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TERÇA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2019 

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE CARNE DE SUÍNO - PALETA EM 
CUBOS CONGELADA – POR LOTES - PAR-
TICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 070/
DAAA/2019
PROCESSO SEE/887351/2019
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012019 
OC00074
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 07/05/2019
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 17/05/2019 – às 10:00 H

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA FATIADO 
- POR LOTES - PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 071/
DAAA/2019
PROCESSO SEE/638169/2019
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012019 
OC00075
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 07/05/2019
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 17/05/2019 – às 10:00 H

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETI-
VANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISI-
ÇÃO DE CARNE BOVINA (ACÉM) EM ISCAS 
CONGELADA - PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 072/
DAAA/2019
PROCESSO SEE/887372/2019
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012019 
OC00076
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 07/05/2019
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 17/05/2019 – às 10:00 H

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETI-
VANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS FILÉ DE PEITO DE 
FRANGO (SASSAMI) CONGELADO (IQF) – 
POR LOTES - PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 073/
DAAA/2019
PROCESSO SEE/792014/2019
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012019 
OC00077
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 07/05/2019
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 17/05/2019 – às 10:00 H

Informações: fones (11) 2075-4171 e (11) 
2075-4124, de 2ª a 6ª feira, horário das 8h 
às 17h.
Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

E SERVIÇOS ESCOLARES

nistério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e do Departamento Municipal de Saúde; bem como atender as 
necessidades mínimas para o desempenho da profi ssão no requisito sobre conhecimentos básicos de informática;
8.7. O profi ssional poderá ser dispensado caso não cumpra ou falte com os itens descritos na Lei 11.350, de 5 de 
outubro de 2016 e suas alterações, caso ocorra falta grave no cumprimento profi ssional ou caso apresente faltas ou 
atraso sem justifi cativas ao local de trabalho.
8.8. O profi ssional também poderá ser dispensado ou realocado de Unidade de Saúde caso haja extinção de sua 
microárea, por não possuir os requisitos populacionais mínimos exigidos na formulação da microárea ou remodelação 
das áreas de abrangências das Unidades de Saúde.

9.  DA APTIDÃO FÍSICA

9.1. A prova de aptidão física destina-se a averiguar se o candidato possui capacidade física para, no momento da 
contratação, desempenhar as atividades de rotina de trabalho de um ACE;
9.1.1.  As práticas físicas a serem aplicadas para os ACE serão:
9.1.1.1. 1ª Prática Física: caminhada de 1.500 metros, ao ar livre, com um trajeto composto de planos retos, subidas 
e descidas, cujo o tempo não poderá exceder 15 (quinze) minutos.
9.1.1.2. 2ª Prática Física: subida de uma escada horizontal, de até 2,5m de altura, que simulará a observação do 
interior de uma calha.
9.2. A Prova de Aptidão Física, ocorrerá em um circuito único, que incorporará todas as práticas descritas.
9.3. Para a vaga de Agente de Combate às Endemias, que compreende a prática física de caminhada e de subida 
de escada de alvenaria, o candidato deverá realizar com (MOCHILA PARA SIMULAR OU BOMBA NA COSTA), com 
peso de (10 Kg), simulando as ações pertinentes à profi ssão.
9.4. Ao fi nal dos testes físicos o candidato será considerado APTO ou INAPTO para o cargo de ACE.

10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
 
10.1. O Processo Seletivo terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação da homologação no site da 
Prefeitura do Município de Cajati (www.cajati.sp.gov.br), no Diário Ofi cial do Município e na imprensa “Jornal Gazeta 
SP”. 
10.2. A aprovação gera para o candidato, apenas o direito a preferência na contratação, dependendo da sua classi-
fi cação no processo. 
10.3. A Prefeitura, na medida da necessidade e respeitado esse prazo de validade do Processo Seletivo, poderá 
convocar candidatos além do número de vagas aqui estipulado. 
 
11.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. A convocação obedecerá rigorosamente à classifi cação fi nal obtida pelos candidatos. 
11.2. O não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos no edital de convocação, implicará na desclassi-
fi cação automática do candidato, não cabendo recurso, independentemente do retorno do aviso de recebimento da 
correspondência. 
11.3. O candidato que não tiver disponibilidade para o ingresso no prazo estipulado no edital de convocação será 
desclassifi cado, independentemente do motivo alegado. 
11.4. O candidato convocado deverá submeter-se a previa inspeção médica ofi cial, onde será avaliada a sua aptidão 
física e mental para o exercício do emprego. Somente será contratado o candidato que for julgado apto física e 
mentalmente para o exercício do emprego. 
11.5. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço, junto à Prefeitura do Município de Cajati, 
enquanto perdurar a validade do Processo Seletivo. 
11.6. Os candidatos que recusarem a contratação ou manifestarem sua desistência por escrito serão excluídos do 
cadastro. 
11.7. A inscrição do candidato implica a integral aceitação das normas do presente Edital e das normas da Legislação 
Municipal a respeito. 
11.8. Os questionamentos relativos a casos omissos no Presente Edital e na Legislação Municipal deverão ser proto-
colados na Prefeitura do Município de Cajati e serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 
11.9. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo a Comissão Organizadora poderá anular a 
inscrição, prova ou admissão do candidato, desde que sejam verifi cadas falsidades de declaração ou irregularidades 
na prova. 

