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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008022-06.2016.8.26.0152. 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 Cláudia Janaina de Almeida, RG 34.362.667-6, CPF 226.366.318-52,
Márcio Augusto de Almeida, CPF 205.986.348-19, Marco Antônio e Marco Aurélio, herdeiros de There-
zinha Teles Ferreira, que lhes foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária,
por parte de Itaú Unibanco S.A, relativa ao veículo marca Ford, modelo Fiesta 1.0, prata, ano 2013, pla-
ca FGY0338, chassi 9BFZF55A0D8477741, apreendido em 24.10.2016, haja vista o inadimplemento
da cédula de crédito bancário nº 30724-624213583. Encontrando-se os herdeiros supramencionados
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pa-
garem a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a
fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 13 de março de 2020.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013108-58.2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo 
de Azevedo Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do 
Regime de Bens movida por PAULO ROBERTO MARQUES, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 11.040.799, CPF 049.374.018-
07, pai Walter Marques, mãe Zena Aparecida de Oliveira Marques, Nascido/Nascida 19/06/1961, natural de São Paulo - SP, Rua 
Manuel Rego, 175, Brasilandia, CEP 02844-010, São Paulo - SP e  APARECIDA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MARQUES, 
Brasileiro, Casada, Corretora de Imóveis, CPF 126.797.978-09, pai Modesto Albino Pereira, mãe Dirce Mancini Pereira, 
Nascido/Nascida 30/10/1969, natural de São Paulo - SP, Rua Manuel Rego, 175, Brasilandia, CEP 02844-010, São Paulo - SP , por 
meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento DE: Comunhão Parcial de Bens PARA: 
Comunhão Universal de Bens. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2020. 

CÂMARA  MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 03/2020
SOLICITAÇÃO Nº 016/2020

PROCESSO Nº 015/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de produtos de Lona Front de 330g 
com impressão digital e acabamentos em sarrafos e/ou ilhoses, assemelhados a faixas, banners, 
painéis e similares, para divulgação dos atos e eventos oficiais da Câmara Municipal de Louveira, 
conforme especificação deste edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: 
dia 02/04/2020, entre 09h15min e 09h30min.
DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: dia 02/04/2020 às 
09h30min.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Câmara Municipal de Louveira - Rua 
Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP.

RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO:
Pregoeiro: Camile Cristina Lemos da Costa

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na íntegra será fornecido aos 
interessados a partir de 20/03/2020, na Seção de Compras e Licitações da Câmara Municipal de 
Louveira - Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP, no horário das 09 às 16 
horas ou pelo site www.louveira.sp.leg.br.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0006976-54.2007.8.26.0268. 
DERSA X JOSÉ SILVA IMÓVEIS LTDA E OUTRO
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, 
Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO , na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o (a) DERSA DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 62.464.904/0001-25, move uma ação de 
desapropriação por utilidade pública, com pedido de liminar, em face de JOSÉ SILVA IMÓVEIS 
LTDA. e WASHINGTON IAZU PRATES, objetivando a área total de 500,00 m² , matriculada sob 
o número 11.676 no Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP, e localizados à 
Avenida Soldados PM Gilberto Augustinho, Jardim Flórida, Quadra “A”, Lote 02-C. Para 
levantamento dos depósitos efetuados foi deferida a expedição de edital, com o prazo de 10 dias, 
nos termos do art. 34 do D.L. 3365/41, contando o prazo a partir da primeira publicação do edital 
do D.J.E., após o que, sem impugnação, referido depósito será  levantado. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, 
aos 08 de outubro de 2019.

