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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO 04/2020

Objeto: Fornecimento de combustível Óleo Diesel S10 destinados aos veículos 
da frota Municipal de Cajuru. Os envelopes contendo proposta e documentos serão 
recebidos no dia 11 de março de 2020, até às 08h30min, iniciando a sua abertura 
às 09h00min. Os editais completo e as demais informações relativas às licitações 
encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, no 
Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, ou pelo 
email: licitacao@cajuru.sp.gov.br;

Cajuru, 21 de fevereiro de 2020. João Batista Ruggeri Ré - Prefeito Municipal

UNIPSICO DE SÃO PAULO
CNPJ 58 357468/0001- 18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da Unipsico de São Paulo – Cooperativa de Saúde e de Trabalho em Psi-
cologia convoca seus associados / cooperados a comparecerem na Assembléia Geral 
Ordinária que será realizada em sua sede localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 
878 - 8º andar – Conjunto 82 - Bela Vista, São Paulo/SP, no dia 27/03/2020 às 12:00 
em primeira convocação, com a presença da 2 / 3 ( dois terços  ) dos seus cooperados; 
às 13:00 em segunda convocação, com a presença de ½  (metade) dos seus coopera-
dos e, ás 14:00 em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) de seus 
cooperados, para deliberarem, sobre a seguinte “ORDEM DO DIA”: A) Deliberação e 
Prestação de Contas do Exercício Anterior, compreendendo: Relatório do Conselho 
Administrativo; Balanço e Demonstrativo de Contas, Sobras e Perdas e, o parecer do 
Conselho Fiscal. B) Dar destino às sobras e/ou repartir as perdas. C) Eleição e/ou ree-
leição dos membros da Diretoria para o mandato 2020/2024. D) Eleição e/ou reeleição 
dos membros do Conselho Fiscal para o mandato 2020/2021. E) Deliberar sobre o pla-
nejamento para o ano entrante. F) Outros. Notas: Para  efeito de “Quorum” informa-se 
que a Cooperativa tem 20 cooperados com direito a voto.

MARIA DINTOF - PRESIDENTE

Club Athletico Paulistano
CNPJ 60.927.472/0001-16

Aviso de edital de pregão eletrônico nº 02/2020
Objeto: Piscina 51,20 m x 21,00 m x 2,50 m. 8 raias. Piscina olímpica em sistema pré-fabricado em PVC reforçado formado 
pelos componentes designados a seguir ou similares: painéis de paredes, estrutura de contrafortes das paredes, calhas / 
bordo transbordante, membrana especial de revestimento, sistema de impermeabilização, fixação de grelhas, silenciadores 
para calhas, degraus, indicador de saída falsa, sinalização de nado costas, superfície de trânsito dos atletas com faixas anti-
derrapantes na parte externa da piscina e acabamento com parafusos em aço inox. Estrutura leve e adaptável. Composição 
com materiais recicláveis e não-poluentes. Estrutura em aço inoxidável por todo o seu perímetro. Dimensões internas: 50 m 
x 21 m x 2,5 m. Revestimento em PVC com membrana especial e espessura de 1,5 mm a 2,1 mm. Linhas de marcação no 
fundo na cor preta. Degraus embutidos. A contratada deverá oferecer tecnologias testadas e aprovadas em competições de 
nível mundial de natação de classe (Campeonatos do Mundo ou Jogos Olímpicos ou Jogos Mundiais Escolares) e assegurar 
que as especificações estejam de acordo com o Manual Técnico da FINA (Federação Internacional de Natação). Quantidade: 
1 (uma) unidade; Tipo: menor preço; Envio de propostas: de 05/03/2020 a 09/03/2020, às 10h29; Abertura de lances: 
09/03/2020, às 10h30 - (Horários de Brasília). O edital completo e seus anexos poderão ser consultados e baixados pela 
internet no endereço www.paulistano.org.br/clube-paulistano-edital-02-2020. Mais informações: Rua Honduras, 1300, Jardim 
América, São Paulo, SP, cep 01428-900 09h às 11h e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira, com o pregoeiro do clube. 
E-mail: grupo.compras@paulistano.org.br São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.

