
Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 13/2022.  
Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de Materiais Escolares e 
Material de Escritório para suprimento de diversos setores da Prefeitura Municipal de 
Tanabi, conforme a quantidade descrita no anexo I deste edital, pelo período de 12 
(doze) meses. Entrega de envelopes e credenciamento e sessão de negociação: 31 de 
maio de 2022, as 09h15min O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município 
de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242, Centro, todos os dias úteis das 09h00 às 
15h00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 17 de maio de 2022. João Paulo da 
Silveira – Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito do Município. 
 

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O município de Guapiaçu/SP 
torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 062/2022; Processo 
nº 096/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO ITEM OBJETO: constitui objeto do presente pregão 
registro de preços de doces e refrigerantes para as escolas do ensino médio, fundamental, 
infantil, administração, e residência terapêutica do município de Guapiaçu, que será utilizado 
no período de 12 meses, conforme especificações constantes no anexo i do edital.DATA 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 01/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL 
DA SESSÃO: Dia 01/06/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 20/05/2022.
PREGOEIRO:Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 063/2022; Processo nº 097/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 
OBJETO: constitui objeto do presente pregão o registro de preços de areia; cal; telha; tijolo; 
bloco; e, pedra britada para utilização em toda a administração, conforme especificações 
constantes no anexo i do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 
01/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 01/06/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br DATA: 20/05/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 064/2022; Processo nº 098/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 
OBJETO: constitui objeto do presente registro de preços de suplemento alimentar e leite em pó 
para o departamento de saúde do município de Guapiaçu, conforme especificações constantes no 
anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 01/06/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 01/06/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 
20/05/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 065/2022; Processo nº 099/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 
OBJETO: constitui objeto do presente registro REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL 
HOSPITALAR, conforme especificações constantes no anexo I do edital.DATA DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 02/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA 
SESSÃO: Dia 02/06/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL 
DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 20/05/2022.PREGOEIRO: 
Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO- O município de Guapiaçu/SP torna 
público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 066/2022; Processo 
nº 100/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER 
PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM OBJETO: constitui objeto do presente registro CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU EM 
JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.) E JORNAL DE 
CIRCULAÇÃO REGIONAL, PELO PRAZO DE 12 MESES conforme especificações constantes no anexo I 
do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 02/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA 
SESSÃO: Dia 02/06/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: 
no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 20/05/2022. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 04/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 57/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para construção e asfaltamento de vias do município. 
Data da realização da Sessão Pública: 22/06/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 

Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 

O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93. 
Monte Aprazível, 19 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL. 
 

Prefeitura Municipal de 
Palestina

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022

A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a abertura do 
processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, destinado à seleção de propostas  Aquisição de 
Unidade Móvel de Saúde, conforme especifi cações constantes no Termo de Referência, parte integrante 
do Edital. A sessão realizar-se-á no dia 03 de junho de 2022, com o início do credenciamento a partir das 
10h00m, na sede da Prefeitura Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siquei-
ra Campos, nº. 1380, 1º Andar, Centro, Palestina - SP, CEP: 15470 - 000. O Edital completo, assim como maiores 
informações, estará disponível a partir do dia 23 de maio 2022, no horário comercial em dias úteis, ou por 
telefone, através do número (17) 3293-1265, ramal 222, no site www.palestina.sp.gov.br, podendo, também, 
ser obtido através de solicitação no endereço eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com. Para agilizar o 
processo de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital - Pregão Ele-
trônico nº 001/2022”, Processo Administrativo nº 046/2022 e, no campo “Mensagem”, informe os dados 
do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. Palestina 
- SP, 19 de maio de 2022. Reinaldo Aparecido da Cunha - Prefeito Municipal.

