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regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 31 de janeiro de 2019.
Beatriz de Souza Cabezas
Juíza de Direito

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA EXECUTADA ABAIXO
RELACIONADA, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se Ação de Cumprimento
de Sentença, PROCESSO Nº 0045973-58.2018.8.26.0224, movida por DEMILSON FERREIRA ME em face de RIPIS BYKE
DISTRIBUIDORA LTDA - ME, objetivando o pagamento do valor de R$ 12.232,94 (doze mil e duzentos e trinta e dois reais e
noventa e quatro centavos), acrescidos dos consectários legais, como juros e correção monetária, sob pena de não havendo
satisfação da obrigação o acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, cujo montante a ser pago
será de R$14.679,52 (quatorze mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) Encontrando-se a Requerida
relacionada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da mesma, por edital, por intermédio do qual FICA
CITADA de seu inteiro teor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar apresentar defesa que entender pertinente, sob pena
de ser-lhe aplicada as penas de revelia e confissão. Guarulhos, 29 de janeiro de 2019
EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1007855-64.2016.8.26.0224. A Dra. BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS, MMª
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER a NEUZA SUZEL VARGAS
BITENCOURT (RG 6045777676; CPF 55266436034), que a ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O PEQUENO PRÍNCIPE
LTDA. lhe move ação de EXECUÇÃO para cobrança do débito de R$11.969,96 (no ajuizamento) mais atualização e acréscimos
legais e contratuais, decorrente de serviços educacionais prestados. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, após o prazo deste, em 03 dias, PAGUE o DÉBITO ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS
ou ainda, RECONHEÇA o crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos
bastem para solução da dívida, sendo que no silêncio será nomeado Curador Especial. Será o presente, afixado e publicado.
Guarulhos,29/01/2019.
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS
PROCESSO Nº 0054003-34.2008.8.26.0224
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas,
na forma da Lei, etc.
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BENS MÓVEIS - FALÊNCIA DE “TERRAMOTO CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA “PROCESSO Nº. 0054003-34.2008.8.26.0224. A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, juíza de direito da 04ª
Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, faz saber, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo administrador
judicial da falência de TERRAMOTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, o leiloeiro oficial Sr. Sérgio Villa Nova de Freitas,
matriculado na Jucesp sob nº. 316, devidamente autorizado por este r. juízo, levará em Leilão Judicial, por meio ELETRÔNICO,
os bens móveis arrecadados e avaliados no estado em que se encontram, com lances eletrônicos através do site: www.
freitasleiloeiro.com.br, a partir do dia 15 de Março de 2019, às 16:15 horas e com encerramento no dia 25 de Março de 2019, a
partir das 16:15 horas.
LOTE 01: VW/Gol 1000, ano 1992 e modelo 1993, gasolina, cinza, placa BIN-7842. Em estado de sucata e sem plaqueta de
identificação do motor. Avaliação (09/2016): R$ 500,00.
LOTE 02: VW/Gol 1000, ano 1992 e modelo 1993, gasolina, cinza, placa BIN-9588. Em estado de sucata e sem motor.
Avaliação (09/2016): R$ 600,00.
LOTE 03: VW/Santana 2000 MI, ano 1998 e modelo 1999, gasolina, vermelha, placa CNC- 7497. Em estado de sucata.
Avaliação (09/2016): R$ 1.500,00.
LOTE 04: VW/Voyage CL, ano e modelo 1989, alcool, bege, placa COT-3629. Em estado de sucata. Avaliação (09/2016): R$
500,00.
LOTE 05: GM/Caravan, ano e modelo 1992, gasolina, branca, placa BMF-2977. Em péssimo estado de conservação.
Avaliação (09/2016): R$ 2.500,00.
LOTE 06: Retroescavadeira marca Case modelo 580H, ano e modelo 1993, diesel, amarela, placa SPL-5398, Chassi
6985398. Em péssimo estado de conservação, com motor faltando peças. Avaliação (09/2016): R$ 2.000,00.
LOTE 07: Trator marca Valmet modelo Sincro - O - Mático, placa SPL 1234, diesel, amarela, Chassi 123456. Em péssimo
estado de conservação e sem motor. Avaliação (09/2016): R$ 3.000,00.
Os bens relativos aos lotes 01, 02, 03 e 04 encontram-se depositados na Avenida dos Estados, nº. 584, Utinga - Santo
André/SP, os lotes 05, 06 e 07, na Avenida dos Estados, nº, 6.980, Parque João Ramalho - Santo André/SP.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram.
Somente serão aceitos lances para pagamento à vista, a partir de 50% (Cinquenta por cento) do valor da avaliação.
Os lances terão incremento mínimo de R$ 100,00. (Cem reais).
O pagamento do valor total da arrematação deverá ser efetivado em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do
encerramento do leilão, através de boleto judicial no Banco do Brasil em favor do juízo da 04ª Vara Cível da Comarca de
Guarulhos/SP.
A comissão do Leiloeiro Oficial de 5% (cinco por cento) do valor total da arrematação, não está incluída no valor do lance e
deverá ser paga à vista em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão.
Orientações para participar do leilão através da Internet (lances eletrônicos) constam no site: www.freitasleiloeiro.com.br
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório da 04ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, ou no
escritório do leiloeiro, localizado na Praça da Liberdade, nº. 130 15º andar São Paulo/SP, com o Sr. Rodrigo Jacobetti através
do telefone (11) 3117-1000 Ramal 108.
E para que produza os efeitos de direito é expedido o presente edital de leilão, que será publicado e afixado como de
costume na forma da lei. São Paulo, 17 de Dezembro de 2018.
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