Lucas 2x4 ANJ - 21/02/2020

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC

Pregão Eletrônico nº 009/2020
Tipo: Menor Preço Por Lote

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de luvas de 
segurança e protetores auriculares. Total de itens licitados: 20. Entrega 
de propostas: a partir de 27/02/2020 às 09h00. Abertura das propostas: 
10/03/2020 às 10h00min. Informações gerais: o Edital poderá ser obtido 
através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Contato: (11) 
3356-7541. Santo André, 27 de fevereiro de 2020. Eduardo Coelho Kogati 
Cocarelli – Pregoeiro Oficial.

AVISOS DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Pet Center Comércio e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 18.328.118/0001-09 - NIRE 35.300.453.824

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/09/2019
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 26/09/2019, às 14 hs, excepcionalmente no escritório da Sociedade, na Cidade São 
Paulo/SP, na Rua Doutor Miguel Paulo Capalbo, 135, Bairro Pari 2. Presença: Presentes todos os membros do Conselho 
de Administração da Companhia, Sr. Sergio Zimerman; Sra. Tania Zimerman; Sr. Gregory Louis Reider; Sr. Claudio Roberto 
Ely e Sr. Piero Paolo Picchioni Minardi, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Sergio Zimerman  Presidente; Gregory 
Louis Reider - Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na Cidade de Fortaleza, 
localizado na Avenida Santos Dumont, n. 5650, Bairro Cocó, Fortaleza-CE, e (ii) a indicação de objeto social para a referida 
filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho 
de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. 
Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Loca-
lizada na Cidade de Fortaleza, Avenida Santos Dumont, n. 5650, Bairro Cocó, Fortaleza-CE. 5.2. Aprovar a indicação do 
seguinte objeto social para a filial referida no item 5.1, (i) acima: (i) importação, exportação e comércio (inclusive via internet 
e-commerce) de artigos para animais, rações, acessórios, produtos de uso veterinário, produtos “pet”, medicamentos e 
outros produtos farmacêuticos e agropecuários em geral, produtos para consumo humano, artigos de piscina, caça e pesca 
náutica; (ii) importação, exportação e comércio (inclusive via internet e-commerce) de pássaros, aves, animais mamíferos, 
animais aquáticos vivos, animais exóticos, plantas, flores, sementes; (iii) hospital veterinário 24 horas, com serviços de con-
sultório, clínica veterinária, realização de exames, internação, cirurgias e demais procedimentos característicos, prestação 
de serviços de banho e tosa em animais domésticos; (iv) prestação de serviços de hotel, alojamento, creche para animais 
domésticos (v) a administração e oferecimento de planos de saúde para animais domésticos; e (vi) o oferecimento de 
serviços acessórios veterinários em geral, tais como atendimento domiciliar, teleatendimento e prontuários em geral e (iv) 
prestação de serviços de estacionamento em geral. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos 
necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 4. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os 
presentes assinada. São Paulo, 26/09/2019. Mesa: Sérgio Zimerman - Presidente; Gregory Louis Reider - Secretário. 
Conselheiros: Sérgio Zimerman; Tania Zimerman; Piero Paolo Picchioni Minardi; Gregory Louis Reider; Claudio 
Roberto Ely. Jucesp nº 93.722/20-5 em 17/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA - CNPJ 58.415.274/0001-21 - Pelo presente Edital, o Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado
de São Paulo, com sede na Rua Tupi, 118 - São Paulo, através de sua diretora presidente, faz saber aos seus associados,
integrantes da categoria e a terceiros interessados, que foi eleita em primeiro escrutínio, a chapa única para a diretoria
do sindicato para o mandato de 29.03.2020 a 28.03.2024, e convoca para a Assembleia Geral Extraordinária para
discussão da seguinte ordem do dia: a) comunicação do resultado do processo eleitoral; b) posse e apresentação da
diretoria eleita. São Paulo, 27 de fevereiro de 2020. Isabel Cristina Baptista – Presidente do pleito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003391-75.2017.8.26.0704 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Limeira, Estado de São Paulo, Dr. Graziela Da Silva Nery Rocha, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a BELITA FOLHEADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS 
LTDA-ME, CNPJ 09.641.400/0001-50, GERALDO FLORES, CPF 557.281.976-04, PAMELA DE OLI-
VEIRA MARTINS, CPF 375.573.328-57, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO 
DO BRASIL S/A, alegando em síntese: a primeira requerida celebrou com o requerente Contrato Para Des-
conto de Cheques de N.º 672.200.710 em 18/08/2014, no valor de R$ 100.000,00, com vencimento final em 
13/08/2015. Em 13/10/2014, o referido contrato foi aditado para R$ 180.000,00 e ratificado as garantias pes-
soais. Os requeridos utilizaram o valor ajustado e não procederam à cobertura do saldo devedor, gerando 
débito, que atualizado até 31/05/2017, importa em R$ 226.291,14. 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, proceda ao pagamento da 
quantia especificada na inicial no valor de R$ 226.291,14, devidamente atualizada e ao pagamento de hono-
rários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ficando desobrigado do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo e advertido acerca da preclusão e imediata constituição do título 
executivo judicial, caso permaneça inerte ou, no mesmo prazo, apresente embargos ao mandado monitório, 
nos termos do artigo 701 do CPC. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 
dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC, bem como 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Limeira, aos 06/fevereiro/2020. 