AVISO DE ABERTURA  
Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” COMUNICA a abertura de LICITAÇÃO na 
modalidade CHAMADA PUBLICA sob o nº. 002/2022 CPPSJRP, objeto do processo nº. SAP-PRC-
2022/16177, que trata da despesa com a compra de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, leite e 
derivados através do Programa Paulista de Agricultura e Interesse Social – PPAIS, (entrega parcelada a 
critério da Administração), para uso no preparo das refeições aos funcionários e sentenciados desta 
Unidade Prisional e do CDP de São José do Rio Preto durante o período de 06/06/2022 a 31/08/2022 
(118) cento e dezoito dias. Os documentos de habilitação e as propostas de venda apresentadas serão 
analisados, na data de 06/06/2022, a partir das 09:00h, em uma única etapa, pela Comissão de Avaliação 
e Credenciamento, que verificará sua conformidade com os requisitos do edital e na legislação vigente. 
As informações que se fizerem necessárias serão fornecidas através do telefone (17) 3234-5522 ramal 
236, no Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” sito à Rod. BR 153, km 47,5 São 
José do Rio Preto - SP ou pelo endereço eletrônico: cpp@sjrp.sap.sp.gov.br. O edital na integra será 
disponibilizado para leitura e impressão na internet no 
endereço: www.sap.sp.gov.br, www.itesp.sp.gov.br e www.imesp.com.br, e ainda poderá ser consultado e 
ou retirado na Diretoria do Núcleo de finanças e Suprimentos desta Unidade.   
 

                                                                                   
EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR -  4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 
 
