ora Executados e Blue Marlin Industria e Comercio de Confecções Ltda. e Nice Wind Confecções 
Ltda.; conforme Av.16 (08/11/2013), a PENHORA EXEQUENDA; conforme Av.17 (08/04/2014), PENHORA nos autos do 
Processo nº 281-68.2013.5.15.0159 – perante a Vara do Trabalho da Comarca de Pindamonhangaba/SP – TRT-15, em favor 
de Wilson Alexandre Gorgone; conforme Av.18 (15/01/2015), PENHORA nos autos da Ação de Execução Civil – Processo 
nº 0163912-24.2010.8.26.0100 – perante a 42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, em favor de Fábio 
Khouri; conforme Av.19 (18/05/2016), INDISPONIBILIDADE dos bens do co-executado Marcelo Simões Abrão, determinada 
pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Londrina/PR – TRT9; conforme Av.20 (08/03/2017), PENHORA nos 
autos da Ação de Execução Trabalhista – Processo nº 0174400-27.2009.5.15.0004 – perante a 1ª Vara do Trabalho da 
Comarca de Ribeirão Preto – TRT15, em favor de Simone Andrade dos Santos; conforme Av.21 (27/04/2017), PENHORA 
nos autos da Ação de Execução Civil – Processo nº 1008308-48.2013.8.26.0100 – perante a 22ª Vara Cível do Foro Central 
da Comarca da Capital/SP, em favor do Banco Safra S/A; conforme Av.22 (02/05/2017), PENHORA nos autos da Ação de 
Execução Trabalhista – Processo nº 0000942-06.2011.5.15.0066 – perante a 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão 
Preto – TRT15, em favor de Deidivane Santos Martins; conforme Av.23 (16/05/2017), INDISPONIBILIDADE dos bens do 
co-executado Marcelo Simões Abrão, determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2; conforme 
R.24 (16/05/2017), ARROLAMENTO DOS BENS do co-executado Marcelo Simões Abrão pela Delegacia da Receita Federal 
em São Paulo/SP; e conforme Av.25 (24/08/2017), INDISPONIBILIDADE dos bens do co-executado Marcelo Simões Abrão, 
determinada pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho da Comarca de Londrina/PR – TRT9. Consta dos autos, às fls. 1026/1034, 
manifestação da Fazenda do Município de Campos do Jordão, informando a existência de débitos tributários (em Execução 
Fiscal – Processos nºs 0501955-64.2014.8.26.0116 e 0510560-56.2010.8.26.0116), cuja monta é de R$ 147.727,65 
(Outubro/2015); e às fls. 1247/1248, que o valor do débito hipotecário é de R$ 8.093.426,60 (Julho/2017), cuja preferência 
no recebimento foi protestada. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 1.359.309,97 (Novembro/2016 - Conforme fls. 1220/1221 
dos autos). VISITAÇÃO: Não há visitação. DATA DAS PRAÇAS: 1ª Praça começa no primeiro dia útil subsequente ao 
da publicação do edital, em 01/03/2018, às 11:00 hs, e termina em 05/03/2018, às 11:00 hs e; 2ª Praça começa em 
05/03/2018, às 11:01hs, e termina em 26/03/2018, às 11:00hs. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO: Edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.gpsleiloes.com.br.  
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou pelos telefones (11) 
3479-1394 / 3843-2835 e e-mails: contato@gpsleiloes.com.br / juridico@gpsleiloes.com.br. Para participar acesse 
www.gpsleiloes.com.br. Ficam os requeridos MARCELO SIMÕES ABRÃO, sua cônjuge, se casado for, VALLMARG 
CONFECÇÕES LTDA., na pessoa de seu representante legal, os credores BANCO SAFRA S/A, IVAIR ANDRIANI 
COSTA ME, OPINIÃO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, WILSON ALEXANDRE GORGONE, FABIO KHOURI, 
SIMONE ANDRADE DOS SANTOS, DEIDIVANE SANTOS MARTINS, MUNICÍPIO DA ESTANCIA DE 
CAMPOS DO JORDÃO, bem como da 2ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE LONDRINA/PR – TRT9, 6ª 
VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE LONDRINA/PR – TRT9, DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM 
SÃO PAULO/SP e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 
29/05/2013, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos autos não consta recurso ou causa pendente 
de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de Dezembro 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. 