 
 

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I – Santana – SP. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE LYDIA PUGLIESI ROMANO, REQUERIDO POR JOÃO ROMANO NETO - 
PROCESSO Nº1023691-67.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família 
e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Mayumi Okoda 
Oshiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 11/09/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de LYDIA 
PUGLIESI ROMANO, CPF 179.283.458-62, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, por apresentar comprometimento das funções mentais, 
tendo sido nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Elen Beatriz 
Romano. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado 
na forma da lei. NADA MAIS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Pregão Presencial nº 04/2020 - Proc.04/2020 - Objeto: Prestação 
de serviços de coleta e tratamento de resíduos dos serviços de 

saúde (destinação final). Tornamos público para conhecimento dos 
interessados no pregão retro mencionado nova data de encerramento: 
10/03/2020 às 14h00 – Kátia Alves Leal - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2020 (SRP) - PROCESSO Nº 19/2020

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº 07/2020 (SRP), do tipo menor preço, por empreitada de menor preço 
global, visando o registro de preço para eventual e futura aquisição de gás medicinal 
(oxigênio) e locação de cilindros de oxigênio medicinal, para atender as necessidades 
da Unidade Básica de Saúde local, mediante autorizações de fornecimento expedidas 
pelo departamento de compras da Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses, com 
encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 10/03/2020. Valor do Edital: 
Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial na 
Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante 
a apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, 
através do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar 
os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou 
pelo site www.corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de 
retirada do edital pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura 
e empresa. Corumbataí, 27/02/2020. Pregoeiro (Portaria 7290/2020).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

     


 




              

           
                    







             
   



 
 
 
 


                 
             



              
 




    
                     
    



 
 
 




   

 

  






 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 32/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 - EDITAL Nº 13/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 11 de Março de 2020, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 13/2020 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍ-
VEIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, conforme es-
pecificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, 
de segunda à sexta-feira das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas ou no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do 
telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 26 de Fevereiro de 2020. LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 33/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 - EDITAL Nº 14/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 12 de Março de 2020, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital nº 
14/2020 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERE-
CÍVEIS (ITENS FRACASSADOS) PARA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE 
MUNICÍPIO, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumen-
to convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de 
Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas ou no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser 
obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 26 de Fevereiro de 2020. LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO ESPECIAL DE QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO 
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA FORMALIZAÇÃO DE 

