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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 28/2022 
 
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços terceirizados de 
moto-entregador e eletricista, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao 
Edital. 
 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/06/2022, às 10h e a abertura será a partir das 
10h02min.  
 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7796. 
E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. 
 
São José do Rio Preto, 27 de maio de 2022. 
 
 
 

Pedro Roberto Gomes 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 

 
 
 
 
 

Prefeitura do Município de Tanabi  
Tomada de Preços nº. 06/2022. Objeto: Recapeamento asfáltico nas ruas: 
Euclides Ferreira da Silva, Sebastião Maciel, Antônio R. dos Santos, Praça 
Izabel Galvani Frange – Trechos 01/02, Mauricio Lima Basso, Nicolau Ferreira 
Lima – Trechos 01/02 e Francisco Meneghetti. (Convênio 100693/2022 – 
Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo). As 
09h30min do dia 26 de maio do ano de 2022, reuniu-se a CML, para o fim 
especial da abertura dos envelopes da Tomada de Preços nº. 06/2022;  após a 
verificação dos envelopes de nº 01, foi declarada habilitada a empresa Rimar 
Serviços de Construção e Locação de Máquinas LTDA, sendo assim CML 
passou para a fase de classificação ou seja,  abertura do envelope nº 02 – 
proposta. Em sequencia verificou-se o seguinte resultado: 1º lugar a empresa 
Rimar Serviços de Construção e Locação de Máquinas LTDA com o valor de 
R$ 456.606,98. Diante disso,  fica declarada como vencedora a empresa 
RIMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 
com o valor de R$ 456.606,98 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e 
seiscentos e seis reais e noventa e oito centavos). Keila Mara Mourão Costa de 
Souza – Presidente da Comissão Municipal de Licitações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
GRAHAM BELL INCORPORADORA S/A  

 

Por solicitação do Presidente Sr. Marcello Luís Moi, ficam os Senhores Associados convocados a participarem de Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em ambiente virtual, no período compreendido entre as 08h00 do dia 20/06/2022 as 18h00 do dia 
28/06/2022 (fase de debate e votação). 

VOTAÇÂO PRÈVIA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – como preparativo para o funcionamento da Assembleia haverá 
votação do Presidente da Assembleia que ocorrerá entre as 08h00 e 12h00 do dia 20/06/2022. Os interessados a concorrerem à 
presidência da assembleia devem informar nome completo, CPF e e-mail até as 12h00 do dia 19/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento 

Em um primeiro momento, os assuntos, abaixo relacionados, serão discutidos em ambiente virtual, nas Salas de Debates, e 
servirão de preparativo para a votação. Nesta fase, a participação nas Salas de Debates ainda não tem caráter de votação, mas 
trata-se de oportunidade dada aos condôminos(as) para conhecerem, questionarem, opinarem e sugerirem soluções em cada um dos 
assuntos de interesse. 

As Salas de Debates funcionarão entre as 12h00 do dia 20/06/2022 e as 12h00 do dia 24/06/2022 e os assuntos a serem 
discutidos e posteriormente votados serão:  

1) Aprovação da prestação de contas 2021; 

2) Aprovação da prestação de contas Janeiro a Maio 2022; 

3) Apresentação da situação dos processos de unificação  

4) Apresentação do relatório dos próximos passos e pendencias 

5) Aprovação da nova Diretoria Julho 2022- Julho 2023; 

6) Assuntos Gerais; 

Nas Salas de Debates serão disponibilizados arquivos relacionados aos assuntos de interesse que servem de base para consulta e 
retirada de dúvidas. 

A FASE DE VOTAÇÃO da AGO ocorrerá na mesma Plataforma AVCond e estará disponibilizada no período compreendido 
entre as 18h00 do dia 24/06/2022 até as 18h00 do dia 28/06/2022, oportunidade em que serão colocados em votação os itens que 
necessitam de aprovação.  

Observação importante: Os interessados a concorrem aos cargos de Presidente, Vice Presidente, Diretor, Comissão de Obras 
devem manifestar, expressamente, por meio de registro de sua intenção nas Salas de Debates, até as 12h00 do dia 24/06/2022, a fim de 
serem relacionados como candidatos aos cargos. Poderão ser enviados vídeos de apresentação dos candidatos, para inclusão do link na 
plataforma.  

A participação nas Salas de Debates e, posterior Votação na Assembleia, em ambiente virtual, será feito por meio do acesso à 
Plataforma AVCond. Para isto, acesse via navegador (Chrome, Firefox, IE e outros) o link app.avcond.com, utilizando os dados de login 
recebidos nos e-mails cadastrados junto à Administradora. 