             

    
           







                


 
 

Café Ma Cherie Ltda. – EPP 
CNPJ/MF 22.828.342/0001-37 - NIRE 35229314367

Edital de Convocação – Reunião de Sócias
Pelo presente Edital de Convocação, a administradora da Café 
Ma Cherie Ltda. – EPP convoca as suas sócias a se reunirem 
em Reunião de Sócias, a ser realizada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Junior, nº 758, Ed. New Century, Conjunto 131, Itaim Bibi, CEP 
04542-000, no dia 05 de março de 2018, às 11:00 horas, para 
deliberarem sobre a venda de ativos da loja da Sociedade, 
localizada no Shopping Market Place, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, incluindo mas não se limitando às máquinas 
de refrigeração, geladeiras, fornos, utensílios, balcões, mesas, 
cadeiras, louças, móveis e mercadorias. (24, 27 e 28/02/2018)

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS -DESAPROPRIAÇÃO - LEVANTAMENTO DOS
DEPÓSITOS EFETUADOS - Processo nº:1032142-85.2017.8.26.0053 - Classe: Assunto:Desapropriação - De-
sapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Parte Ativa Principal: Prefeitura do Município de São
Paulo. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expe-
dido nos autos do PROC. Nº 1032142-85.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública,
do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e
Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Prefeitura do Município
de São Paulo move uma Ação de Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra
Rosa Carvalho dos Santos, objetivando a desapropriação do imóvel a Rua Augusto José Pereira, 343, Jardim
Maristela, CEP: 02805-130, matricula 236.184 do 18º CRI/SP, contribuinte 107.216.0047- 5, São Paulo, declarado de
utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 56.837, de 25 de fevereiro de 2016. Para o levantamento dos depósitos
efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial,
nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2018. DOCUMENTO ASSINADO DIGITAL-
MENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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
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16ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº:0111813-43.2011.8.26.0100 Classe: 
Assunto: Procedimento Comum - Compra e VendaRequerente:Elgin Industrial da Amazônia Ltda.Requerido:Gatsby do Brasil 
Ltda.EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0111813-43.2011.8.26.0100O(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) GATSBY DO BRASIL LTDA., CNPJ 84.476.100/0001-89, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
por parte de Elgin Industrial da Amazônia Ltda., pugnando por declaração de inexigibilidade de débito (duplicata nº 5170 - 
22/11/2010 - R$ 10.806,20) atinente a contrato de compra e venda pelo qual o requerido se comprometeu ao fornecimento de 
6.000 peças de cabo elétrico Unid. Int. “SR” 7/9/12/18000 3 X 1,5 mm split Rev. 2” pelo valor de unitário de R$ 3,60, uma vez 
que segundo alegado na inicial a requerida entregou apenas metade das peças. Encontrando-se a requerida 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-SP. KP (27 e 28/02/18)

1ª Vara Cível - Foro Regional XI – Pinheiros–SP. Intimação. Prazo _ dias. Processo nº 0003686-16.2013.8.26.0011 O Dr. 
Régis Rodrigues Bonvicino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional XI - Pinheiros – SP, na forma da lei. Faz saber: 
aos executados Emflama Restaurante Ltda na pessoa de seus representantes legais , Emerson da Silveira e Flavia de Sousa 
Cappra, que nos autos da ação Execução de Título Extrajudicial, requerida por BANCO BRADESCO S/A, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 60.746.948/0001-12, procedeu-se a penhora realizada sobre a quantia bloqueada pelo Sistema Bacenjud, na conta do 
Banco Bradesco, no valor de R$ 1.363,42 em 09/03/2016, de titularidade de Flávia de Souza Cappra. Fica ainda intimado do 
prazo de 05 (cinco) dias para manifestar-se nos termos do artigo 854 § 3º do CPC/2015, bem como do prazo de 15 (quinze) dias 
para, se o caso apresentar impugnação conforme artigo 525, § 11, do CPC/2015, ART. 917, § 1º. Estando os executados supra 
mencionados em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, ofereçam impugnação, sob pena de prosseguir o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo-SP. KP (27 e 28/02/18)