CONTRATO DE GESTÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 12/2019

OBJETO: Qualificação e seleção de pessoa jurídica de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à Educa-
ção, com o fim de formalização de Contrato de Gestão objetivando 
o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços 
de educação na Unidade Escolar EMEI “Profª Rita de Cássia Toledo 
Mello Salvino Alves”, situada na Rua José Paiosin, 315, no Município 
de Santa Bárbara d’Oeste
Divulgado o edital e expedida às cópias, apresentou documentação, 
proposta técnica e financeira a seguinte Entidade: ASSOCIAÇÃO DE 
BENEFICÊNCIA E EDUCAÇÃO
A Comissão Especial de Qualificação e Seleção de Organização So-
cial para Formalização de Contrato de Gestão, reunida e após analisar 
todo o processo referente à fase Proposta Técnica-Plano de Traba-
lho- Envelope nº 02 do Chamamento Público 12/2019, é unânime em 
emitir parecer que Classifica a Proposta Técnica-Plano de Trabalho, 
sendo:
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E EDUCAÇÃO- PONTUA-
ÇÃO TOTAL 84,5

Santa Bárbara d’Oeste, 26 de fevereiro de 2020.
Comissão Especial de Qualificação e Seleção de Organização Social 
para Formalização de Contrato de Gestão: Cristiana Garcia Aguardo 

Siriani, Christiane Laudissi D’Avilla, Matilde Forti Rocha,
Clarice Citelli de Souza.

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO ESPECIAL DE QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO 
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA FORMALIZAÇÃO DE 

CONTRATO DE GESTÃO RETIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2019

OBJETO: Qualificação e seleção de pessoa jurídica de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à Educa-
ção, com o fim de formalização de Contrato de Gestão, objetivando 
o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços 
de educação na Unidade Escolar EMEI “Áurea Nadir Martinelli”, lo-
calizada na Rua Attílio Bagarolo, nº 90, Bairro Mollon no Município 
de Santa Bárbara d’Oeste, para o público alvo de 0 a 5 (anos), para o 
ano letivo 2020.
Divulgado o edital e expedida às cópias, apresentou documentação, 
proposta técnica e financeira a seguinte Entidade: ASSOCIAÇÃO DE 
BENEFICÊNCIA E EDUCAÇÃO
A Comissão Especial de Qualificação e Seleção de Organização So-
cial para Formalização de Contrato de Gestão, reunida e após analisar 
todo o processo referente à fase Proposta Técnica-Plano de Trabalho- 
Envelope nº 02 do Chamamento Público 11/2019, é unânime em emitir 
parecer que Classifica a Proposta Técnica-Plano de Trabalho, sendo:
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E EDUCAÇÃO- PONTUA-
ÇÃO TOTAL  89,25

Santa Bárbara d’Oeste, 19 de fevereiro de 2020.
Comissão Especial de Qualificação e Seleção de Organização Social 
para Formalização de Contrato de Gestão: Cristiana Garcia Aguardo 