RETOMADA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município 

de Nova Odessa, torna público a retomada da Tomada de Preços nº. 
02/TP/2020, com encerramento dia 07/04/2020, às 14 horas, junto ao 
respectivo Departamento de Suprimentos e Licitações, situado a Avenida 
João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para contratação de empresa 
especializada para execução de recapeamento asfaltico na Estrada 
Rodolfo Kivitz, trecho da rua Frederico Puke até Córrego Represa, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia para 
cadastro: 02/04/2020. Vistoria Técnica: é obrigatória e deverá ser realizada 
por representante credenciado da licitante, mediante agendamento prévio 
pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 
(dois) dias úteis de antecedência contados do último dia para realização da 
vistoria e será realizado sempre em horário de expediente administrativo. 
considera-se o último dia para vistoria o dia 06/04/2020. Os licitantes que 
já realizaram vistoria anteriormente, e que possuam o atestado de vistoria 
referente a este certame, estão dispensados de realizar nova vistoria. o 
edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.
novaodessa.sp.gov.br/licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 19 de março de 2020.
Diretoria de Suprimentos

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados que 
o edital de Pregão Eletrônico n.º 06/PE/2020. Objeto: “Registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e derivados 
com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro 
empreendedor individual”, sofreu alteração, no valor referencial do item 11 
do lote 01.
A sessão pública de processamento do pregão eletrônico fica prorrogada 
para o dia 02 de abril e 2020, às 08h:30min.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 20/03/2020 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/04/2020, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/04/2020, às 10h00min
O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição 
dos interessados, no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.
sp.gov.br/Licitacoes.aspx, ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Nova Odessa, 19 de março de 2020.
Diretoria de Suprimentos

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

 DECRETO Nº 8.052, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

SUSPENDE O ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO EM 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME ESPECIFI-
CA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de Por-
to Feliz - Estado de São Paulo - no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e
 
CONSIDERANDO a situação de emergência declarada no Muni-
cípio de Porto Feliz pelo DECRETO Nº 8.050, de 19 de março de 
2020,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Para o enfrentamento da situação de emergência declara-
da pelo Decreto nº 8.051, ficam estabelecidas as seguintes medi-
das, por 30 dias a partir da publicação deste Decreto, prorrogado 
se necessário.
 Art. 2º - Fica suspenso o atendimento presencial ao público em 
estabelecimento comerciais em funcionamento no Município de 
Porto Feliz.
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais deverão manter fechado os 
acessos do público ao seu interior.
§ 2º -  O disposto neste artigo não se aplica às atividades internas 
dos estabelecimentos comerciais, bem como à realização de tran-
sações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone e os 
serviços de entrega de mercadorias (delivery) 
Art. 3º - A suspensão a que se refere o artigo 2º deste Decreto não 
se aplica aos seguintes estabelecimentos:
I – farmácia e drogaria;
II – hipermercados, supermercados, açougues, peixarias, hortifruti-
granjeiros, quitandas e mercearias;
III – lojas de venda de alimentação para animais,
IV – distribuidores de gás  e venda de água mineral;
V – padarias, com exceção do serviço de restaurante;
VI - postos de combustível.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os estabelecimentos referidos no “caput” 
deste artigo deverão adotar as seguintes medidas:
I – intensificar as ações de limpeza;
II – disponibilizar álcool em gel aos seus clientes;
III – divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de 
prevenção; e
Art. 4º - Fica suspenso o funcionamento de shopping center, ca-
sas noturnas e demais estabelecimentos dedicados à realização 
de festas, eventos e recepções, tais como buffet, clubes sociais e 
esportivos, bares, lanchonetes, .etc

Art. 5º - Ficam suspensa as atividades de academias, cinema, 
salões de cabeleireiros, consultórios odontológicos, ressalvado o 
atendimento de emergência, clinicas de estética, igrejas e templos 
religiosos.
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá requisitar aos de-
mais órgãos municipais recursos humanos a serem alocados tem-
porariamente para suprir necessidade excepcional de atendimento 
à população.
Art. 7º -  Os bancos, agencia de correio, casas lotéricas fabricas e 
industrias deverão obedecer às recomendações das Autoridades 
Sanitária - Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Município de 
Porto Feliz, que será expedida para cada estabelecimento.
Art. 8° -  O transporte coletivo público circulará com frota e serviços 
relacionados ao itinerário, reduzida em 50% e deverão obedecer às 
recomendações das Autoridades Sanitária - Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica do Município de Porto Feliz.
Art. 9º -  Todos os leitos de UTI , leitos semi intensivo e leitos hos-
pitalares existentes no Município de Porto Feliz ficam requisitados/
reservados para atendimento aos munícipes, gerenciado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde.
Art. 10 – A fiscalização das medidas deste Decreto fica a cargo da 
Guarda Civil Municipal e das Autoridades Sanitárias do Município.
Parágrafo único – O descumprimento do disposto neste Decreto 
incorrerá nas penalidades previstas na Lei Estadual nº 10.093/98 
e  Lei nº 3.751/99.
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE PORTO FELIZ, 19 DE MARÇO 
DE 2020. 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETO-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
Diretora de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