Cajati (SP), 06 de maio de 2019.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito do Município de Cajati

MAYRA RIBEIRO OLIVA
Diretora do Depto. de Saúde

ANEXO I – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Português: Interpretação de texto, ortografi a, acentuação, pontuação, substantivos, adjetivos, advérbios, conjun-
ções, concordância, preposição, gerúndio, sujeito e regência. 
- Matemática: Números naturais e inteiros: operações e propriedades. Equação 2º grau. Números racionais, repre-
sentação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
- Biologia: Anatomia e fi siologia humana. Saúde. Zoonoses. 
- Informática: Sistema operacional Windows 10, software de edições de texto e planilha: Word e Excel 2013.  
Legislação de Saúde: Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006

ANEXO II – DAS VAGAS DISPONÍVEIS

PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

UNIDADE DE SAÚDE BAIRROS DE ABRANGÊNCIA NÚMERO DE 
VAGAS

ESF CAPITÃO BRAZ
Cruzinha, Vila Costão, Capitão Braz, Macaco Branco, Vila Andréia, 
Abóbora, Areia Preta, Vila Braz, Morro Grande, Pedrinhas, Vila 
Paraíso 01 vaga

ESF BICO DO PATO

Centro (Toda a parte Central até o limite do Rio Jacupiranguinha), 
Bico do Pato, Barro Branco, Vila Adriana, Jd. Santa Rita, Jd. 
Cardoso de Freitas, Jd. Maria Vicente, Astúrias, Jd. Izabel, Jd. 
Granipavi e Vila Serrana.

01 vaga

ANEXO III – DAS ATRIBUIÇÕES:

- AGENTE DE COMBATES ÀS ENDEMIAS: Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde 
e a população adscrita à UBS, considerando as características e as fi nalidades do trabalho de acompanhamento de 
indivíduos e grupos sociais ou coletividade; trabalhar com adscrição de imóveis e terrenos em base geográfi ca de-
fi nida: a área; estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção 
da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; auxiliar nos cadastros de todos os 
imóveis e terrenos de sua área e manter os cadastros atualizados; orientar famílias quanto à utilização dos serviços 
de saúde disponíveis; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na 
comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; acompanhar, 
por meio de visita domiciliar, todos os imóveis e terrenos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades 
defi nidas pela equipe; cumprir com as atribuições atualmente defi nidas para os ACE em relação à prevenção e ao 
controle das doenças endêmicas, conforme as legislações vigentes; participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, identifi cando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive 
aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acom-
panhadas no planejamento local; realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da 
unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, dentre outros), quando 
necessário; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção 
de agravos e curativas; e da garantia da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca 
ativa e notifi cação de doenças e agravos de notifi cação compulsória e de outros agravos e situações de importância 
local; realizar a escuta qualifi cada e acolhimento das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando 
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; participar das atividades de planejamento e 
avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; promover a mobilização e a participação 
da comunidade, buscando efetivar o controle social; identifi car parceiros e recursos na comunidade que possam 
potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; garantir a qualidade do registro das ativi-
dades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica; participar das atividades 
de educação permanente ao implicar -se nas atividades de formação e capacitação em serviço, bem como de apoiar 
ativamente os processos de ensino -aprendizagem com estudantes e professores das instituições de ensino conve-
niadas; exerce atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da unidade de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde; 
vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. 
Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto 
à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Recenseamento de animais; realizar outras ações e atividades a 
serem defi nidas de acordo com as prioridades locais.

 RETIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO/
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – 
REGISTRO DE PREÇOS

Nº 015/2019

Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de próteses ortodônticas, 
conforme a demanda do Departamento 
Municipal de Saúde e Saneamento da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia/SP, conforme especifi ca-
ções descritas no Edital de Licitações 
019/2019, cláusula 1ª do Objeto e 
Anexo I – Termo de Referência.

Onde se lê: Cananéia, 02 de abril de 
2.019.

Leia-se: Cananéia, 02 de maio de 
2.019.

Cananéia, 06 de maio de 2.019.

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA 
ROSA

PREFEITO MUNICIPAL
(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

“CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LI-
TORAL SUL – CONSAÚDE, TORNA 
PÚBLICA A CESSAÇÃO DO Sr.  JO-
SIAS DA SILVA, RG. nº 21.782.470, 
PARA RESPONDER PELA CARGO 
EM COMISSÃO DE COORDENA-
DOR DE ENFERMAGEM AGENDA-
MENTO/INTERNAÇÃO - HOSPITAL 
REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVI-
LACQUA – CONSÓRCIO INTERMU-
NICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA E LITORAL SUL– CON-
SAÚDE, A PARTIR DE 31/03/2019, 
CONFORME PORTARIA Nº 078/2019 
DA SUPERINTENDÊNCIA DO CON-
SAÚDE.”
“CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LI-
TORAL SUL – CONSAÚDE, TORNA 
PÚBLICA A NOMEAÇÃO DO Sr.  JO-
SIAS DA SILVA, RG. nº 21.782.470, 
PARA RESPONDER PELA CARGO 
EM COMISSÃO DE COORDENADOR 
DAS UNIDADES AMBULATORIAIS 
-  HOSPITAL REGIONAL DR. LEO-
POLDO BEVILACQUA – CONSÓR-
CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL– CONSAÚDE, A PARTIR DE 
01/04/2019, CONFORME PORTARIA 
Nº 079/2019 DA SUPERINTENDÊN-
CIA DO CONSAÚDE.”

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE, através do Serviço de 
Pessoal, CONVOCA o candidato habilitado 
no Processo Seletivo, para a contratação de 
APRENDIZ, a comparecer em data e local 
mencionado, a fi m de manifestar interesse 
pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de docu-
mento de identidade e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
LOCAL: CONSAÚDE

ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
140 – Centro – Pariquera-Açu - SP.