Siriani, Christiane Laudissi D’Avilla, Matilde Forti Rocha,
Clarice Citelli de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 011/2020, 
objetivando o registro de preços de emulsão asfáltica, no dia 10 de março de 2020, às 
09:30 horas. Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br, ou de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 16h00, na Rua Catharina 
Calssavara Caldana, 451, Bairro Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço 
citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 26 de fevereiro de 2020. RODRIGO 
RIBEIRO - Secretário de Administração.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - E D I T A L – PRAZO DE 15 DIAS - 11º OFICIAL DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DA CAPITAL, por seu Oficial Substituto VICENTE DE AQUINO CALEMI, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da 
Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.252.793, 
em 31 de janeiro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USU-
CAPIÃO (Usucapião Extraordinário – Art. 1.238 CC), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo 
legal, apresentados por NADJAIR DINIS BARBOSA, brasileiro, corretor de seguros, portador da Cédula de Identidade RG 
nº. 24.115.716-X/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 054.667.668-52, e sua esposa, com quem é casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº. 6.515/77, ANA CRISTINA DI FELIPPO BARBOSA, brasileira, pedagoga, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº. 23.293.457-5/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 118.318.498-01, residentes e 
domiciliados nesta Capital na Rua Brentano, nº. 401, apartamento nº. 61, bairro Vila Hamburguesa, CEP: 05302-041, tendo 
por objeto o IMÓVEL situado na Rua Ítalo Betarello, nº. 44, correspondente a parte do lote 07 da quadra nº. 04 do loteamento 
denominado Jardim Samara, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área construída de 107,23m², e área de superfície 
de 127,29m², cadastrado na Municipalidade de São  Paulo pelo  contribuinte, em área maior, sob o nº. 168.032.0016-2, 
imóvel esse que se acha registrado, em área maior, conforme as Transcrições nºs. 70.438; 88.176 e 133.107, todas deste 
registro, sob a titularidade dominial dos Espólios de SAID RACHID SAMARA, JOÃO GABRIEL COMPRIDO e Espólio 
de SAMIE – ou SAMIA SAMARA GABRIEL. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente 
Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou o(s) 
notificando(s), Espólio de SAID RACHID SAMARA – representado pelo inventariante RUBENS SAMARA; Espólio de 
JOÃO GABRIEL COMPRIDO e Espólio de SAMIE – ou SAMIA SAMARA GABRIEL – representados pelo inventariante 
GABRIEL JOÃO GABRIEL COMPRIDO; JOSE RAYMUNDO NOTATO, MIRIAM APARECIDA SOARES PEREIRA DOS 
SANTOS, JULIO BOQUETE SOUTO e IVONE MIRANDA DE OLIVEIRA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) 
e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço 
editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do 
Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por 
escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e 
passado no 11º. Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 20 de fevereiro de 2.020. O Oficial Substituto.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005546-75.2017.8.26.0152. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogenes 
Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIMONE DE LIMA 
NEVES, Brasileiro, Solteira, Empresária Comercial, CPF 149.021.198-54, que a Ação de Imissão 
na Posse, de Procedimento Comum ajuizada por Ana Paula Matos Nascimento, foi julgada 
procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 5.578,10(07/17). Encontrando-se o 
feito em fase de cumprimento de sentença e cobrança de honorários advocatícios do advogado 
Efraim Pereira Gawendo, e estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, acrescido de 
custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, e também de honorários advocatícios. 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Cotia, aos 03 de dezembro de 2019. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 26 E 27/02/2020 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006112-21.2019.8.26.0001. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) APRUMO PROMOCIONAL 
LTDA, CNPJ 10.692.559/0001-83 ,na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Cobrança, 
de Procedimento Comum ajuizada por Banco Bradesco Cartões S/A foi julgada procedente, 
condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 510.281.36 (08/19). Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia supra devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 26 E 27/02/2020 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070491-62.2019.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Luiz Eduardo Pino Sepulveda e 
Maria Nora de Jesus Bustamente Martinez, CPF: 919.402.908-30, RG: W 045 402-8, RG: 1127996, 
nos autos do Cumprimento de Sentença, apresentado por Condomínio Edifício Cinthia, CNPJ: 
54.277.512/0001-29, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) 
respectiva(s) INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo deste 
edital, efetue(m) o pagamento do débito atualizado no valor de R$18.524,44 (10/2019), acrescido 
de custas, se houver, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, e também honorários 
advocatícios. Ciente(s), ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o(a)(s) executado(a)(s), 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos próprios autos, a(s) 
respectiva(s) impugnação(ões). Não sendo a(s) impugnação(ões) apresentada(s), em prol do(a)(s) 
executado(a)(s) será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de 
fevereiro de 2020. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 26 E 27/02/2020 
Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1004543-35.2019.8.26.0011. Ao Sr. Dr. Paulo 
Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pinheiros - SP, Faz Saber 
ANTONIO ROMERIO ALVES DA SILVA (CPF: 107.075.364- 56), que BRADESCO CARTÕES S/A, 
lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, para declarar rescindido os contratos de 
empréstimo pactuado: Cartão de crédito/compra - contrato n.º 374768003820719, da bandeira: 
AMEX; contrato n.º 4066559950375269, da bandeira: VISA; contrato n.º 6550007266848494, da 