PROCESSO: 0012609-69.2017.5.15.0133. AUTOR: DIRCEU ANGELOTTI e outros. RÉU: FACULDADE DE COMERCIO D PEDRO II LTDA - ME e outros. DEVENDO NO QUE COUBER 
SER OBSERVADO O PROVIMENTO GP-CR N.º 04/2014 DO EG. TRT DA 15ª REGIAO. O Excelentíssimo Doutor JULIO CESAR TREVISAN RODRIGUES - Juiz do Trabalho, no uso de 
suas atribuições legais, conforme id 1cee796, torna pública a abertura da realização de “ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR” do bem penhorado nos autos em epígrafe e 
discriminado a seguir, para tanto nomeia o Corretor, Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-20, telefone 017 99619-9362 e 19 98363-2151, e-mail 
julio@asolucaoimoveis.com.br, site www.alienacaojudicialdebens.com.br, Av. Miguel Damha 1540 – Residencial Gaivota I em São José do Rio Preto- SP e Av Dos Trabalhadores, n.116, sala 
1004,  bairro Castelo Branco, Indaiatuba, SP corretor devidamente cadastrado conforme provimento GP-CR N.º 04/2014 junto ao TRT da 15ª Região, que deverá observar os seguintes 
critérios. IDENTIFICAÇÃO: Matrícula do imóvel nº 188.033 do 1º CRI de São José do Rio Preto - SP. DESCRIÇÃO DO BEM: Um prédio com frente para a rua Rubião Júnior nº 2.889 esquina 
da rua General Glicério, construído de tijolos e coberto de telhas, contendo diversos cômodos internos, inclusive um grande salão, com todas as suas dependências e instalações de luz 
elétrica, água, esgoto e sanitários e outras pequenas benfeitorias existentes no quintal e um prédio com três pavimentos, destinados a fins escolares, a rua General Glicério, esquina da rua 
Rubião Júnior, o qual recebeu o n. 3.390, com seu terreno medindo vinte e nove metros e oitenta e cinco centímetros (29,85) de frente para a rua Rubião Júnior, igual dimensão nos fundos, 
por vinte dois (22,00) metros para a rua General Glicério e do outro lado, da frente aos fundos, constituído de parte da data A, do quarteirão nº 63, foreiro ao Patrimônio Municipal, situado no 
1º subdistrito desta cidade, dividindo-se pela frente e de um lado com as referidas ruas, do outro lado com Atilio Fava e pelos fundos com Eladio Arroio e Miguel Martins. Sobre o terreno está 
construído um imóvel comercial, próprio para escola, dividido em um prédio principal e um anexo, sendo: a) subsolo medindo aproximadamente 144,36 m²; b) pavimento térreo com frente 
para a rua General Glicério constituído de um salão com recepção, e várias salas demarcadas com divisórias. Neste pavimento há um pátio de aproximadamente 99,00 m², que liga o prédio 
principal ao anexo, e serve de garagem, com um portão de acesso para a rua Rubião Júnior. O prédio principal mede aproximadamente 284,61m², e o anexo 278,08 m², perfazendo um total 
de 544,65 m²; c) o 1º Pavimento constitui-se em um grande salão, demarcado em salas através de divisórias medindo aproximadamente 562,69 m²; d) o 2º pavimento é também constituído 
por um grande salão, demarcado em salas através de divisórias medindo aproximadamente 284,61m². Total da área construída: 1.436,52 m². LOCALIZAÇÃO; Rua Rubião Júnior, nº 2.889, 
esquina com Rua General Glicério, Centro, São José do Rio Preto/SP. AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 7.160.024,46 (sete milhões cento e sessenta mil vinte e quatro reais e quarenta e seis 
centavos), avaliado em 23 de janeiro de 2019. PROPOSTA MÍNIMA: R$ 5.012.017,12 (cinco milhões doze mil dezessete reais e doze centavos). ÔNUS/OBSERVAÇÃO: 1/3 do imóvel 
pertence a: 1 - JORGE KHAUAN; 2 - JORGETA KHAUAN; 3 - RUTH KAUAN; 3 - ESMERALDA KAUAN; 4 - ADELAIDE KAUAN; 5 - RAFAEL KAUAN; 1/6 do imóvel pertence a: 1 - JORGE 
KHAUAM; 2 - JORGETA KHAUAM; RASUTH KHAUAM JANIKIAN; ESMERALDA KAUAM FONTES; ADELAIDE KAUM; AV.01/188.033 – Consta inscrição de um contrato de locação, 
AV.02/188.033 – Penhora referente ao processo 0012609-69.2017.5.15.0133, AV.04/188.033 - Penhora referente ao processo 00051260720124036106. DA VISITAÇÃO DO IMÓVEL: Ficou 
autorizada pelo despacho da excelentíssima Juíza a visitação do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser 
apresentada cópia do despacho, devidamente assinada, à qual se dá força de MANDADO JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel a ser alienado. É vedado aos 
depositários, criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do novo CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, caso a 
providência se mostre necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO: Esta alienação, por iniciativa particular, perdurará pelo período de 02/05/2022 a 31/07/2022. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: de 02/05/2022 a 31/07/2022 até as 17:00 horas; As propostas deverão ser entregues diretamente ao Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, no período, não haverá encerramento 
presencial, fica autorizada a realização de alienação, na modalidade eletrônica e as propostas caso tenha seja juntada ao processo pelo corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, ou informando 
caso não tenha proposta. Após, juntada as propostas ao processo ato contínuo concluso ao juízo para apreciação; Eventuais propostas que forem apresentadas diretamente ao processo não 