SERVIÇO DE PESSOAL
DATA: 08/05/2019 a 10/05/2019 

HORÁRIO:  das 09:00 h às 12:00 h e das 
14:00 h às 16:00 h

7 TALINE DIAS HENRIQUESSON
8 GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA
Pariquera-Açu, 06 de maio de 2019.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
TERMO ADITIVO Nº 001/19 AO CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/18
A CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI, com sede na cidade de Itariri, Estado de São Paulo, na 
Rua Benedito Calixto, n° 177, - Bairro Centro, inscrita no MF, com CNPJ n° 51.671.915/0001-60, 
neste ato representada por seu Presidente, Vereador Carlos Rocha Ribeiro, brasileiro, casado, 
empresário, residente a Rua Mario Santana nº 39, Distrito de Ana Dias, Itariri/SP, portador do 
RG 21.160.523 SSP/SP e do CPF 152.411.038-80, que este subscreve, doravante denominada sim-
plesmente CONTRATANTE e a Empresa: 4R Sistemas &Assessoria Ltda, portadora do CNPJ: 
05.081.873/0001-90, com sede à Praça João Francisco Menezes nº 154- Jardim Brasil, Porto Feliz/
SP, neste ato representado por um dos seu Diretor: Rene Soares Chagas, brasileiro, casado sob 
o regime de comunhão parcial de bens, Tecnólogo em Gestão Pública, natural de Jundiaí/SP,   
Portador do RG 18.647.029-0 – SSP/SP, e inscrito no CPF sob nº 080.525.568-05, residente e do-
miciliado na Rua José Dias Aranha, nº 14, Condomínio Residencial Rafael Alcalá – CEP 18.540-
000/SP, Porto Feliz/SP, que também subscreve, doravante denominado de CONTRATADA, têm 
entre si justo e contratado o que segue:
Cláusula Primeira - 
Fica prorrogado, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir desta data, o contrato de 
Prestação de Serviços n° 004, celebrado em 30 de Abril de 2018, pelas partes acima quali� cadas, 
decorrente da Carta Convite nº 002/18, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, 
do item 3.1 mencionado contrato e item 9.1 do Edital de Carta Convite nº 002/18. 
Cláusula Segunda –
Considerando o valor pago mensalmente de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais), o que 
totalizou o montante de R$44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) nos últimos 
12 meses, referente aos programas fornecidos pela contratada e utilizados por esta Casa de Leis 
e tendo como objetivo manter a utilização dos mesmos, � ca reajustado o valor do contrato para 
R$ 4.006,31  (quatro mil e seis reais e trinta e um centavos), perfazendo o montante global de R$ 
48.075,72 (quarenta e oito mil e setenta e cinco reais e setenta dois centavos), pelo Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGPM), conforme disposto no item 5.3 do referido contrato, bem como 
previsto no item 15.1 do Edital da Carta Convite nº 002/18. 
Cláusula Terceira 
Os recursos necessários ao atendimento ao presente aditamento ocorrerão por conta da seguinte 
dotação constante no Orçamento da Câmara:
0101-Câmara Municipal
3.3.90.39.00 -outros serviços de terceiros pessoa jurídica.
Cláusula Quarta 
Ficam mantidas as demais cláusulas pactuadas no Contrato de Prestação de Serviços n° 004, ce-
lebrado em 30 de Abril de 2018.
E por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em duas vias de igual 
teor, juntamente com as testemunhas.

Itariri, 30 de Abril de 2019.

Contratante: Carlos Rocha Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itariri

Contratada:  Empresa: 4R Sistemas &Assessoria Ltda
Diretor: Rene Soares Chagas

TESTEMUNHAS:

 Nome: Louis Paulo Pássaro Bouchet Nome: Ricardo B. Nóvoa
 RG 10.359.126-6 RG 11.735.685

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

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

A leitura 
na medida 
certa.

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Navegue 
na direção 
certa.

facebook.com/gazetasp

www.gazetasp.com.br
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000782-09.2019.8.26.0562 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO 
TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALÉRIA REGINA CORREIA CAMPO, 
CPF 056.342.918-60 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movi-
da por Banco do Brasil S A. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do arti-
go 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 (montan-
te da condenação) no valor de R$ 1.088.204,16, atualizada até Junho/2018, 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. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 18 de março de 2019. 

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XV – BUTANTÃ/SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001284-07.2019.8.26.0704 O MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MARIAH COSTA FERRER, RG 47.776.454, CPF 399.803.398-02, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO VILLA FELICITA. Encontrando-se o réu 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 de R$ 10.835,68 (mar-
ço/2019), 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 im-
pugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003301-76.2015.8.26.0115 O MM. Juiz de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Marcel Nai Kai Lee, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a NILTON MACHADO MAIA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identi-
dade RG 5.999.382-0 SSP/SP, devidamente inscrita sob o CPF/MF de n°. 199.309.098-34, WAGNER LO-
PES COELHO, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG 5.597.86 SSP/SP, devidamente 
inscrita sob o CPF/MF de n°. 664.172.108-63 e MARIANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrito no CNPJ 10.265.920/0001-95 que, Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação de 
Execução, objetivando a execução da quantia de R$ 209.982,99 (duzentos e nove mil, novecentos e oiten-
ta e dois reais e noventa e nove centavos), referente ao inadimplemento de contrato bancário de n° 
20082817213378631. Estando os executados em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que 
no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida devidamente atualizada até da data do efetivo 
pagamento, ou, então oferecer resposta no prazo legal, a fluir da efetiva intimação do edital. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Campo Limpo Paulista, aos 22 de abril de 2019. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0026678-11.2017.8.26.0114 O(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) ALMAQUINAS VALE COMERCIO E LOCAÇAO E MAQUINAS 
LTDA-ME, CNPJ 02.558.970/0001-32, com endereço à Antonio Carlos Couto de Barros, 2350, Jardim 
Conceicao (sousas), CEP 13105-000, Campinas SP ADRIANA CRISTINA MOSCIATE VASCONCELLOS, 
Brasileiro, Casada, Prendas do Lar, RG 196279392, CPF 137.689.158-16, com endereço à Professor Dou-
tor Edgar Atra, 761, Loteamento Arboreto dos Jequitibas (sousas), CEP 13105-666, Campinas SP EDER 
CARIAS, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 14.107.041, CPF 033.849.148-13, com endereço à Avenida 
Antonio Carlos Couto de Barros, 2350, Jardim Conceicao (sousas), CEP 13105-000, Campinas SP que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO DO BRASIL S/A. En-
contrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determina-
da 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 de R$ 239.131,26 (fl. 1), devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Códi-
go de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, trans-
corrido 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. Da-
do e passado nesta cidade de Campinas, aos 26 de outubro de 2018. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
O 13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, com fundamento no art. 26 da Lei Federal 9.514/1997, e a requerimento formulado 
em 1º/04/2019, por Brazilian Securities Companhia de Securitização, com sede nesta cidade de São Paulo, na Avenida Paulista 
nº 1374, 15º andar, Bela Vista, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.767.538/0001-14, credora fiduciária por instrumento particular de 
23/04/2008, registrado sob o nº 5 e averbado sob o nº 6, na matrícula nº 88.768, deste Registro Imobiliário, referente ao apartamento 
nº 135, localizado no 13º andar do Condomínio Edifício Pátio São Paulo, situado na Rua Dona Antonia de Queiroz nº 239, no 34º Sub-
distrito Cerqueira César, nesta cidade de São Paulo, celebrado com Pedro Cardenas Marin Junior, com saldo devedor relativo às 
parcelas que se encontram vencidas em 10/05/2018 até 10/10/2018, e demais que se vencerem até o efetivo pagamento, perfazendo 
o montante de R$18.224,82, atualizado em 22/04/2019, bem como os acréscimos de encargos contratuais. Assim, INTIMA Pedro 
Cardenas Marin Junior, brasileiro, solteiro, médico, RG 39.543.977-2-SSP/SP e CPF/MF 471.076.345-34, residente e domiciliado 
nesta cidade de São Paulo, na Rua Bela Cintra nº 450, apartamento 152, para comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Ave-
nida São Gabriel nº 201, 1º andar, Jardim Paulista, São Paulo, SP, em dia útil (2ª a 6ª feiras), das 9:00 às 16:00 horas, para efetuar o 
pagamento do débito acima referido, sujeito à atualização monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, mais despesas 
de cobrança, somados aos encargos que vencerem no prazo da intimação. Fica o devedor Pedro Cardenas Marin Junior, ciente de 
que o não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste edital, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – Brazilian Securities Companhia de Securitização 
-, nos termos do art. 26, § 7º, da citada Lei nº 9.514/1997. São Paulo, 02/05/2019. O 13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo.

