São José do Rio Preto, sexta-feira
10 de dezembro de 2021

Jornal

Editais de
CITAÇÃO

Câmara Municipal de

CEDRAL

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1062131-22.2017.8.26.0576 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz saber a Consrio
Construtora e Pavimentadora LTDA-ME, CNPJ 18.364.436/0001-25, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Degraus Andaimes Maquinas e Equipamentos para Construção Civil S.a. e outro, Processo 106213122.2017.8.26.0576, para cobrança de R$ 5.012,23 (dez/17) decorrente do inadimplemento de 08 notas fiscais/faturas vencidas
no período de 24.11.16 a 24.01.17 em relação à locação de diversos equipamentos e máquinas. Estando a ré em lugar ignorado,
expedese o edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo do presente edital, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
K -10e11/12
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 29 de novembro de 2021.

Editais de
LEILÕES
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 16/12/2021 às 10h40

2º Leilão: dia 20/12/2021 às 10h40

Eduardo Consentino,, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber
que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 16 de
Dezembro de 2021 às 10:40 horas. Segundo Leilão: dia 20 de Dezembro de 2021 às 10:40 horas. Local do Leilão:
Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no
catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 01, da quadra M, situado no
loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as
seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 6,33m e divide-se com a Rua Projetada B; 13,33m em curva na
confluência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 10; do lado direito de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel
mede 9,51m e divide-se com a Rua Projetada 10; do lado esquerdo mede 19,02m e divide-se com o lote 02; e finalmente
nos fundos mede 14,50m e divide-se com parte do lote 27; encerrando uma área superficial total de 252,56 m². Matrícula
nº 150.044 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito:
1º Leilão R$ 125.997,41. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 256.789,36. Caso não haja licitantes ou
não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 20 de Dezembro de 2021,
às 10:40 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida,
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários
advocatícios. Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor
da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a
título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de
Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros,
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão
será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes,
locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja
por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização,
situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante
o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por
cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem
como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br

Prefeitura Municipal de

MENDONÇA

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam CONVOCADAS as Organizações da Sociedade Civil do Município de
Mendonça/SP, a saber: Organizações da Sociedade Civil de atendimento, promoção e de
defesa dos direitos da criança e do adolescente, em conformidade com a Lei Municipal nº
1350, de 17 de abril de 2013, para participarem da Assembleia de Eleição das
Organizações da Sociedade Civil, que elegerá entre seus pares os representantes para
comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Mendonça/SP, biênio 2021/2023. Serão credenciadas as entidades que preencherem os
seguintes requisitos: Estarem legalmente constituídas e em regulamentar funcionamento
no município; Não possuírem fins lucrativos; Que estejam inscritas e regulares no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Compete à Assembleia das
Organizações da Sociedade Civil eleger 04 (quatro) representantes titulares e seus
respectivos suplentes, conforme o segmento correspondente.
A instituição deverá encaminhar um ofício indicando um representante titular e um
suplente, a ser entregue impreterivelmente até o dia 16 de dezembro de 2021, na sala do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situada na Rua Santos
Dumont, 642, Centro, Mendonça - SP.
A Assembleia de eleição será realizada no dia 17 de dezembro de 2021, às 09:00, na sala
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situada na Rua Santos
Dumont, 642, Centro, Mendonça - SP, e serão seguidos os protocolos de prevenção à
COVID-19, devendo todos (as) participantes usarem a máscara.
Cada Entidade deverá encaminhar seu representante devidamente credenciado (delegado).

Município de Mendonça, 09 de dezembro de 2021.

Juliano Souza de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de

POTIRENDABA
AVISO DE SUSPENSÃO
Pregão Presencial nº: 111/2021 – Processo: 177/2021
A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica aos interessados a SUSPENSÃO por tempo indeterminado, da sessão
de licitação, que seria realizado no próximo dia 15/12/2021,
às 08h30min, cujo objeto é aquisição de ITENS para serem
utilizados nas OFICINAS DE CORTE E COSTURA, com
entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital, haja
vista a necessidade de correção do Termo de Referência do
certame. Após a realização das correções necessárias, será
divulgada nova data para a realização da sessão.
Outras informações pelo telefone (17) 3827-9206
Potirendaba/SP, 09 de dezembro de 2021 – Gislaine M.
Franzotti – Prefeita Municipal

A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial
nº 099/2021; objeto do Processo nº 156/2021, ata de registro n° 078/21. TIPO: Menor preço por lote.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção corretiva e preventiva
dos equipamentos que compõem a Estação de Tratamento de Água e Esgoto de Guapiaçu e aquisição
de peças, conforme as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência. DATA, HORÁRIO
E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 22 de dezembro de 2021, às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de
Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 10/12/2021, das 08:00 horas às 17:00 horas, no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro,
Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 09/12/2021.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

Editais de
PROCLAMAS
EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355,
Centro. - Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:
EDUARDO MAZARIM VIEIRA e DÉBORA PARO DRUBI. Ele,
de nacionalidade brasileira, gerente comercial, solteiro, nascido
em Marília, SP, no dia 06 de setembro de 1986, ﬁlho de PAULO
ROBERTO MAZARIM VIEIRA e de MARINA LINA DE OLIVEIRA VIEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira,
nascida em Colina, SP, no dia 27 de dezembro de 1989, ﬁlha de
HASSAN DRUBI NETO e de LUCIANA PARO DRUBI.
JOSÉ RUBENS CARON JAUICHE e SIMONE ALMEIDA CARDOSO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo,
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de
dezembro de 1987, ﬁlho de MOUSSA JOSEPH JAUICHE e de
CELIA MARIA CARON JAUICHE. Ela, de nacionalidade brasileira, analista de recursos humanos, solteira, nascida em Santos,
SP, no dia 20 de dezembro de 1987, ﬁlha de JOSÉ CARLOS
CARDOSO e de LUCRECINDA FERRARO ALMEIDA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado
pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 09 de dezembro de 2021
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar,
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód.
Civil, os pretendentes:
1.
ALAN CRISTIAN TEIXEIRA e LARISSA APARECIDA
TRINDADE, sendo ELE ﬁlho de JURANDIR ROBERTO TEIXEIRA e de MARIA MADALENA SANTANA DOS REIS e ELA ﬁlha
de IVANDO VITALINO TRINDADE e de IVETE APARECIDA
DOMINGUES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo,
2200 – Tel: 3202-9090). 09/12/2021.
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