8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos-SP. EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 4000519-60.2013.8.26.0224 Classe: 
Assunto: Procedimento Comum - Adjudicação Compulsória Requerente: Euclides Francisco da Silva Requerido: ZONILDA 
PEREIRA DA SILVA e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 4000519-60.2013.8.26.0224 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo 
Morais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER Faz saber ao correu CARLOS DA SILVA , CPF/MF sob o nº 638.429.808-25, que 
EUCLIDES FRANCISCO DA SILVA, CPF/MF sob o nº 634.906.848-34, ajuizou uma ação Procedimento Comum (Adjudicação 
Compulsória), objetivando: a outorga da escritura definitiva do imóvel: um terreno constituído pelo Lote nº 23 da Quadra nº 
12 do loteamento denominado “JARDIM SANTA RITA”, bairro do Taboão, perímetro urbano da Comarca de Guarulhos – SP, 
medindo 8,25 mts (oito metros e vinte e cinco centímetros) de frente para a avenida “A”, atual Avenida Aracaju, com 24,00 mts 
(vinte e quatro metros) da frente aos fundos de ambos os lados, tendo no fundo a mesma medida da frente, encerrando uma 
área total de 198,00 mt² (cento e noventa e oito metros quadrados) confrontando pelo lado direito com o lote 50-A, pelo lado 
esquerdo com lote 49-A e pelos fundos com o loto 65-A, e parte do lote 65-B, imóvel esse que recebeu o número 49 da Rua 
Aracaju – jardim Santa Rita – Guarulhos – SP, conforme descrito na petição inicial. Adquirido pelo requerente. Estando o correu 
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital para que em 15 dias, a fluir do prazo supra conteste o feito, 
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros, os fatos articulados na petição inicial (art. 285, 2ª parte, c/c o art. 319, 
ambos do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
 cidade de Guarulhos-SP. KP (27 e 28/02/18)

29ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0194266-61.2012.8.26.0100 Classe: 
Assunto: Procedimento Sumário - Espécies de Contratos Requerente: Akzo Nobel Ltda (akzonobel) Requerido: Plus Prestadora 
de Serviços Em Geral Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0194266-61.2012.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Plus Prestadora de Serviços Em Geral Ltda, na pessoa de seu representante legal, CNPJ 
59.979.732/0001-18, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário (Prestação de Serviços) por parte de Akzo 
Nobel Ltda (akzonobel), visando ao ressarcimento da importância de R$1.336.086,79 (SET/2009) relativa a verbas trabalhistas 
pagas pela autora (contratante) à empregados da ré (prestadora de serviços), enquanto trabalhavam prestando serviços de 
promoção de vendas e merchandising à autora, em conformidade com contrato de prestação de serviços nº 62/2000 celebrado 
em 01/01/2000 . 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, nos 
termos do artigo 257 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. KP (27 e 28/02/18)

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

QuaQuaQuaQuaQua     0707070707/////marmarmarmarmar/18 - /18 - /18 - /18 - /18 - 1616161616hhhhh
Desativação de Hotel

Mesas, Cadeiras,
Luminárias, Enfeites,
Louças, Metais, Etc

QuQuQuQuQuaaaaa     2828282828/fev/18 - /fev/18 - /fev/18 - /fev/18 - /fev/18 - 1616161616hhhhh
Veículos Leves e Pesados

Caminhões Iveco,
Ônibus M.Benz, GM Astra,
Honda Civic, Audi A4,, Etc

TTTTTererererer     0606060606/////marmarmarmarmar/18 - /18 - /18 - /18 - /18 - 0909090909hhhhh
Troca de Show Room