DECRETO Nº 8.053, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE O COMITE GESTOR DE MEDIDAS PARA EN-
FRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA VIRUS – COVID 19, 
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de 
Porto Feliz Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o estado de emergência declarado no Decreto 
nº 8.050, de 19 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o COMITÊ GESTOR DE MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA VIRUS – COVID 
19, composto pelos senhores:
I -  Daniele Campos de Camargo,
II - Celio Peixoto dos Santos,
III - Maria Regina Taborda,
IV - Valdirene Cardoso Prado,
V - Alexandre Tadeu Figueiredo Rinaldi,
VI - Adriel Soares,
VII - Guido Trapp Moreira,
VIII - Laudinei Rossi,
IX - Alexandre Ramos,
X - Sergio Mangini,
XI - Marcos Putenchein,
XII - Rafaela Rebouças Nobre Pires,
XIII - Ednilce Jacob dos Santos e
XIV -  Maria Angela Pangoni Alves
XV - Vanessa dos Santos Moreau da Cunha
XVI - Carla Regina Lisboa Ramos.

Art. 2º - O Comitê auxiliará nas medidas para enfrentamento da 
pandemia CORONA VIRUS – COVID 19, sem remuneração.
Art. 3º - O Comitê poderá instituir grupos de trabalho temporários 
com o objetivo de auxiliar nas suas ações.
Art. 4º - A sede do Comitê será no Paço Municipal.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PROPRIO DA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

COMARCA DE EMBU DAS ARTES - 1ª VARA JUDICIAL - Avenida Vereador Jorge
de Souza, nº 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270 - Fone: (11) 4241-8260 -
Embu das Artes-SP - E-mail:embu1@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 1003149-51.2017.8.26.0176. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Judicial,  do Foro de Embu das Ar tes, Estado de São Paulo, Dr(a).
RODRIGO APARECIDO BUENO DE GODOY, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER
a(o) FRANCISCO EDINARDO NASCIMENTO ALVES, brasileiro, casado, eletricis-
ta,  RG 182.380-91, CPF 247.053.063-68, com endereço à Rua Bei ja- f lor ,  26,
JardimVazame, CEP 06826-410, Embu das Ar tes - SP; IRACEMA DOS NASCI-
MENTO ALVES ,  b ras i le i ra ,  casada,  p rendas  do  la r,  RG 33.095.424-6 ,  CPF
187.777.753-68, com endereço à Rua Beija-flor, 26, Jardim Vazame, CEP 06826-
410, Embu das Ar tes/SP, que lhe foi proposta uma ação de NOTIFICAÇÃO por
par te de COMERCIAL E IMOBILIÁRIA CAMPO LIMPO LTDA.,  requerendo que
efetuem o pagamento do débito de R$ 21.703,34, a ser atualizado e acréscido
das cominações legais e contratuais,  em razão da aquis ição deo lote 48 da
quadra C do loteamento Jardim Nayara, com área de 125,00m², sob pena de
f i ca rem const i tu ídos  em mora  e  su je i tarem-se  aos  e fe i tos  da  resc isão
contratual cumulada coma reintegração de posse.  Encontrando-se o réu em
lugar incer to e não sabido, foi determinada a sua NOTIFIÇÃO 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. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nestacidade de Embu das Artes, aos 16 de março de 2020.