FORO REGIONAL VII ITAQUERA - 3ª VARA CÍVEL 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000450-12.2017.8.26.0007 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso 
Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIANA DIOLINO MELO, RG nº41562907-X e do 
CPF/MF nº 345.694.328-83, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum - Cobrança por 
parte de SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO LTDA., objetivando a 
quantia de R$ 9.193,47 (nove mil cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) atualizado 
até Novembro/2016, alegando em síntese inadimplência quanto ao pagamento de mensalidades de 
FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL, MAIO, JUNHO ano letivo 2012 do curso ADMINISTRAÇAO e recebeu 
o CA nº 22541617, ministrado sob responsabilidade da requerente. Encontrando-se a ré 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, a ré será considerada 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 Paulo, aos 10 de abril de 2019. 

6ª VFP - Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1018437-83.2018.8.26.0053. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandra Fuchs de Araujo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma ação de Desapropriação contra CARLOS PEREIRA 
e SEBASTIANA DE SOUZA PEREIRA, objetivando a desapropriação parcial do imóvel 
subjudice, mais precisamente, parte do terreno de 62,67m2 e a totalidade das benfeitorias 
erigidas sobre o imóvel sito na Avenida Santo Amaro, 586, apartamento 12, Vila Nova 
Conceição, CEP 04506-000, São Paulo/SP, contribuinte nº 016.147.0070-2, e matrícula nº 
58.267 do 4º CRI da Capital, declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 53.799 de 
26/03/2013. E, para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de 
edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para 
os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1003703-48.2016.8.26.0005. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estadode São Paulo, 
Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NATÁLIA PEREIRA 
DOS SANTOS, RG 43589501-1, CPF 354.647.668-98, que por parte de CRUZEIRO DO SUL 
EDUCACIONAL S/A, lhe foi proposta uma ação de Cobrança - Procedimento Comum Cível, 
objetivando a quantia de R$ 6.942,54 (Seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro 
centavos), referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, curso de ADMINISTRAÇÃO 
e recebeu o CA nº 92950-6 não cumprindocom os pagamentos dos meses: MARÇO, ABRIL, MAIO e 
JUNHO ano letivo 2011. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluirdos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatosalegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeadocurador especial. Será o edital afixado e publicado na formada lei.NADA MAIS. Dado 
e passadonesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 201 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROC. Nº. 0002077-50.2019.8.26.0152. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gilson Pereira Rangel, CPF 045.413.258-10, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda. Encontrando-se o réu 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, a fluir
após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 13.767,69 (fevereiro/2019), 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 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. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 26 de março de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº. 0006962-10.2014.8.26.0338. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de
Mairiporã, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiano
Cesar Ceolin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
todos quanto o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente Sr(a). KATIAAFRICANI, Brasileiro,
Comerciante, RG 11809852, CPF 151.925.428-
80, Alameda das Hortências, 1, CEP 07600-000,
Mairiporã - SP, que por este Juízo tramita uma
ação de Monitória, em fase de Cumprimento de
Sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor LTDA. 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, a
fluir após os 30 dias supra, pague a quantia de R$
23.391,12 (Novembro/2018), 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 para que a
executada, 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.
Dado e passado nesta cidade de Mairiporã, aos
26 de março de 2019.