Closets, Sofás, Armários,
Cadeiras, Cama, Poltronas,

Mesas, Racks, Vasos, Etc

QuaQuaQuaQuaQua     0707070707/////marmarmarmarmar/18 - /18 - /18 - /18 - /18 - 1313131313hhhhh
Celulares

Iphones 5S, 6 e 6 Plus,
Motorola Moto G3,

Samsung Galaxy S5, Etc

QuiQuiQuiQuiQui     0808080808/////marmarmarmarmar/18 - /18 - /18 - /18 - /18 - 1313131313hhhhh
Desativação de Restaurante

Refrigeradores, Fogão,
Fritadeiras, Fornos, Mesas,

Cadeiras, Tonéis, Etc

HENRI ZYLBERSTAJN - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 1014

Seg Seg Seg Seg Seg 1111122222/////marmarmarmarmar/18 - /18 - /18 - /18 - /18 - 1111111111hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Armários, Cadeiras,
Cama/Mesa/Banho,

Colchões, Cortinas,  Etc

Seg Seg Seg Seg Seg 1111122222/////marmarmarmarmar/18 - /18 - /18 - /18 - /18 - 0909090909hhhhh
00000Móveis, Informática  e Eletros

Móveis, Informática,
Enfeites e Eletros,

Poltronas, Sofás, Etc

Seg Seg Seg Seg Seg 1111122222/////marmarmarmarmar/18 - /18 - /18 - /18 - /18 - 1414141414hhhhh
Eletros e Informática

Computadores,
TVs, Aquecedores, Etc

Chassis - Final  - (Leilão: 28/02/2018 - 16h)
444336        245639        816330        807849        317119        280830        203130
080754        020667        240953        013636        499049        155958        191580
715966        058186        437586        017431        164761        043880        042368

SexSexSexSexSex     0909090909/////marmarmarmarmar/18 - /18 - /18 - /18 - /18 - 1414141414hhhhh
Imóveis

Apto 177 m²,
2 Vagas em

Jardim Goiás

SexSexSexSexSex     0909090909/////marmarmarmarmar/18 - /18 - /18 - /18 - /18 - 0909090909hhhhh
Móveis, Informática  e Eletros
TVs, Estações de Trabalho,

Gaveteiros, Armários,
Monitores, Notebooks, Etc

Comissão do Leiloeiro:
O arrematante pagará ao leiloeiro 5%,

sobre o valor da arrematação.

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

COMUNICADO
Companhia Brasileira de Distribuição, Ins-
crita no CNPJ. 47.508.411/0086-45 e IE. 
108.856.030.114, sediada no end. Rua Voluntários 
da Patria, 1.723 – Bairro Santana – S. Paulo - SP. 
Relata o extravio da Impressora Fiscal Marca – 
ZPM  –  Modelo ZPM/2ECF LOGGER com o n/s. 
ZP030600621  com o    nº.   Atribuído pelo   es-
tab.   cx.     05 conforme BO nº. 246312 / 2018 
na DP. Delegacia Eletrônica na Data 21/02/2018.

Pregão Eletrônico - nº 04/2018
Objeto: Aquisição de ferramentas e peças de suporte. Edital disponível nos 
sítios eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.coren-sp.gov.br, 
ou no endereço Al. Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, 3º andar, São Paulo - SP, 
das 7h às 16h00, a partir de 28/02/2018. Abertura das Propostas: 12/03/2018, 
a partir das 10h.
CÓDIGO UASG: 389343.

Renata Andrea Pietro Pereira Viana 
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Associação dos Lojistas do Shopping Cidade Jardim - ALSCJ
CNPJ/MF n° 09.649.383/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Associação dos Lojistas do Shopping Cidade Jardim - ALSCJ - CNPJ/MF n° 09.649.383/0001-06 - 
Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Conforme previsto no item 3.2., do Capítulo 3, do Estatuto 
da ALSCJ, fi cam os associados convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária da ALSCJ (ver 
local e horário no quadro de avisos localizado no 2° piso do Shopping Cidade Jardim). Ordem do Dia: 
Aprovação das contas da Diretoria relativas ao exercício de 2016; Eleição de membros para compor a 
Diretoria e o Conselho Deliberativo. Atenciosamente, A Diretoria.