                 

           

 

     

    


                  


    

               




 

 

DECRETO Nº 8.051 , DE 19 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE AUTORIDADES SANITÁ-
RIAS E AUTORIDADES ZOOSSANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE 
PORTO FELIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de 
Porto Feliz Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o disposto no §3º do artigo 96 da Lei Estadual 
nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 e os artigos 6º e 8º da Lei 
Municipal nº 5.603 de 04 de abril de 2018;

CONSIDERANDO o estado de emergência declarado no Decreto 
nº 8.050, de 19 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados, a partir do dia 19 de março de 2020, os 
seguintes servidores:

I - Autoridades Sanitárias Municipais:

a) Laudinei Rossi, Coordenador da VISAEP, credencial nº 
35.40606.01.08;
b) Ednilce Jacob dos Santos, Enfermeira, credencial nº 
35.40606.01.59;
c) Eli Denis Gurizam, Fiscal de Higiene e Saneamento, credencial 
nº 35.40606.01.04;
d) Ricardo C.B. Almeida, Fiscal Higiene e Saneamento, credencial 
nº 35.40606.01.19;
e) Paulo Adriano Benedetti, Visitador Sanitário, credencial nº 
35.40606.01.38;
f) José Carlos de Oliveira, Visitador Sanitário, credencial nº 
35.40606.01.39;
g) Reinaldo Carlos, Visitador Sanitário, credencial nº 35.40606.01.10;
h) Anderson M. Giacomelli. Visitador Sanitário, credencial nº 
35.40606.01.51;
i) Hélio Paludeto Jr, Técnico Segurança Trabalho, credencial nº 
35.40606.01.58;
j) Fernanda Carolina Thomé, Fiscal Higiene e Saneamento, cre-
dencial nº 35.40606.01.50;
k) Maria Aparecida de Souza Damy, Dentista, credencial nº 
35.40606.01.68.
l) Julio Cesar Cunha Souza, Fiscal de Rendas, credencial nº 
35.40606.01.69
m) Lilian Cristina Ferreira da Silva, Fiscal de Rendas, credencial 
nº35.40606.01.70
n) Reynaldo Rodrigues Diana, Fiscal de Rendas, credencial 
nº35.40606.01.71
o) Roberto Abbiati, Fiscal de Rendas, credencial nº 35.40606.01.72
p) Aline Fernanda Rodrigues Ramos, Fiscal de Uso do Solo, cre-
dencial nº35.40606.01.73
q) Debora Naldi, Fiscal de Uso do Solo, credencial nº35.40606.01.76
r) Donizete de Jesus Miranda, Fiscal de Uso do Solo, credencial 
nº35.40606.01.74
s) Fernanda Frois dos Santos, Fiscal de Uso do Solo, credencial nº 
35.40606.01.75

II - Autoridades Zoossanitárias Municipais:

a) Katerine Pereira Carvalho, Supervisora de Zoonoses, credencial 
nº 35.40606.01.67;
b) Larissa Diniz Serafim, Bióloga, credencial nº 35.40606.01.65;
c) Danilo da Silva, Médico Veterinário, credencial nº 35.40606.01.66;

Art. 2º - Os servidores nomeados Autoridade Sanitária e Zoossani-
tárias Municipais ficam investidos em suas funções fiscalizadoras e 
são competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos

sanitários, expedindo termos, autos de infração e de imposição de 
penalidades referentes à prevenção e controle de tudo quanto pos-
sa comprometer a saúde pública.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto 
nº 8.031, de 27 de janeiro de 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PROPRIO DA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

A11gazetasp.com.br
Sexta-feira, 20 De março De 2020 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011211-17.2017.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gilmar Rodrigues de Freitas, CPF. 
285.925.748-97, que VSTP Educação Ltda., ajuizou-lhe uma ação Monitória, para o recebimento 
de R$ 13.999,60 (Jun/2017), decorrentes do Instrumento Particular de Confissão e Novação de 
Dívida, firmado em 19/02/2016. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica por este EDITAL, 
para que, em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado (ficando isento de custas e 
honorários) ou embargue a ação, sob pena de constituir-se de pleno direito, o título executivo judicial, 
nomeando-se curador(a) especial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 