                   

                 
        
          



                  

 






 

 

                   
           
          


             
  




 3ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL JUIZ(A) DE DIREITO LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JORGE
SALES EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS RELAÇÃO Nº 0834/2019 (btm) Processo 1003358-75.2014.8.26.0127 - Busca
e Apreensão - Alienação Fiduciária - Itaú Seguros S/A - KATIA APARECIDA ISRAEL DE ARAUJO - Edital de Citação. Prazo: 20 dias.
Processo. Nº: 1003358-75.2014.8.26.0127 O (A) Doutor (a). Juiz (a) de Direito da 3º Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP
Faz Saber a KATIA APARECIDA ISRAEL DE ARAUJO, CPF 170.800.038-06, que ITAU SEGUROS S/A, lhe move uma ação de Busca
e apreensão, tendo por objeto um veículo, Marca FOX 1.0 8v (G2)(Total Flex) VOLKSWAGEN, tipo: Carro, ano 2012; chassis
9BWAA05Z4D4039297; bem como a transferência da propriedade ao autor ou a quem este indicar, e a condenação nas
cominações legais, bem este havido c/ Abertura de Crédito, contrato nº 90167142, face ao não pagamento das parcelas.
Apreendido o bem e estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital para que, no prazo de 05 dias, pague
a dívida pendente, nos valores apresentados pelo credor, ciente de que, após esse prazo, ficarão consolidadas ao credor, a
propriedade e a posse do bem; e no prazo de 15 dias apresente defesa, ambos contados dos 20 dias supram, podendo a resposta
ser apresentada ainda que a ré tenha se utilizado da faculdade de purgação de mora (Lei 10.931/04), que alterou o Decreto-Lei
(911/69), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
Carapicuíba/SP. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)

Sempre It Serviços de Tecnologia Sociedade Simples Ltda.
CNPJ n° 10.373.369/0001-01 - Convocação de Reunião de Sócios

A Companhia devidamente registrada no 1° Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de Santo André sob o n° 028768 em sessão de 11/09/2008 e última alteração 
contratual registrada no 2° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob o n° 142.435, em sessão de 24/10/17, Convoca 
para o dia 17/05/19, às 10 hs, com previsão para acontecimento no escritório Natal & Manssur Sociedade de Advogados, localizado na Rua Leopoldo Couto de 
Magalhães Júnior, n° 110, 12°, 13° e 14° andares, conjunto 123, Itaim Bibi, SP/SP, tendo como pauta: (i) Exclusão de sócio do quadro societário da Sociedade; 
(ii) a definição para a apuração e liquidação de haveres; e (iii) outros assuntos eventuais de interesse da Sociedade. Por fim, em face à presente Notificação para 
Convocação de Reunião de Sócios, o sócio e administrador, Adilson Donizeti Galleti, solicita o endereçamento de uma resposta, por escrito, dando ciência 
sobre a data e local para a realização do presente ato. Atenciosamente, Adilson Donizeti Galleti - Sócio e administrador da Sociedade. (04, 07 e 08/05/2019)

7ª VARA CÍVEL DO FORO E COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0033114-91.2017.8.26.0564. 
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Duplicata. Exeqüente: Chevron Brasil Lubrificantes Ltda. e 
Outro. Executado: Projeto MX Construções Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 0033114-91.2017.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER a(o) Projeto MX Construções Ltda, CNPJ 15.241.683/0001-46, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Chevron Brasil Lubrificantes Ltda. e Silvio Roberto da Silva 
Advogados Associados. Encontrando-se o réu 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 de R$ 63.966,85, devidamente atualizada 
a partir de novembro de 2017, 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. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 09 de abril de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018ATIVO

CIRCULANTE 176.073.298,63 
DISPONÍVEL 33.867,91 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.883,58 
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 30.984,33 
CRÉDITOS 58.865.966,82 
CONTAS RATEIOS PERDAS A RECEBER 58.865.966,82 
OBRAS GASTOS PROJETOS HABITACIONAIS 117.173.463,90 
CUSTOS ADICIONAIS DE PROJETOS  APROPRIAR 117.173.463,90 
NÃO CIRCULANTE 168.660.232,43 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 168.660.232,43 
EMPREENDIMENTOS UNIDADES CONCLUÍDAS 168.535.634,04 
DEPÓSITOS JUDICIAS 124.598,39 
TOTAL DO ATIVO 344.733.531,06

RECEITA LÍQUIDA 0,00 
DISPÊNDIO EMPREENDIMENTO (923,08)
CJ RESIDENCIAL MIRANTE GUAIANAZES (923,08)
CJ RESIDENCIAL MARIA SAMPAIO (1.062,24)
CJ RESIDENCIAL SÃO MARCOS (1.166,23)
CJ RESIDENCIAL PORTAL CANTAREIRA (1.982,22)
CJ RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO I (12.192,49)
CJ RESIDENCIAL JARDIM DAS FLORES (4.174,30)
C J RESIDENCIAL PARQUE DO JARAGUÁ (977,92)
CJ RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO II (2.387,83)
CJ RES ELDORADO (883,99)
DESPESAS FINANCEIRAS COOHESP (179.767,30)
GASTOS COMUNS EMPREENDIMENTOS (179.767,30)
DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS (1.931.706,90)
GASTOS COMUNS EMPREENDIMENTOS (874.527,46)
DISPÊNDIOS COM PESSOAL (53.653,59)
IMPOSTOS E TAXAS (817.495,85)
HONORÁRIOS DIRETORIA (186.030,00)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  (2.137.224,50)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE 114.022.354,61 
CIRCULANTE 114.022.354,61 
FORNECEDORES SERVIÇOS PROFISSIONAIS 915.000,00 
EMPRÉSTIMOS CREDITO ESPECIAL BANCÁRIO 28.369,45 
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 859.662,73 
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 836.010,52 
DISTRATOS NEGOCIADOS DEVOLUÇÃO 52.580.837,84 
PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS 58.802.474,07 
NÃO CIRCULANTE 240.043.908,55 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 240.043.908,55 
APORTES DE COOPERADOS 184.739.034,48 
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 55.304.874,07 
TOTAL DO PASSIVO 354.066.263,16 
PATRIMÔNIO LIQUIDO (9.332.732,10)
CAPITAL SOCIAL 5.100,00 
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 5.100,00 
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (9.337.832,10)
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL (2.137.224,50)
PERDAS  NÃO COBERTAS PELOS COOPERADOS (7.200.607,60)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 344.733.531,06

Cleide dos Santos Morais - Diretor Presidente
C.P.F. 011.834.638-55 - R.G. 116035055

Renata de Oliveira - Diretor Financeiro
C.P.F. 104.663.358-90 - R.G. 193012753 - SP