bandeira: ELO, pelo inadimplemento do demandado, bem como condená-lo ao pagamento da 
quantia de R$ 35.209,29 (12/05/2019), atualização da última fatura, reconhecendo a aplicação de 
multa 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo índices 
oficiais (INPC). 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 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e 
publicado. Pinheiros/SP, 30/01/2020. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 26 E 27/02/2020 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo 30 DIAS. PROCESSO Nº 1035783-71.2016.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RESTAURANTE E PIZZARIA BUONA SERA LTDA, CNPJ 62.515.978/0001-43, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco Bradesco Cartões S.a., 
para declarar rescindido o contrato de empréstimo pactuado Cartão de crédito/compra (contrato n.º 
4485430501229091; da bandeira: VISA, do produto - BNDES Visa Distribuição), pelo 
inadimplemento da demandada, bem como condená-la ao pagamento da quantia R$ 57.681,69 
(01/10/16), atualização da última fatura, reconhecendo a aplicação de multa 2%, já aplicada nos 
extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo índices oficiais (INPC). Encontrando-
se a requerida 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, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de novembro de 2019. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 26 E 27/02/2020 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069147-34.2016.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Multibond Corretora de Seguros e 
Serviços Ltda - EPP(CNPJ: 08.402.835/0001-80) na pessoa de seu representante legal, que Banco 
Bradesco Cartões S.A, lhe ajuizou ação de Cobrança, de Proced Comum, para declarar rescindido 
o contrato de empréstimo pactuado Cartão de crédito/compra (contrato n.º 4551880500105937; da 
bandeira: VISA, do produto -VISA CORPORAT GOLD CENTR), pelo inadimplemento da 
demandada, bem como condená-la ao pagamento da quantia R$ 61.290,99 (02/05/2016), 
atualização da última fatura, reconhecendo a aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros 
de 1% ao mês e correção monetária segundo índices oficiais (INPC). Encontrando-se a requerida 
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o 
prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente, afixado e publicado. na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2020. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 26 E 27/02/2020 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº:0020662-70.2019.8.26.0114. Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - 
Despesas Condominiais. Exequente: CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM DOM NERY. Executado: MARIA 
FABIANA JORGEEDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0020662-70.2019.8.26.0114O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a).FABRICIO REALI ZIA, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o)MARIA FABIANA JORGE, Brasileiro, Solteira, Assistente Administrativa, RG 22476855, CPF 167. 
037.858-64, com endereço à Rua Severino Fadel, 104, Jardim Luíza, CEP 13835-000, Conchal - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM DOM NERY, ale-
gando em síntese: sendo a executada defendida pela Defensoria Pública e tendo recaído penhora sobre imóvel de proprie- 
dade da executada, foi determinado sua intimação por edital para que apresente impugnação. Encontrando-se o réu em lu-
gar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, nos 
termos acima, cujo edital será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nestacidade 
de Campinas, aos 18 de fevereiro de 2020  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 3002295-61.2013.8.26.0629 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara, do Foro de Tietê, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Xavier da Silva Salmaso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLEONICE DE JESUS AMARAL DOS SANTOS, Brasileira, Casada, Comerciária, RG 7655576, CPF 047.676.338-00, com endereço incerto e não sabido, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, alegando em síntese: "A Requerente na condição de entidade integrante do S.F.H., fez construir às suas expensas, na cidade de Tietê, um conjunto de unidades 
habitacionais, uma das quais, situada no endereço no qual os requeridos residem por força de atribuição da posse conferida por contrato celebrado em conformidade com as Normas do Sistema Financeiro da Habitação – SFH. Por força do negócio jurídico celebrado os requeridos se comprometeram, dentre outras, a pagar, nos vencimentos pactuados, as prestações relativas ao imóvel a eles destinados, o que não ocorreu. A inadimplência alcançada pelos requeridos tem como consequência a rescisão do negócio jurídico firmado e a perda da posse do imóvel em favor da requerente, para que 
ela possa dar continuidade no seu objeto social. Assim, requer a procedência da ação, para declarar rescindido o contrato celebrado com os requeridos e, desconstituído do vínculo jurídico, entre eles e a requerente, compensando-se eventuais direitos decorrentes de benfeitorias implementadas no bem com o valor devido pela ocupação gratuita do imóvel deste advento na inadimplência até a desocupação efetiva do mesmo, sejam os requeridos condenados ao perdimento dos valores despendidos a título de amortização do financiamento, a título de indenização fruição indevida do bem ou, se 
assim não entender o Juízo deve agir, que seja arbitrado valor mensal pela ocupação do imóvel, a ser compensado com os valores desembolsados pela requerida, sejam os requeridos condenados ao perdimento das eventuais benfeitorias introduzidas no imóvel, sejam os valores desembolsados pelos requeridos também deduzidos os montantes correspondentes a eventuais débitos de IPTU, água e condomínio incidentes sobre no período de sua ocupação, 
expedindo para tanto, após a desocupação do bem e já em fase de execução de sentença ofícios à Prefeitura Municipal, SABESP e ao Condomínio, na pessoa do seu síndico, para que apresentem de forma discriminada os débitos existentes sobre o imóvel no período da ocupação pelos requeridos. 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, os réus será serão 
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 Tiete, aos 23 de maio de 2018.  