           
              
 

 


 

 

 

 










               


 

 


                 


          
        



              


                  



 

 

 

 





            
            
 




 

 

 

RB Capital Commercial Properties S.A.
NIRE 35.300.349.555 - CNPJ/MF nº 09.272.156/0001-04

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 06.02.2020
Hora, Data, Local: 06.02.2020, 08h40, na sede, Aven ida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Denise Yur i Santana Kaziura, presidente;  Roberson Ferreira, secretário. 
Deliberações Aprovadas: (i) Aprovar as contas  dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos às demonstrações fi nanceiras encerradas em 31.12.2018, 
publicados em 06.02.2020, no DOESP e na Gazeta de São Paulo; e (ii) Tendo em vista que a Companhia apurou lucro,  no valor 
de R$ 13.688.978,42, sendo que: (i) R$ 684.448,92 foram alocados para a Reserva Legal; (ii) Ratifi car as distribuições de 
dividendos mínimos obrigatórios realizados pelos administradores, no valor total de R$ 3.251.132,37; e (iii) o saldo restante 
no valor de R$ 9.753.397,13  foram alocados para a reserva de lucros. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.02.2020. 
Acionistas: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. e RB Capital S.A. ambas por Denise Yuri Santana Kaziura 
e Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. JUCESP 151.237/20-7 em 17.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:

Modalidade: Concorrência nº 08/2020
Objeto: Execução de obras de ampliação da E. E. Pedro Mo-
raes Cavalcanti – Jardim Nova Iguaçú.  Entrega das Propostas: 
até 23/04/2020 às 13h30. Abertura das Propostas: 23/04/2020 
às 14h. 
 
O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: www.pi-
racicaba.sp.gov.br e a disposição na Divisão de Compras, sito 
a Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, 1º andar, no horário das 
08:30h. às 16:30h. Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 19 de março de 2020.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 24/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 
07 de abril de 2020, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal, 
localizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São 
Paulo, serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” rela-
tivos à licitação modalidade Tomada de Preços nº 07/2020, do Tipo “Menor Preço Global”, que 
tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Elétrica, devidamente 
cadastrada no CREA, incluindo Profissional Habilitado, para Iluminação Pública na Rua Frei 
Querubim Rega, neste município de Bebedouro/SP., mediante a transferência de parte de recur-
sos financeiros do CONVÊNIO Nº 445/2019 que entre si celebraram o ESTADO DE SÃO PAULO, 
por meio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, esta por sua SUBSECRETARIA 
DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, e o MUNICÍPIO DE 
BEBEDOURO, e com contrapartida do MUNICÍPIO, PROCESSO SDR Nº 2790194/2019, incluindo: 
material, mão-de-obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim 
tudo às expensas da contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço 
Unitário, que serão abertos às 13:30 horas do mesmo dia. O Edital e seus respectivos Anexos 
da Licitação serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do município: www.bebe-
douro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divisão de Despesas - Setor de Licitação, na Prefeitura 
Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro, neste Muni-
cípio, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético gravado em CD, mediante a retirada 
e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), 
nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas, ou informações pelo 
telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 19 de março de 2020.
Nelson Sanchez Filho

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2020
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de peças de reposição 
de uso veicular de diversas montadoras para utilização nos veículos 
da Frota Municipal.
FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL POR 
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 
SÁUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE-
CORRENTE DO CORONAVÍRUS CONFORME LEI Nº 13.979/ 06 
DE FEVEREIRO 2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 7044 DE 17 
DE MARÇO DE 2020.

Santa Bárbara d’Oeste, 19 de março de 2020.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

DECRETO Nº 8.050, 19 DE MARÇO DE 2020.