Ricardo Maximo - Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP091885/O-2 - C.P.F. 610.003.458-15

1. CONTEXTO OPERACIONAL:
A Cooperativa Habitacional do Estado de São Paulo, é uma sociedade coo-
perativa constituída em 23 de setembro de 1991, sediada em São Paulo. O 
objetivo social e exclusivamente promover, exclusivamente aos seus asso-
ciados, a sua adesão e integração sócio comunitária, mediante a subscrição 
de quotas partes suficientes a formação de seções habitacionais, para a 
execução dos empreendimentos habitacionais de interesse social “HIS” ou 
outros sistemas construtivos, caracterizados, cada um deles, pela proximi-
dade física das unidades que os compõem e pela perfeita definições dos 

seus aspectos jurídicos, físicos e financeiros.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLITICAS CONTÁBEIS: 
a) Base de preparação - As demonstrações contábeis foram elaboradas 
em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil consubs-

tanciadas nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC – comitê de 
pronunciamentos contábeis e demais praticas emanadas da legislação so-
cietária brasileira. A emissão dessas demonstrações contáveis foi autoriza-
da pela diretoria em 29 de março de 2019.

CNPJ: 66.941.691/0001-36 - NIRE: 35400021985 - 23/09/1991 - Rua Conselheiro Crispiniano, nº 40 - Andar 10 - Sala 1001 - Bairro Republica - São Paulo - SP - CEP 01037-001
Demonstrações Contábeis

Cooperativa Habitacional do Estado de São Paulo

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1011798-87.2014.8.26.0506 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Roselino Biagi, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Queiroz 
Estruturas Metálicas LTDA ME, CNPJ 03.596.477/0001-70 e Antonio César Queiroz, CPF: 052.673.448-50, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: que em 16 de julho de 
2013, os executados emitiram em favor do exequente a Cédula de Crédito Bancário nº 351/7.118.365, referente a empréstimo 
de capital de giro no valor de R$ 40.891,15. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
citação, por edital, para que pague a dívida e acréscimos legais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do total do 
débito, no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem para garantia do débito; ficando, 
também, advertido de que possui o prazo de quinze (15) dias, contados a partir do prazo deste edital, que é de vinte (20) dias, 
para oferecer embargos; ficando, ainda, anotado que a) se efetuar o pagamento integral do débito, no prazo de três dias, a verba 
honorária, acima mencionada, será reduzida pela metade e b) se, no prazo para embargar, reconhecer o crédito e comprovar o 
pagamento de 30% deste valor, mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, poderá requerer o pagamento 
do restante em até seis (06) parcelas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo pago o débito, nem 
apresentados embargos, no prazo legal, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial; Será o 
presente edital, por extrato, afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade 
de Ribeirão Preto, aos 01 de março de 2019. K - 07e08/05

20ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1085012-
63.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos Bancários Requerente: BANCO 
BRADESCO S/A Requerido: Zhuji Li Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1085012-63.2017.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ZHUJI LI, chinês, divor-
ciado, RNE V623918-Z, CPF 233.808.258-32, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
– Contratos Bancários, por parte de BANCO BRADESCO S/A, objetivando a condenação do réu ao 
pagamento da quantia de R$ 48.916,54 (agosto/2017), decorrente de empréstimo pessoal, formalizado 
pelo contrato nº 3626961. 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, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo-SP.  KGP(07 E 08/05)

3ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro - SP. Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0053336-
59.2013.8.26.0002. O Dr. CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, Juiz da 3ª Vara Cível - Foro Regional II - 
Santo Amaro - SP. Faz Saber a Mauricio Miguel, portador do RG nº 535610592 SSP/SP e do CPF/MF 
nº 054.239.596-75 que Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 
07.707.650/0001-10, ajuizou ação de Busca e Apreensão, relativa ao bem: Marca: VW – VOLKSWA-
GEN, modelo: GOLF 2.0/2.0 MI FLE, ano fabricação: 2000, chassi: 9BWCB41JXY4018540, placa: 
CVB-7610, cor: AZUL e renavam nº 000735909377, conforme descrito na petição inicial, e não loca-
lizado o reqdo, defere-se edital, para que no prazo de 05 dias, efetue o pagto, podendo em 15 dias 
oferecer resposta , ambos a fluir após o prazo de 20 dias supra, nos termos do artigo 257 do NCPC.
NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.  KGP(07 E 08/05)

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001202-91.2014.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) J. M. C. DISTRIBUIDORA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME, CNPJ 
13.159.668/0001-28 e Marilon Terto da Silva, CPF - 026.439.584-03, RG - 347975239, que lhes foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Iresolve Companhia Securitizadoras de Créditos Financeiros, alegando em 
síntese que é credora dos executados da quantia de R$ 34.317,86 (trinta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e o i-
tenta e seis centavos) decorrente da Cédula de Crédito Bancário n° 11116-764200186287. Encontrando-se os réus em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para pagarem a dívida, custas e despesas pro-
cessuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias. Além disso, 
poderão optar pelo oferecimento de embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias. Alternativamente, no lugar dos 
embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderão requerer o parcelamento do restante 
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Atentando-se ao 
fato de que o prazo para o pagamento ou embargos começará a correr após o prazo do presente edital. Não sendo em-
bargada a ação nem ocorrendo o pagamento, o réus serão considerado reveis, caso em que será nomeado curador es-
pecial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cida-
de de Mogi das Cruzes, aos 08 de abril de 2019. 

26ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1018778-65.2018.8.26.0003. O Dr. Felipe Albertini Nani Viaro, Juiz de Direito da 26ª Vara 
Cível da Capital - SP. Faz Saber a Monaco Comércio de Descartáveis e Materiais de Limpeza Ltda - ME, CNPJ. 
73.157.869/0001-18, na pessoa de seu representante legal, que Itaú Unibanco S/A, lhe ajuizou uma ação de Procedimen-
to Comum, para cobrança de R$ 1.811.029,06 (outubro/2018), em decorrência da inadimplência verificada pelo não cum-
primento das obrigações avençadas pelas partes, vencida e não paga pela ré, e ainda das que se vencerem no curso da 
lide, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários 
advocatícios. Estando a ré em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 04 de abril de 2019. 