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO 
Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR de bem imóvel e para INTIMAÇÃO do 
executado LIGIA M. DE ALMEIDA, seu cônjuge, se casado for, e a promitente vendedora PROMORAR ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ: 43.185.594/0001-65), e a credora hipotecaria BANCO BRADESCO S/A; e demais 
interessados, expedido nos autos da Ação Sumária, ora em fase de Execução (despesas condominiais), nº 0107124-
83.2007.8.26.0006, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional da Penha de França do Estado de São Paulo/SP, 
requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE DE BRAGANÇA (CNPJ: 64.618.770/0001-85).  Nos termos do Art. 881, 
§ 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: DIREITOS DE 
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR sobre o Apartamento nº 164, localizado no 16º Andar do “EDIFICIO PARQUE DE 
BRAGANÇA”, situado à Rua Mercedes Lopes, numero 543, no 3º Subdistrito – Penha de França, contendo a área real 
privativa de 52,850m2, área real comum de 19,494m2, e a área real total de 72,344m2, e a fração ideal no terreno e coisas 
de uso comum de 1,32456%. Contribuinte 060.129.0235-2. OBS.: Conforme fls. 276 e 277 do Laudo de Avaliação, o 
referido apartamento possui: sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 02 dormitórios. Objeto da Matrícula nº 113.635 do 
12º CRI de São Paulo. ÔNUS: Consta da referida minuta conforme R.8 (15/08/2000); Av.9 (30/08/2000) e Av.10 
(16/04/2004) Hipoteca em favor do Banco Bradesco S/A. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 273.059,60 (Janeiro/2018 Conf. 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. DEBITOS DE IPTU: R$ 10.012,68 (07/07/2017), conf. 
Atualização da Prefeitura do Estado de São Paulo. 4. DEBITO EXEQUENDO: R$ 119.919,60 (12/07/2017. Conf. 
Atualização dos Autos) 5. VISITAÇÃO - Não há visitação. 6. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª PRAÇA começa em 16/03/2018, 
às 10h45min, e termina em 20/03/2018, às 10h45min e; 2ª Praça começa em 20/03/2018, às 10h46min, e termina em 
09/04/2018, às 10h45min. 7. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, 
lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, 
localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e 
email: contato@zukerman.com.br Fica a executada, LIGIA M. DE ALMEIDA, seu cônjuge, se casado for, e a promitente 
vendedora PROMORAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; e a credora hipotecaria BANCO BRADESCO S/A, e 
demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada no dia 19/11/2008. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 01 de fevereiro de 2018. 

 