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ E DEFINE AS AÇÕES NECESSÁRIAS À REDUÇÃO DO 
CONTÁGIO PELO COVID-19 - CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de Porto Feliz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS, que compreendem as ações de proteção e recupe-
ração de saúde individual e coletiva;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Porto Feliz, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (covid-19), especialmente a 
obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-n-
CoV);

CONSIDERANDO o Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, e Decreto nº 64.865 de 18 de março de 2020 do Estado de São Paulo, 
que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus 
(covid-19), do regime de trabalho de servidor público e contratado, e dá outras providências

CONSIDERANDO a necessidade da redução de circulação e aglomeração de pessoas, sem prejuízo da preservação dos serviços públi-
cos,

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretada situação de emergência no Município de Porto Feliz, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, 
de importância internacional, pelo período de 30 (trinta) dias, prorrogável se necessário.

Art. 2º Ficam suspensas as licitações do Município, excetuadas aquelas em que haja a imperiosa necessidade de manutenção de serviços 
básicos, bem como que digam respeito aos serviços de saúde, alimentação, e de natureza essencial e caráter ininterrupto.

Art. 3º - Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da emergência, conforme Lei Federal 13.979/2020.

Art. 4º - Ficam suspensos o expediente externo e o atendimento presencial, por 30 (trinta) dias, no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto 
Feliz, Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Porto Feliz - PORTOPREV, 
prorrogável se necessário.

§ 1º - Permanecerá o atendimento telefônico para orientação do público das 09:00h as 15:00h dos seguintes órgãos:

I - Paço Municipal: (15)3261-9000;
II - Secretaria Municipal de Saúde: (15) 362-3837;
III - Vigilância Sanitária e Epidemiológica: (15)3262-4200;
IV - Secretaria Municipal da Assistência Social: (15) 3262-3023;
V - Secretaria de Obras Públicas, Planejamento Urbano e Habitação (15) 3262-3666;
VI - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo (15) 3262-3666;
VII - Secretaria Municipal de Segurança Pública (15) 3262-1118;
VIII - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE (15) 3262-9700 e 0800 7702 195;
XV - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Porto Feliz (15) 3261-6725.

§2º - Todos os estagiários ficarão afastados pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, prorrogável, se necessário.

§3º - Fica excetuada da previsão deste artigo os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 
de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Assistência Social, os serviços essências da Secretarias de Obras e o serviço de Plantão 
do SAAE e aqueles de natureza ininterrupta (Tratamento de Água e Esgoto).

§4º - No tocante a Rede Pública Municipal de Educação deverá ser garantido quantitativo mínimo de funcionários nas unidades Escolares 
(Equipe Gestora, Administrativa e de Auxiliares Operacionais) com atendimentos emergenciais, que garantam a abertura e fechamento de 
prédio para a campanha de vacinação.

§5º - Cada órgão acima citado deverá expedir orientações específicas quanto à forma de atendimento presencial e expediente externo, 
observando as demais determinações constantes deste Decreto.

§6º - Caberá aos órgãos da Prefeitura a elaboração de normas infralegais, com o objetivo de orientar a população quanto à forma de 
trabalho por meio de telefones e site.

§7º A Administração Municipal poderá requisitar a qualquer momento o retorno ao trabalho de qualquer servidor.

Art. 5º - Durante o período acima citado, ficam suspensos os prazos administrativos por 30 (trinta) dias em curso, perante todos os órgãos 
da Prefeitura, SAAE e PORTOPREV, prorrogável se necessário.
§1º - Todos os tributos, taxas e tarifas municipais que vencerem neste período serão automaticamente prorrogados para que o vencimento 
recaia em 7 (sete) dias após o encerramento da situação de emergência.

§2º - Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE autorizado a suspender as atividades de interrupção de fornecimento de água no 
período que perdurar o estado de emergência.

Art. 6º - Qualquer servidor público, ou contratado por empresa que presta serviço para o município de Porto Feliz, que se enquadrar em 
alguma das condições abaixo, durante o período de 30 (trinta) dias, devem atuar exclusivamente em regime de trabalho à distância.