Morang Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 08.692.727/0001-99 – NIRE 35.300.511.913

Demonstrações Financeiras
Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais)

Ativo 2018 2017
Não circulante 215.689.430 184.306.419
Estoques 204.524.793 174.634.252
Tributos diferidos 2.912.659 2.451.547
Imobilizado 8.251.978 7.220.620
Circulante 2.545.174 2.865.983
Estoques 326.882 391.160
Duplicatas a receber 215.256 245.000
Tributos a recuperar 146.613 117.172
Caixa e equivalentes de caixa 1.720.989 1.994.974
Outros créditos 135.434 117.677
Total do ativo 218.234.604 187.172.402
Patrimônio líquido 175.080.671 158.538.818
Capital social 123.362.998 123.362.998
Ajuste de conversão 66.894.022 49.271.689
Prejuízos acumulados (15.176.349) (14.095.869)
Passivo
Não circulante 34.249.982 21.137.769
Tributos diferidos 34.249.982 21.137.769
Circulante 8.903.951 7.495.815
Fornecedores 278.999 446.330
Partes relacionadas 1.518.558 924.298
Salários e encargos sociais 7.221 6.600
Tributos a recolher 148.787 110.152
Financiamentos 6.760.816 5.773.100
Outros passivos 189.570 235.335
Total do passivo 43.153.933 28.633.584
Total do passivo e patrimônio líquido 218.234.604 187.172.402

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para o exercício fi ndo em 
31/12/2018 comparado com o exercício fi ndo em 31/12/2017 (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (1.080.480) (687.644)
Ajustes
Imposto da renda (461.111) (10.589)
Depreciação e amortização 945.757 337.861
Resultado da venda de ativo imobilizado (64.912) 164.749
Juros e variações cambiais, líquidas 21.006 2.286
Variações nos ativos e passivos:
Variações em estoques (29.826.263) (2.350. 756)
Variações em contas a receber e outros créditos (17.454) 1.437.539
Variações em tributos diferidos 13.112.213 (1.963.022)
Variações em fornecedores e outras contas a pagar 399.414 (1.562.113)
Caixa (utilizada nas) gerada pelas atividades 
operacionais (16.971.830) (4.010.947)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisições de bens do ativo imobilizado (1.232.995) (1.184.372)
Venda de imobilizado 121.000 –
Caixa utilizada nas atividades de 
investimentos (1.111. 995) (1.184.372)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Variações em financiamentos 987.716 85.683
Aumento do capital – 1.565.000
Caixa gerada pelas (utilizada nas) atividades 
de financiamentos 987.716 1.650.683

Ajuste de conversão do exercício 16.822.124 4.936.340
(Diminuição) aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (273.985) 1.391.704

Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 1.994.974 603.270
No final do exercício 1.720.989 1.994.974

Demonstrações do Resultado Abrangente para o exercício fi ndo em 
31/12/2018 comparado com o exercício fi ndo em 31/12/2017 (Em Reais)

2018 2017
Prejuízo do exercício (1.080.480 (687.644)
Outros resultados abrangentes
Ajuste de conversão 17.622.333 4.250.360

17.622.333 4.250.360
Total resultado abrangente 16.541.853 3.562.716

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
para o exercício fi ndo em 31/12/2018 comparado com o exercício

fi ndo em 31/12/2017 (Em Reais)
Capital
social

Prejuízos
acumulados

Ajuste de
conversão Total

Em 31/12/2016 121.797.998 (13.408.225) 45.021.329 153.411.102
Aumento do capital 1.565.000 – – 1.565.000
Total do resultado abrangente – (687.644) 4.250.360 3.562.716
Em 31/12/2017 123.362.998 (14.095.869) 49.271.689 158.538.818
Total do resultado abrangente – (1.080.480) 17.622.333 16.541.853
Em 31/12/2018 123.362.998 (15.176.349) 66.894.022 175.080.671

Francisco Javier Salvatelli – Diretor
GRF Assessoria Contábil S S – CRC nº 2SP 025.004/O-0

Responsável Técnico: Renato Augusto de Souza
CPF/MF nº 118.476.668-17 / CRC nº 1SP207.711/O-3

Demonstrações do Resultado para o exercício fi ndo em 31/12/2018 
comparado com o exercício fi ndo em 31/12/2017 (Em Reais)

Resultado dos arrendamento 2018 2017
Receitas dos arrendamento 6.313.522 5.736.639
Custos dos arrendamentos (1.788.823) (2.187.573)
Lucro bruto 4.524.699 3.549.066
Despesas operacionais: Gastos de administração (5.208.808) (4.015.581)
Outras receitas (despesas) 72.473 (261.036)
Prejuízo operacional (611.636) (727.551)
Resultado financeiro: Despesas financeiras (929.955) (124.377)
Prejuízos antes do IRPJ e da CSLL (1.541.591) (851.928)
Imposto de renda 247.552 120.797
Contribuição social 213.559 43.487
Prejuízo do exercício (1.080.480) (687.644)
Prejuízo por cota do capital social no fim do exercício (0,008) (0,045)



         

  
               
 
             
             
                

                


    


    
                    






 
 


                



           

                  
              

                 
  




 

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

FDE AVISA: ERRATA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/00019/19/05 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO E ENTREGA NAS ESCOLAS, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS INSTITUIÇÕES, 
DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DEMAIS 
ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
No Preambulo do edital:
Onde se Lê: A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br, no dia 07/05/2019, às 10:00 horas e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados 
nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. Leia se: A sessão pública de 
processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 07/05/2019, às 
09:00 horas e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em 
epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. A presente errata encontra-se em conformidade com o 
agendamento do certame na BEC/SP. Errata disponibilizada no portal da BEC/SP em 03/05/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
ERRATA - AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº 002/2019 - Processo nº /2019 - Edital nº /2019. Objeto: 
Concessão onerosa visando à administração e exploração comercial do terminal rodoviário 
de passageiros do município, conforme descrito em Edital. ONDE SE LÊ: Concorrência 
Pública nº 002/2019 - Processo nº /2019 - Edital nº /2019. Data/Horário de entrega e 
abertura dos envelopes: 15 de maio de 2019 até às 09h00min. Serrana, 11 de abril de 
2019. LEIA-SE: Concorrência Pública nº 003/2019 - Processo nº 034/2019 - Edital nº 
024/2019. Data/Horário de entrega e abertura dos envelopes: 16 de maio de 2019 até às 
14h00min. Serrana, 12 de abril de 2019. Matéria Veiculada no Jornal Gazeta de São 
Paulo, Estado B3, no dia 13 de Abril de 2019.