Procurações devem ser encaminhadas até as 12h00 do dia 20/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento. 

Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da expedição e publicação do 
presente EDITAL, sendo que o mesmo terá publicação em jornal de circulação de São José do Rio Preto. 

Para operação da Plataforma AVCond foi designado, como operador da plataforma, o Sr. Fernando Gardino de Souza, que 
também, exercerá as funções de secretário da Assembleia. 

Cada condômino pode realizar o registro de seu voto na opção desejada, durante o período de vigência da assembleia virtual 
aberta para esta finalidade, por meio do acesso à Plataforma AVCond, no período de funcionamento da Assembleia acima descrito. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) É defeso aos associados se fazerem representar por procuradores munidos de instrumentos particulares de procuração, 
devendo a procuração ser depositada nas mãos do síndico, antes do início da assembleia. É recomendável apresentar cópia do 
RG do outorgante; 

2) As deliberações das assembleias gerais serão obrigatórias a todos os associados, independentemente de seu comparecimento 
ou de seu voto, cabendo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir. 

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2022. 

 
 

Atenciosamente 
 
 
 

______________________________ 
Marcello Luiz Moi 

Presidente 

Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Tenda de Umbanda Caboclo Ogum Beira 
Mar convoca para Assembleia Geral Ordinária, a ser rea-
lizada no dia 01 de junho de 2022 às 19:30 horas, na Rua 
Gabriel Oliveira Sumariva, 805, Jardim João Paulo II, São 
José do Rio Preto.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1061876-
25.2021.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Tatiana Barrionuevo Gotti, Regina Barrionuevo Gotti Baessa e 
Sérgio Luís Komka Salvador ajuizram ação de USUCAPIÃO, alegando que são sobrinhas da Sra CECY ARNAUD 
BARRIONUEVO, viúva e sem filhos, que esteve sob os cuidados de Angêla Barrinuevo Got, curadora da mesma e mãe das 
autoras, até a data do óbito, tendo a Sra Angela se responsabilizado por todos os encargos relativos ao imóvel. Objeto da 
presente ação, qual seja: " apartamento n. 154, do 15º andar, do Edifício Sun Flower, Bloco A, com frente para a Rua Benjamim 
Constant, n. 3.665, situado na Vila Imperial, município e comarca de São José do Rio Preto-SP.", alegando as mesmas o 
domínio e propriedade do imóvel descrito. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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 José do Rio Preto, aos 19 de maio de 2022. K-27e28/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
Edital do Pregão Presencial nº 013/2022 
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessados que se 
encontra aberto o Pregão Presencial nº 013/2022, referente a aquisição de uma 
pá carregadeira. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 
10/06/2022 às 14:00 horas, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 27 de maio de 2022. Luiz Antonio 
Tobardini - Prefeito Municipal. 
 
Tomada de Preços nº 002/2022  
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Tomada de Preços 
002/2022. Objeto: Contratação de empresa para execução de recapeamento 
asfáltico em trechos das ruas Conceição da Silva Vieira, Zilda de Carvalho 
Câmara, Antonia Pinato, Ermelinda Bianchi, Nathalina Zanqueta Pradella e 
Alameda Brandina Perin Floriano, no município de Bady Bassitt - SP. Sessão: 
09h00 do dia 14/06/2022, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital completo 
e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 27 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Tomada de Preços nº 003/2022  
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Tomada de Preços 
003/2022. Objeto: Contratação de empresa para construção do Espaço Saúde, no 
Residencial Menezes 04, na Avenida Projetada 02 LD, no município de Bady 
Bassitt - SP. Sessão: 10h30 do dia 14/06/2022, na Biblioteca Municipal de Bady 
Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 27 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Concorrência Pública nº 001/2022 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Concorrência Pública nº 
001/2022, do tipo “menor preço global”. Objeto: Construção de escola de ensino 
fundamental no Jardim Tangará, em Bady Bassitt - SP. A Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt torna público que a empresa BMS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
RIO PRETO LTDA foi declarada HABILITADA, assim fica aberto o prazo recursal, 
nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, a contar da presente publicação. Bady 
Bassitt, 27 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
 
 

Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

Proclamas 

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. GIOVANNA EMANUELLE DE AGOSTINHO e ALINE GOMES PASSARINI, sendo ELA filha de JEFFERSON CELSO DE 
AGOSTINHO e de SILVIA CRISTINA SIMÕES BERNARDINO DA SILVA AGOSTINHO, sendo ELA filha de EDVALDO 
DONIZETI PASSARINI e de RITA DE CÁSSIA GOMES PASSARINI, brasileiras e residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
27/05/2022. 
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