 A Dra. Fernanda de Carvalho Queiroz, MM Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, com fulcro 
nos Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015), na forma da lei e etc., faz saber que por meio do sistema 
gestor de leilões eletrônicos www.royalleiloesonline.com.br levará a leilão público judicial para venda e arrematação o(s) 
Bem(ns) Imóvel(eis) ao final descrito(s). Processo: 0007448-90.2001.8.26.0001 Vara/Ofício: 4º Vara Cível do Foro 
Regional de Santana/SP Exequênte: Condomínio Edifício Jardins Gênova e Munique Executado: HERMAN EDUARDO 
CANALES MARAMBIO, bem como e sua mulher EDITH AGUIRRE HURTADO; da(s) pessoa(s) física(s) citada(s), além 
do(s) eventual(ais) atual(ais) ocupante(s) do(s) imóvel(eis) não identificados. Parte Vendedora/Interessado: Cyrel 
Comercial Imobiliária S/A, Sérgio Saccab, Copacabana Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda. 1. IMÓVEL: DOS 
DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR do apartamento nº 101, localizado no 10º andar do edifício "Jardins de 
Gênova", situado na Rua Copacabana, nº 523, nesta Capital, com área construída de 128,73m², área útil de 79,10m², área 
comum de 49,63m², 20,00m² de área comum de estacionamento para 1 (um) automóvel de passeio no subsolo do Edifício 
"Jardins de Gênova", 17,40m² de área de lazer e paisagismo. Cabe-lhe uma fração ideal de 17,21m² ou 0,8844% na 
totalidade do terreno do condomínio e uma participação de 0,8844% nas despesas comuns. Nº da Matricula: mães nº 
29.896 no 3º CRI da Capital/SP Nº de Contribuinte: 072.064.0072-8 (terreno) BENFEITORIAS: Consta no laudo de 
avaliação (folhas 449 a 480) que a unidade avaliada apresenta sala, corredor, 02 dormitórios (sendo 01 suíte), banheiro, 
cozinha, área de serviço e dependências completas para serviçal abrangendo uma área útil de 79,10 m² e possuindo 
direito ao uso de 01 vaga de garagem. 2. AVALIAÇÃO: R$ 296.546,00 (Conforme Laudo em Setembro/2011); ou R$ 
431.168,21 (atualizado até Abril/2017, conforme tabela monetária do TJSP). 3. DEBITOS: Constam débitos conforme a 
relação a seguir: DÉBITOS DE CONDOMÍNIO: Constam débitos de Condomínio no valor de R$314.777,26 (Atualizado 
19/04/2017), A ser acrescidos de eventuais custas processuais, multas e honorários. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: Não foi 
possível auferir o extrato atualizado de eventuais débitos de natureza tributária deste imóvel, tendo em vista que o número 
de contribuinte disponibilizado se refere ao terreno do imóvel e não a unidade em sí. O Leiloeiro solicitará à prefeitura a se 
manifestar referente a eventuais débitos tributários. Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em 
epígrafe, por sua natureza “propter rem”, acrescido de eventuais débitos de IPTU (mediante apresentação de extrato pelo 
arrematante ao MM. Juízo da causa), terão preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das 
parcelas vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, § 1º e § 2º do NCPC e Art. 130, Par. Único do CTN).  
4. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª PRAÇA: Nas datas a seguir, o(s) Bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der acima(s) 
da(s) respectiva(s) avaliação(ões) atualizadas conforme o índice da tabela do TJSP: INICIO: 17 de Abril de 2018 às 15:00 
horas TERMINO: 20 de Abril de 2018 às 15:00 horas 2ª PRAÇA: O 2º (Segundo) Leilão será aberto caso não haja 
licitante(s) em primeira apregoação, na ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, rejeitados 
lances inferiores ao equivalente a 60% (Sessenta por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado o 
preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). INICIO: Imediatamente após o termino da Primeira Praça. 
TERMINO: 10 de Maio de 2018 às 15:00 horas. 5. VISITAÇÃO: Não há visitação. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO: edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.royalleiloesonline.com.br. 7. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, pelo site do leiloeiro, por fone: (11) 3467-1121, ou mesmo por e-mail: 
contato@royalleiloesonline.com.br. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese 
de não localizados para intimações pessoais, os executados acima mencionados, e para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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.  

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/18
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES, através de 
seu Pregoeiro, informa que o edital do Pregão Presencial nº 008/18 - CPL nº 990/17 - 

Licitação, do Tipo “Menor Preço”, destinada a Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais 
para Implantação e Manutenção Semafórica, está disponível no site www.urbes.com.br. ABERTU-
RA: Dia: 13/03/18 às 09h00min. 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) 3331-5000, no horário das 08h00min até 17h00min .

Sorocaba, 27 de fevereiro 2018. Daniela Schimidt Antunes - Pregoeira

1ª Vara CíVel do Foro de Vargem grande do Sul
Edital de Hasta Pública do Bem Imóvel abaixo descrito, para CONHECIMENTO de eventuais interessados 
na lide, e InTImaÇÃo dos executados HoSPITal de CarIdade de Vargem grande do Sul (CNPJ. 
72.863.665/0001-30) e renaTo JonaS mIlan  (CPF. 268.264.708-10), extraída dos autos da Ação de Proce-