Valério Antonio Galante
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 

Torna público a abertura do CONVITE Nº 005/19 - Proc. 2.313/19 – Objeto: Contratação de em-
presa especializada na área de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços técnicos 
de elaboração de Projeto Executivo de Travessia sob os trilhos da ferrovia (método não destrutivo 
Tunnel Liner-ARMCO) no KM 135+337 (Ferrovia Santos/Jundiaí) - MRS Logística/CPTM e Órgãos 
Ambientais – situado no Município de Várzea Paulista/SP. O encerramento dar-se-á em 14 de Maio 
de 2019, às 10:00 horas.  O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados, sem 
custos, no endereço eletrônico www.varzeapaulista.sp.gov.br ou na Unidade Gestora Municipal de 
Gestão Pública desta Prefeitura, no horário das 9 às 17 horas, na Av. Fernão Dias Paes Leme, 284, 
Centro, Várzea Paulista/SP, com custo de R$ 20,00 (vinte reais), mediante guia de recolhimento.

JUVENAL ROSSI
Prefeito Municipal

Edital de Convocação
O Presidente do Conselho Executivo da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, no uso 
das atribuições definidas no artigo 23, inciso III, após ter submetido ao Conselho Fiscal para aprova-
ção as contas do Exercício anterior, acompanhado do Balanço patrimonial e financeiro e estes terem 
sido aprovados pelo Conselho Fiscal, sem restrições convoca seus filiados para a Assembleia Geral 
Ordinária com a seguinte ordem do dia: I – Julgamento pela Assembleia Geral das contas do Exercí-
cio Anterior e do movimento econômico e financeiro e respectivo Balanço apresentados ao Conselho 
Executivo pelo Presidente da CBBS e aprovadas pelo Conselho Fiscal sem restrições; II – Julgamen-
to dos Atos administrativos relativos a prestação de contas; III - Leitura do Relatório do Exercício An-
terior IV outros temas, a critério da Assembleia Geral. A Assembleia Geral Ordinária, será realizada 
no dia 17 de maio de 2019, as 16:00 horas, em primeira convocação com a maioria dos filiados e, 
em segunda convocação, uma hora após, com qualquer número de presentes tal como definido no 
artigo 17 do seu estatuto social. Local: Rua Visconde de Ourem, 161, Jd.Aeroporto, São Paulo, SP, 
CEP 04632-020. São Paulo, 6 de maio de 2019. Jorge Otsuka - Presidente do Conselho Executivo.

Lucas 2x3 ANJ - 06/05/2019

Depejota de Participações Ltda. - CNPJ/MF Nº 01.847.949/0001-94 - NIRE 35214431621
Errata

Na publicação da Ata de Reunião de Sócios em 12/11/2018, publicada neste jornal na data de 
30/11/2018, no corpo do texto, na data da Reunião, onde se lê: Em 12/12/18, leia-se: 12/11/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
REABERTURA DE PRAZO (edital alterado no prazo de entrega e descritivo)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/19 - EDITAL Nº 082/19
Objeto: Aquisição de máquina motoniveladora zero hora, para uso da Secretaria de 
Obras, de acordo com a descrição constante no anexo I do processo licitatório. O edital 
está disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – 
Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 17 de maio de 2019, às 09:00 horas. Maiores 
informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 06 de maio de 2019
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 - EDITAL Nº 089/2019

Objeto: Aquisição de brinquedos educativos e recreativos para uso de diversas Secretarias, 
através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com a descrição constante no anexo I 
do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura 
na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente 
à Pregoeira Cátia de Freitas S. Leite, na sala de reunião do Departamento de Licitações, 
localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/ SP, às 
09:00 horas do dia 17 de maio de 2019. Informações através dos telefones nºs (19) 3834-9176 
/ (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 06 de maio de 2019
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
REABERTURA DE PRAZO  (Edital alterado após questionamentos)

CONCORRÊNCIA Nº 005/19 - EDITAL Nº 071/19
Objeto: Contratação de empresa especializada para a MENOR TARIFA TÉCNICA DE REMUNERAÇÃO, 
objetivando a CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, conforme 
especificações contidas no Edital e em seus Anexos. O edital está disponível gratuitamente, através do “site” 
da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues no Departamento 
de Protocolo, localizado à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba SP, até 
as 09:00 horas do dia 07 de junho de 2019, sendo que a abertura dos mesmos será às 09:00 horas do 
mesmo dia, na sala do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 
Jardim Esplanada II, Indaiatuba/ SP. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834- 9085 / 3834-9087.

Indaiatuba, 06 de maio de 2019
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal 

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JORDÃO faz sa-
ber a quem possa interessar que: * às 10:00 horas do dia 28/05/2019, 
realizará a abertura dos envelopes referentes à abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 022/2019, que tem como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, 
EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-
LÓGICAS E PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DA SECRETARIA DE 
SAÚDE. O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) cada, mediante 
recolhimento ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente através de so-
licitação por e-mail: net.compras@hotmail.com; O Edital e maiores 
informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, 
situado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste 
Município, de segunda à sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 
hrs, ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Campos do Jordão, 06 de maio de 
2019. Lucineia Gomes da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Pregoeira
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