I - Gestantes;
II - Maiores de 60 anos;
III - Pacientes oncológicos e imunocomprometidos, comprovados por laudo médico;
IV - Servidores / funcionários que tenham retornado de viagem internacional nos últimos 14 (quatorze) dias, mediante comprovação;
V - Servidores / funcionários que apresentarem febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, 
dificuldade para respirar e batimento das asas nasais).

§1º - Nas hipóteses citadas no inciso V, passa o servidor / funcionário a ser considerado um caso suspeito e deverá adotar o protocolo de 
atendimento especifico emitido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, devendo entrar em contato com a Administração Pública 
para informar a existência de sintomas.

§2º - A autoridade superior em cada caso deverá expedir ato de regulamentação do trabalho remoto em atenção à manutenção da conti-
nuidade e essencialidade das atividades da Administração Pública.
§3º - As reuniões administrativas serão preferencialmente não presenciais (virtuais) utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e 
de comunicação disponíveis.

Art. 7º - A adoção das medidas de que trata o artigo anterior deverá ser proporcional e na exata extensão necessária para viabilizar o 
tratamento, evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus (covid-19), mediante motivação, na forma do caput do artigo 37 da 
Constituição da República.

Art. 8º - As Secretarias do município e os demais órgãos integrantes da Administração Pública poderão expedir atos infralegais regulamen-
tando o trabalho dos seus servidores privilegiando o trabalho remoto - “home office”.

Art. 9º - Os Cemitérios “Velho” e “Campo Santo” ficarão fechados para visitação, permanecendo apenas os serviços de sepultamento.

Art. 10 - Fica suspenso o registro de jornada por meio do ponto biométrico, resguardada a obrigação do registro de ponto por meio escrito, 
devendo cada Secretaria realizar tal controle.

Art. 11 - Fica o Secretário de Saúde autorizado a fazer relotação dos profissionais da saúde para fim de atendimento das demandas de 
combate ao coronavírus (covid-19).

Art. 12 - Ficam temporariamente suspensas férias, licenças sem vencimento e licença prêmio dos profissionais que possam auxiliar no 
combate dos casos decorrentes do coronavírus (covid-19), compreendendo os seguintes órgãos:

I - Secretaria Municipal de Saúde;
II - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
III - Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 13 - Fica suspenso temporariamente o recadastramento dos servidores públicos aposentados, cabendo a retomada do calendário a 
ser definido após o fim das medidas de prevenção aqui adotadas.
Art.14 - Observadas as alterações deste Decreto, ficam ratificados os Decretos 8.045/2020 e 8.047/2020.

Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PROPRIO DA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
 Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Aviso de licitação – Pregão Presencial n.° 07/2020

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de 
serviços com fornecimento de pessoal, materiais e disponibilização 

de equipamentos necessários para implantação e remoção de sinalização viária 
horizontal em diversas vias públicas do Município de Araçariguama - SP, pelo período 
de 12 (doze) meses. Encerramento dia 16/03/2020, às 09:00hs. Sessão Pública do 
Pregão Presencial: 16/03/2020 ás 09:00hs, na Rua Leopoldo da Silva, nº. 1.000 - Jd. 
Bela Vista - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir 
do dia 02/03/2020, das 9:00 às 16:30 horas no endereço acima mencionado e também 
no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br. Departamento de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
LEI Nº. 2.067/2019, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE  ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.026/18 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. .

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito  Municipal de Itariri,  Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
de Itariri, em Sessão  Extraordinária realizada em 18 de  março de 2.020, aprovou por 10 (  
dez) votos favoráveis, o Projeto de Lei nº. 008/2020, e ele  sanciona e promulga a seguinte  
Lei:

Art. 1º Fica alterada  a redação do parágrafo único  do artigo 4º. da Lei Municipal nº. 2.026/18, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 

“ Art. 4º....

Parágrafo Único- Os benefícios de que trata o “ caput” poderão ser prorrogados até  31 de 
dezembro de 2020.”

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as   disposições em 
contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI
EM, 19 DE MARÇO DE 2020. 

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
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