dimento Sumário – Serviços Hospitalares, ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida pela HeloISa roTa da 
SIlVa BoVo (CPF. 087.651.138-88) e roVIlSon BoVo (CPF. 044.766.998-59).  Processo nº 0000588-28.1999.8.26.0653. 
A Dra. MARINA SILOS DE ARAÚJO, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Vargem Grande do Sul/ 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 STarTuP 
leIlÕeS (www.startupleiloes.com.br), portal de leilões on-line, levará a público em 1º e 2º Leilão, com início do 1º leilão no 
dia 06/03/2018 às 14:00 horas, e com término no dia 09/03/2018 às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou 
superior ao da avaliação judicial (fl.1049) correspondente a r$ 1.800.000,00 (Janeiro/2017), ficando desde já designado para o 
2º leilão com início no dia 09/03/2018 às 14:01 horas e com término no dia 29/03/2018 às 14:00 horas, caso não haja licitan-
tes no 1º leilão, será aceito lance não inferior a 60% do valor da avaliação devidamente atualizado até o mês da data designada. 
Bem a Ser PraCeado: ImÓVel “ Um imóvel situado nesta cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, em aberto 
e sem benfeitorias, com as seguintes metragens e confrontações: - tem início a descrição na intersecção formada pelas Ruas An-
tonio Rodrigues do Prado e 31 de Março; daí segue com Azimute 153º 28´ 17”, a distância de 46,20 metros, confrontando com a 
Rua Antonio Rodrigues do Prado; daí segue com Azimute 143º 07´ 43”, a distância de 66,20 metros, confrontando com a Rua José 
Moreira; daí segue com Azimute 333º 36´ 47”, com a distância de 48,66 metros, confrontando com a Rua Paraíso; daí segue com 
Azimute 65º 08` 17”, com a distância de 66,10 metros, voltando assim ao ponto inicial da descrição, encerrando assim uma área 
total igual a 3.136,00 metros quadrados, ou 0,31 Has., ou 0,13 alqueires paulistas”. Cadastro Municipal: 01.02.052.0230.001.000. 
Matriculado sob nº 9.172 do CRI de Vargem Grande do Sul/SP. avaliado em r$ 1.800.000,00 (Jan/17). o bem será vendido no 
estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, 
antes das datas designadas para a alienação eletrônica. ÔnuS: Constam na referida matricula r.1 – Hipoteca Judiciária 
exequenda; aV.2 – Penhora exequenda; r.3 – Hipoteca Judiciária ref. processo 0003051-15.2014.8.26.0653, em trâmite na 
2º Vara Judicial de Vargem Grande do Sul/SP, movida por Leticia Aparecida Contini Asnaldo; r.4 e r.7 – Hipoteca Judicial ref. 
processo 0005216-45.2008.8.26.0653, em trâmite no 1º Vara Judicial de Vargem Grande do Sul/SP, movida por Neide Umbelina 
Pirolli; aV.5 – Penhora exequenda; aV.6 – Penhora ref. processo 0003816-30.2007.8.26.0653, em trâmite na 1º Vara Judicial de 
Vargem Grande do Sul/SP, movida por Fernanda Aparecida da Silva. oBrIgaÇÕeS do arremaTanTe: Eventuais ônus sobre 
o imóvel e todas as providências e despesas relativas à transferência do bem, tais como desocupação, ITBI, certidões, registro 
e outras despesas pertinentes, correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos, 
conforme o art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN, (que possuem natureza “propter rem”), os quais ficam sub-rogados no 
preço da arrematação. PagamenTo e CondIÇÕeS de Venda: O arrematante efetuará o pagamento à vista, o depósito deve 
ser efetuado em até 24 hrs do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial. Pagamento parcelado: O interessado 
em adquirir o bem em prestações poderá apresentar, por escrito: (i) até o início do primeiro leilão, proposta por valor não inferior 
ao da avaliação do bem; (ii) até o início do segundo leilão, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação 
atualizado. Ficando esta forma de pagamento sujeito a apreciação do m.m Juiz da causa, (art. 895, §1, §2, §4, §5, §6, §7, 
§8, e §9 do NCPC). Condições: depósito do sinal igual ao superior a 25% do valor do lance vencedor, no prazo de 24 hrs do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial e o restante em até 30 parcelas*, corrigidas mensalmente pelo índice 
do TJSP e garantido pela hipoteca do próprio bem. Propostas contendo pagamento parcelado não suspenderá o leilão (NCPC § 
6° do art. 895). ComISSÃo: A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do 
lanço. O depósito da comissão deverá ser feito no prazo de até 24 hrs do encerramento do leilão, na conta da empresa gestora 
Startup Intermediações Imobiliária Ltda. CNPJ. 19.009.696/0001-45. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado 
o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para aplicação das medidas legais cabíveis. dÚVIdaS 
e eSClareCImenToS: No escritório do gestor, localizado na Rua Afonso Celso nº 312 – Vila Mariana – São Paulo/SP, pelo 
telefone (11) 5594-5888 Email: contato@startupleiloes.com.br. Ficam os eXeCuTadoS, na pessoa de seu representante legal 
e demais interessados, InTImadoS das designações supra, através da publicação deste EDITAL, nos termos do Art. 274 
parágrafo único, Art. 887 §2º, §3º e §5º e Art. 889 parágrafo único, todos do NCPC, caso não tenha procurador constituído nos 
autos ou não seja localizada para intimação pessoal. Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
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HONDA/CG 150
Em 2ª leilão o lance mínimo será de 50% do valor atualizado de avaliação

1ª leilão: lances a partir de 08/03/2018 às 14h00, sendo que nessa ocasião serão aceitos lances cujo
valor seja igual ou superior ao valor da avaliação. Em não havendo licitantes, dar-se-á início
imediatamente ao segundo leilão que será encerrado no dia 26/03/2018 às 14h00.

1ª Vara Cível da Comarca de Fernandópolis/SP
Processo nº 1001211-50.2015.8.26.0189.

Motocicleta HONDA/CG 150 Titan KS, Placas DWZ 9043 SP, ano 2009. Avaliação: R$ 4.219,00
(Quatro mil duzentos e dezenove reais) em novembro de 2017. (fls.30)

Consulte o Edital completo no site www.sold.com.br – Informações (11) 3296-7555

HENRI ZYLBERSTAJN
LEILOEIRO OFICIAL

JUCESP 1014

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE  
DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2018 - HCFMB
PROCESSO Nº 0470/2018 - HCFMB

OFERTA DE COMPRA Nº 092501090592018OC00072
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

Data do Início do Prazo para Envio da Proposta Eletrônica: 28/02/2018
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 14/03/2018 às 09:00 hs

Encontra-se aberta no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- 
HCFMB, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema 
eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 
Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da 
informação, a denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO - 
Processo nº 0470/2018 - HCFMB, objetivando a Aquisição de Medicamentos, 
Quimioterápicos, Imunossupressores, Anti-Inflamatórios, Broncodilatadores e 
Colírios Viscoelásticos, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu - HCFMB, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu/SP, 
CEP 18607-621.
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.pregao.sp.gov.
br; www.e-negociospublicos.com.br; www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br 
ou pelo www.hc.fmb.unesp.br/licitacoes.
Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone  
(014) 3811-6086 - ramal 222, e-mail: pregaorp@fmb.unesp.br.

Anuncie:  
11. 3729-6600 

Processo: Pregão Eletrônico nº 136/LALI-7/SBSP/2017. Adiado para: 28 de 
novembro de 2017. Informações: www.infraero.gov.br no ícone Licitações, 
licitasp@infraero.gov.br e (11)5033-3815. 

São Paulo, 10 de novembro de 2017
Robson Antonio Cutolo

Pregoeiro Suplente

AVISO DE ADIAMENTOAVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico nº 005/LALI-5/CSAT/2018. Objeto: Contratação de empresa 
para eventual fornecimento de filme stretch, por Registro de Preços. Abertura: 
14/03/2018, às 10h. Informações: www.infraero.gov.br no ícone Licitações, 
www.licitacoes-e.com.br e (92) 3652-1009/1855/1379.

EDUARDO VIEIRA DE PAULA
Coordenador de Licitações 
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