                  


          
 
   
               

          
               
              


             






 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 043/2.020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2.020

OBJETO:- Registro de preços para aquisição 
de concreto usinado para ser utilizado nos 
serviços diversos a serem executados pelo De-
partamento de Obras e Projetos da Secretaria 
de Obras pelo período de 12 meses. Data da 
abertura-11/03/2.020, as 08:00 horas. Melho-
res informações poderão ser obtidas junto a 
Seção de Licitações na Rua Santos Dumont nº 
28, Centro, ou pelo telefone (018) 3643.6126. 
O Edital poderá ser lido naquela seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Cristiano Salmeirão, Prefeito Municipal, 
Birigui, 26/02/2020.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO 
DE DATA

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 05/2020 - 
Processo 112/2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de 
massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto betuminoso 
usinado quente) para aplicação a frio. Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Informamos a todos os interessados que, foi ex-
cluído alínea “b” do item 1.4 do capítulo VI do edi-
tal e reti� cado o Termo de Referência (elaborado 
pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança), devido a Reti� cação � ca redesigna-
da a data para o processamento do pregão para 
ocorrer no dia 11/03/2020 às 08:30hs. O Edital Re-
ti� cado encontra-se no ‘Portal de Compras’. Lucia 
Helena Antonio – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Rodobens Malls Administração
de Shopping Centers Ltda

CNPJ Nº 17.173.094/0001-01 - NIRE 35.229.690.920
Redução de Capital

Data 10.01.2020. Local São José do Rio Preto-SP. A totalidade dos só-
cios da RODOBENS MALLS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS 
LTDA, com sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Francisco das 
Chagas de Oliveira, nº 2500, Sala 55F, Higienópolis, CEP 15085-485, 
DELIBERAM, reduzir o capital social, nos termos do artigo 1082, II do 
Código Civil, de R$5.860.785,02  para  R$5.750.785,02, representan-
do uma redução de R$110.000,00, que será devolvido até 31.01.2020, 
em moeda corrente nacional, à sócia RNI Negócios Imobiliários S/A. 
Sócios: RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

Anuncie:  
11. 3729-6600  
publicidade@gazetasp.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
EXTRATO DE CONTRATO 92/2020 – Contratada: 
ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ. 

N°. 47.218.979/0001-32 - PMH nº. 13065/19 – Concorrência 
Pública Internacional Nº. 14/19 - Objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução das obras do viário de prolongamento 
da Rua Luiz Camilo de Camargo, Remanso Campineiro, município 
de Hortolândia, São Paulo, conforme Memorial Descritivo - Valor 
R$ 3.936.103,99 - Prazo: 06 (seis) meses, contados da Ordem de 
Serviços – Assinatura: 11/02/2020. Hortolândia, 11 de fevereiro de 
2020 – Sergio Marasco Torrecillas - Secretário de Obras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias 
úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo junto ao 
Departamento de Compras e Licitações, em CD -ROM a ser retirado no referido ende-
reço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento 
de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço 
ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na 
Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br. Os envelopes contendo 
proposta e documentos serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, no dia 12 de março de 2020, até as 09:30 horas, iniciando a 
sua abertura às 10:00 horas.

Cabreúva, 13 de Fevereiro de 2020
Henrique Martin

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO


