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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO PROCESSO Nº 42/2022 ADITIVO CONTRATUAL Nº 13/2022 PRIMEIRO 
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2021. CONTRATADA: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA 
LTDA – EPP. Objeto: Acréscimo quantitativo ao Contrato nº 06/2021, que tem como objeto a 
contratação de empresa para fornecimento parcelado, conforme demanda, de água mineral para o 
consumo, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros (apenas reposição da água mineral, 
mediante troca dos galões em comodato), aquisição de água mineral, sem gás, em embalagens com 
12 (doze) unidades, de 510 ml e água mineral sem gás, em caixas com 48 (quarenta e oito) unidades 
de 200 ml, sendo o acréscimo somente a este último item (caixa com 48 unidades de 200 ml), na 
porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento). Vigência: 15 de julho de 2022 a 21 de agosto de 
2022. Data da Assinatura: 14 de julho de 2022. Valor do Aditivo: R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e 
cinco reais). Recursos Orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. Base Legal: Artigo 65, I, 
“b” e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 14 de julho de 2022. Ver. PEDRO 
ROBERTO GOMES - Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
 

 
 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 56/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 82/2022

REGISTRO DE PREÇOS: 34/2022
OBJETO: Aquisição de leite pasteurizado tipo C e leite 
integral UHT.
Data da realização da Sessão Pública: 29/07/2022
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: Leis Federais: 8.666/93 e 
10.520/02.

Monte Aprazível, 14 de julho de 2022.

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1034829-18.2017.8.26.0576 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER ao AUTO PEÇAS PARK RIO PRETO EIRELI ME - NA PESSOA DO SÓCIO FÁBIO ROCHA PINHEIRO, CNPJ 
12.156.906/0001-89, com endereço à Rua Benedito Jose Ismael, 2406, Vila Sao Jorge, CEP 15040-080, São José do Rio Preto 
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Aquarius Comércio de Derivados de 
Petróleo Ltda, alegando em síntese: "A Exequente é credora da Executada, do valor de R$ 4.423,90 (Quatro mil, quatrocentos e 
vinte e três reais e noventa centavos), referentes às duplicatas, número 232987A, 232987B, 232987C, 232987D, 232987E". 
Dá-se à causa o valor de R$ 4.545,55. Petição liberada nos autos em 07/07/2017, subscrita pelo Dr. ALEXANDRE DE LIMA 
PIRES, OAB 166.358. Assim, pelo presente, fica a executada supra qualificada devidamente CITADA dos termos da presente 
ação para que, no prazo legal de 3 (três) dias, efetue o pagamento devidamente atualizado da dívida, ou seja, R$ 4.423,90 
(quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa centavos). Outrossim, intimada na mesma oportunidade a executada 
(artigo 65 e parágrafo primeiro, do CPC); esclarecendo-a que terá o PRAZO DE 03 dias para pagamento ou 15 (quinze) dias, 
contados da publicação do edital para, em querendo, oferecer EMBARGOS (artigo 915 do CPC), tudo em conformidade com as 
r. Decisões de fls. 26 e 154: "Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. 
EXPEÇASE MANDADO DE CITAÇÃO aos executados, para pagamento no prazo de 03 dias ( art. 829, CPC), esclarecendo que 
o prazo para EMBARGOS é de 15 dias, a partir da juntada do mandado de citação nos autos ( art. 915, CPC). Fixo os honorários 
advocatícios em 10% sobre o total do débito, que será reduzido a 5% no caso de pagamento integral neste prazo (art. 827, § 1º, 
do CPC), advertido-o que poderá ser elevado para até 20%, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, 
caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo 
advogado do exequente (art. 827, § 2º, do CPC). Em caso de não pagamento, proceda à PENHORA de tantos bens quantos 
bastem para a garantia do débito e após, sua AVALIAÇÃO. É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do 
devedor acerca de eventual composição amigável. Intime-se.Vistos. Fls. 152/153: Defiro a citação editalícia da parte ré Auto 
Peças Park Rio Preto Eireli Me, no prazo de 30 dias, com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, incisos III e IV, do CPC). Providencie o cartório a confecção do edital e intime a autora para efetuar o 
recolhimento da taxa de publicação -guia FEDTJ cód. 435-9. Com a comprovação do pagamento, publique-se o edital, sendo 
uma vez no D.J.E Intimemse.".. E, para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com prazo 
de 30 dias, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José 
do Rio Preto, aos 20 de abril de 2022. K-14e15/07

WVJP HOLDING S.A.
CNPJ Nº 24.303.425/0001-38- NIRE 35.300.489.357

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Data: 29.04.2022. Horário: 17hs. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Sala 13, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São 
José do Rio Preto-SP. Presença: A totalidade dos acionistas da Companhia. Deliberações: (i) aprovar as contas da 
administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido e 
dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas da Diretoria, todos relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2021; 
(ii) considerando que a Companhia, ao fi nal do exercício de 2021, apurou um prejuízo no valor de R$38.125,91, 
deliberou-se a destinação da totalidade de referidos prejuízos à conta de prejuízos acumulados; (iii) aprovar a 
reeleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2024, sendo eles: Waldemar 
Verdi Junior, brasileiro, casado, advogado, (RG nº 3.226.381-8/SSP-SP e CPF nº 056.374.498-72), como Presidente, 
Anira Isabel Finimundi Verdi, brasileira, casada, empresária, (RG nº 4.900.657/SSP-SP e CPF nº 787.343.048-00), 
como Conselheira, e Milton Jorge de Miranda Hage, brasileiro, casado, advogado, (RG nº 2.883.332-6/SSP-SP e CPF 
nº 028.241.918-72), como Conselheiro. Registro JUCESP: nº 335.579/22-0, em sessão de 06.07.2022.

 
EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 

 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 18/07/2022, segunda-feira, às 18:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais. 
 

Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 
envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 18/07/2022, às 18:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br ou 
WhatsApp 17 99224-8822 que serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, ou em 04 (quatro) vezes de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco 
reais), no cartão, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência, ficando a cargo 
do comprador o pagamento da taxa de custeio e outras contribuições devidas ao clube 
a partir de 01 de agosto de 2.022, independente da aprovação da proposta de 
associado pela Diretoria, com vencimento no dia 10/08/2.022. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º, do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não correspondam 

aos seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 30 de junho de 2022. 

 
 

Hugues Rezende Souza     Marco Aurélio Marchiori 
         Presidente                             Diretor Secretário 
 
 
Dani Ricardo Batista Matheus   Newton Carlos de Souza Bazzetti 
 Diretor de Assuntos Jurídicos          Diretor Financeiro 

  

DE CARLI & FERREIRA HOLDING IMOBILIÁRIA LTDA
NIRE no 35239049879, e no CNPJ sob no 46.259.186/0001-07

Redução do Capital Social
Aos vinte de junho de 2022, às quatorze horas, na sede da socieda-
de, na Rua João Baptista Crenith, no 351, quadra 15, lote 12, Resi-
dencial Quinta do Golfe, São José do Rio Preto – SP, CEP.: 15093-
314; PRESENÇA – sócios representando a totalidade do capital 
social; COMPOSIÇÃO DA MESA – CLEBERTON MORAIS DE LIMA 
FERREIRA, sócio e Presidente da Assembleia, DANIELE PRATA DE 
CARLI FERREIRA, sócia e Secretária da Assembleia, JOSÉ GUS-
TAVO BELLUCI, membro técnico, JOSÉ EDUARDO TREVIZAN, 
membro técnico; FORMALIDADES CONVOCAÇÕES: dispensadas 
na forma da lei; ORDEM DO DIA – Redução do capital social dos 
sócios CLEBERTON MORAIS DE LIMA FERREIRA, no valor de R$ 
1.750,000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais) e DA-
NIELE PRATA DE CARLI FERREIRA, no valor de R$ 1.750,000,00 
(um milhão e setecentos e cinquenta mil reais), totalizando o valor 
de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), através da 
retirada do imóvel na Um terreno constituído pelo lote 12, da quadra 
15, situado no loteamento denominado RESIDENCIAL QUINTA DO 
GOLFE, em São José do Rio Preto - SP, frente para a Rua Doze, de 
citado condomínio, conforme matrícula n. 107.215, do 1º. Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto – SP, reduzindo o va-
lor das quotas sociais de cada sócio, na proporção de 50% do valor 
imóvel para cada, por excesso de capital no exercício das atividades; 
DELIBERAÇÕES: após explanação da situação feita pelo Presiden-
te, com ponderações técnicas feitas pelos membros técnicos, pos-
tos em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade sem 
reservas e restrições; ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA. 
Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, 
lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos 
os sócios. São José do Rio Preto - SP, 20 de junho de 2022. 

Proclamas

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. ALEXSSANDER JUMPIRE ALMELA e FLAVIA DE 
SALES PEREIRA TAKASHE, sendo ELE filho de ALES-
SANDRO JUNIO ALMELA e de DANIELA DA SILVA JUMPI-
RE ALMELA e ELA filha de GERCINO PEREIRA TAKASHE 
e de FRANCISCA DE SALES PEREIRA TAKASHE;
2. LEANDRO FERNANDES GALHARDO e ANGELA 
MARIA TOZATO MARTINS, sendo ELE filho de ANTONIO 
GALHARDO e de MARIA HELENA CASAGRANDE FER-
NANDES GALHARDO e ELA filha de MARIO TOZATO e de 
MARIA BENEDICTA DOS SANTOS TOZATO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 14/07/2022
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São José do Rio Preto,  sexta-Feira,  15 de julho de 2022

EDIÇÃO DIGITAL

WVJP HOLDING S.A.
CNPJ 24.303.425/0001-38 - NIRE 35.300.489.357

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 29 de abril de 2022, às 17 horas, na sede social da WVJP HOLDING 
S.A., localizada na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, sala 
13, Vila Imperial, CEP 15.015-700 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reuniram-se os acionistas 
representando a totalidade do capital social, dispensando-se a convocação por editais, conforme artigo 124, § 4º da 
Lei nº 6.404/76. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Junior, que convidou a mim, 
Giuliano Finimundi Verdi, para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: (i) o exame, a discussão e votação das contas 
da administração e das demonstrações fi nanceiras e demais documentos relativos ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2021; (ii) a aprovação da destinação dos resultados da Companhia, apurados no exercício social 
fi ndo em 31 de dezembro de 2021; e (iii) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
5. DELIBERAÇÕES: Discutida a matéria, os acionistas, salvo os legalmente impedidos, consoante o § 1º do art. 
134 da Lei nº 6.404/1976, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar 
as contas da administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados, das Mutações do Patrimônio 
Líquido e dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas da Diretoria, todos relativos ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2021, que foram publicados no jornal local de grande circulação “DHOJE”, na edição de 12 de 
abril de 2022, na forma impressa, na página A8, e na forma digital, na página da internet do referido jornal, nos 
termos do § 3º do art. 133 da Lei nº 6.404/1976. 5.2. Considerando que a Companhia, ao fi nal do exercício de 2021, 
apurou um prejuízo no valor de R$38.125,91 (trinta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e um centavos), 
deliberou-se a destinação da totalidade de referidos prejuízos à conta de prejuízos acumulados. 5.3. Aprovar 
a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral 
Ordinária de 2024, sendo eles: (i) Waldemar Verdi Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal 
de bens, empresário e advogado, (RG nº 3.226.381-8/SSP-SP e CPF nº 056.374.498-72), com endereço comercial na 
cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, 
como Presidente; (ii) Anira Isabel Finimundi Verdi, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal 
de bens, empresária, (RG nº 4.900.657/SSP-SP e CPF nº 787.343.048-00), com endereço comercial na cidade de 
São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, como 
Conselheira; e (iii) Milton Jorge De Miranda Hage, brasileiro casado sob o regime da separação obrigatória 
de bens, administrador e advogado, (RG nº 2.883.332-6/SSP-SP e CPF nº 028.241.918-72), com endereço comercial 
na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, como 
Conselheiro. 5.3.1. A posse dos Conselheiros ora reeleitos fi ca condicionada: (a) à apresentação da respectiva 
declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (b) à assinatura do respectivo termo de posse, 
lavrado em livro próprio da Companhia, conforme Anexo I da presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata em via eletrônica, depois de lida e 
aprovada, assinada por certifi cado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP, nos termos do art. 36, inciso I, da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração (DREI), pelo Sr. Giuliano Finimundi Verdi, na qualidade de Secretário da Mesa, 
certifi cando que a mesma é cópia fi el transcrita em livro próprio, assinada digitalmente pelos membros presentes. 
São José do Rio Preto/SP, 29 de abril de 2022. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; e Giuliano Finimundi Verdi 
– Secretário. Acionistas Presentes: (i) Waldemar Verdi Junior; (ii) Anira Isabel Finimundi Verdi, p.p. Waldemar Verdi 
Junior; (iii) Giuliano Finimundi Verdi; e (iv) Marcella Finimundi Verdi Zago. Giuliano Finimundi Verdi - Secretário. 
JUCESP nº 335.579/22-0 em 06.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Edson Luiz Pas. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AC39-3832-9141-6002.
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