serão conhecidas (serão desconsideradas). DA COMISSÃO: Acolhida a proposta pelo Juízo o proponente (adquirente) deverá pagar ao corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da alienação; A comissão devida não integra o valor da proposta, e não será devolvida ao proponente (adquirente) em 
nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do proponente; A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente 
no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, após a homologação da proposta, através de depósito diretamente em conta bancária indicada pelo corretor devendo apresentar o 
comprovante ao juízo. Ressalva-se a possibilidade de pactuação direta com o corretor, pelo proponente (adquirente), para pagamento em prazo diverso. LOCAIS PARA RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: Com agendamento obrigatório de horário na Av. Miguel Damha nº 1540 - em frente ao Cond. Residencial Gaivota I, São José do Rio Preto, SP e Avenida Dos 
Trabalhadores nº 116, sala 1004, bairro Castelo Branco, Indaiatuba, SP, e-mail julio@asolucaoimoveis.com.br, site www.alienacaojudicialdebens.com.br. DA PREFERÊNCIA NOS 
LANCES: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: A) O pagamento à vista. B) A proposta com menor número de parcelas. FORMAS DE PAGAMENTO DOS 
LANCES: 1- À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora. 2 - A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada 
e o restante em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, pelo índice IPCA-E, na data do efetivo pagamento, sempre por meio de depósito judicial. OBS - 
Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa pela mora será de 20% sobre o valor da venda e execução do valor remanescente será dirigida 
ao patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, dispensando qualquer citação para tanto, por se tratar de dívida líquida e certa. DA 
PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas "condicionalmente", ficando sujeitos a posterior apreciação do Juiz responsável, 
desde que não inferiores a 65% da avaliação. Propostas abaixo de 65% da avaliação serão rejeitadas de plano. FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO: A alienação do bem será formalizada 
por termo nos autos da execução, no qual o licitante deverá declarar "estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e 
criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas”. * Será expedida carta de alienação do imóvel, 
para registro imobiliário, nos termos do § 2º do art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel ficará gravado com hipoteca, nos termos do artigo 895, §1º do CPC. CONDIÇÕES 
GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os exequentes também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, 
nos termos do art. 892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura 
do auto. Os referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz (a) no momento oportuno, considerando as condições e peculiaridades do bem 
alienado. * A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação/arrematação do bem pelo exequente, este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Júlio César 
Cardoso. DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se o (a) executado (a) pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá 
apresentar até a data e hora designadas para a abertura dos envelopes, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição 
da execução. Neste caso, deverá o (a) executado (a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios, além da comissão do Sr. JÚLIO CÉSAR 
CARDOSO. DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS" e no estado em que se encontra. A descrição detalhada e as fotos do imóvel a ser apregoado estão disponíveis 
no site www.alienacaojudicialdebens.com.br (as fotos disponíveis no referido site são meramente ilustrativo-exemplificativas). DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o 
imóvel a ser apregoado, podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal. ÔNUS: Aos interessados em arrematar o bem imóvel, fica esclarecido que os 
créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de 
melhoria e multas, não serão de responsabilidade do adquirente, já que a arrematação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo relação 
jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130, parágrafo único, do CTN). Caberá à parte arrematante indicar nos autos referidos débitos, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da carta de alienação a fim de que seja retido de eventual valor remanescente da execução e paga a dívida, observada a gradação legal ou, inexistindo valores, seja 
expedido ofício ao órgão público competente a fim de promover a cobrança e/ou inscrever a dívida em dívida ativa, em responsabilidade do anterior(es) proprietário(s). IMPORTANTE: a) 
Publicação deste edital suprirá eventual insucesso das notificações/intimações pessoal dos respectivos patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora anterior. b) 
Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto. Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das 
informações apresentadas até a assinatura do auto. Indaiatuba, SP, 17 de maio 2022. Perito / Corretor. 
 
JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI S/P 52891-F 

 

ANEXO 1 

E.E. PROF “JUSTINO JERRY FARIA” 

LICITAÇÃO PERMISSÃO USO DE CANTINA ESCOLAR 

  A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. Prof. “Justino Jerry 

Faria” situada à Rua Ipiranga, nº 3078, Santos Dumont, São José do Rio Preto/SP, torna 

público a Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da 

Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções 

deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 24/05/2022 a 26/05/2022 no 

horário das 10h às 17h, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 63,94, 

correspondente a 2 UFESPs em nome da APM. da E.E. Prof. “Justino Jerry Faria” junto 

ao Banco do Brasil - agência nº 3018-X , conta corrente nº 35.244-6 sem devolução. As 

propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local até o 

dia 31/05/2022, às 17h. A abertura dos envelopes contendo as propostas será 

realizada em sessão Pública no dia 02/06/2022, às 14h00, nas dependências da escola, 

pela Comissão julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.  

São José do Rio Preto, 16 de Maio de 2022. 

 Simara Fabiana de Almeida 
Diretor Executivo da APM  
RG. 24.486.148 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO RIO PRETO KENNEL CLUBE. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
                         
 
 
Nos termos do art. 13 inciso I do Estatuto Social, ficam convocados os associados do Rio 
Preto Kennel Clube que estão em condições regular,  para participar de Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 31 de maio, as 10hs em 1ª convocação e as 10,30 h em 
segunda convocação, na Rua José Dias Arroyo n. 310, cidade  de São José do Rio Preto – 
SP,  para tratar da seguinte   Ordem do dia: 
 

1. Apreciação das contas no período de 2018 a 2021 
 

2. Eleição e posse da nova  Diretoria  
 

3. Assuntos Gerais 
 

 
São José do Rio Preto,   19  de  Maio de 2022  
 
 
 
 
 
 

EMANUEL W ZINEZI RODRIGUES 
Presidente da Diretoria Administrativa 

 
                          

 
 
                                    
                                                          

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

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: 
 
MAGNER MONTEIRO JUNIOR e CRISTIANE FERREIRA DE MIRANDA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Cassilândia, MS, no dia 
17 de novembro de 1997, filho de MAGNER MONTEIRO e de DANIELA SILVEIRA 
PAIÃO MONTEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, 
nascida em Fernandópolis, SP, no dia 20 de outubro de 1990, filha de LUIZ CARLOS 
DE MIRANDA e de SUELI APARECIDA FERREIRA.  
 
RAPHAEL TEIXEIRA DOS SANTOS e MICHELLE DE PAULA E SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 09 de janeiro de 1993, filho de WELLINGTON TEIXEIRA DOS SANTOS e de 
SIMONE SILVA SIRINO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
recepcionista, solteira, nascida em Frutal, MG, no dia 15 de novembro de 1990, filha de 
LUIS CLAUDIO DA SILVA e de ASTROGILDA DE PAULA E SILVA.  
 
MIKE HENRIQUE RUFINO DE MELO e NATHANE SILVA THIENIO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, vistoriador veicular, solteiro, nascido em Orlândia, SP, no dia 
05 de dezembro de 1992, filho de ALMIR ESTEVÃO DE MELO e de MARILDA 
RUFINO ESTEVÃO DE MELO. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, 
divorciada, nascida em Olímpia, SP, no dia 08 de maio de 1991, filha de ODAIR 
THIENIO e de LENINHA DA SILVA THIENIO.  
 
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, 19 de maio de 2022. 
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. MARCOS FABIO COSTA e PÂMELA DOS SANTOS MATOS, sendo ELE 
filho de DELSON MARCOS COSTA e de FABIANA VALENTINA DE 
PAULA COSTA e ELA filha de JOSÉ CARLOS DE MATOS e de 
ANDREIA RENATA DOS SANTOS MATOS; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
19/05/2022. 

 

  |  A7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sexta-feira, 20 de maio de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

Edital De Intimação- Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0027852-27.2017.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Jose Roberto Lopes Fernandes, na forma da Lei, etc. Faz Saber 
a(o) Julia Theodoro Rodrigues, Brasileira, Viúva, Aposentada, RG 10.546.936, CPF 098.107.948-27, com endereço à Sao 
Judas Tadeu, 355, Vila Sao Judas Tadeu, CEP 15075-290, São José do Rio Preto - SP e Lucas Mauri Ananias Rodrigues, 
Brasileiro, Solteiro, Advogado, RG 41.519.641, CPF 423.845.298-46, com endereço à Sao Judas Tadeu, 355, Vila Sao Judas 
Tadeu, CEP 15075-290, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de 
Hylda Tavares de Carvalho. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, 
para ciência quanto ao bloqueio efetuado, via sistema Bacenjud, e para que, em querendo, apresentarem impugnação no prazo 
de 15 (quinze) dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São José do Rio Preto, aos 16 de maio de 2022. K -19e20/05


