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A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AS CLINICAS DE 
ESTÉTICA, BONZEAMENTO E SEMELHANTES, também de-
signada pela sigla ABACEB com sede e foro na cidade de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, localizada na Rua Otí-
lia Teixeira Benvindo, 2921 – Sala 3 - Eldorado, CEP 15040-214, 
por meio da Diretoria Executiva, sendo representada pelo seu  
Presidente, Fagner Jonas Alves Almeida, convoca, por meio do 
presente Edital, conforme artigo 19º do seu Estatuto, todos os 
seus Associados para Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada na sede da entidade as 19:30h do dia 22/11/2021, 
com o seguinte objetivo:  
  - Discutir e deliberar a respeito da regulamentação dos ser-
viços de bronzeamento- Alteração do Estatuto Social visando 
inclusão de Diretoria Social e Diretoria Comercial, bem como 
indicação de ocupantes dos respectivos cargos de forma provi-
sória até a efetiva eleição da Diretoria Geral.
- Outros assuntos de interesse geral dos Associados 
Conforme artigo 20 do Estatuto, na data, local e hora determina-
dos, a Assembleia Geral se instalará e deliberará sobre a ordem 
do dia com a presença da metade mais um dos associados. 
Não havendo número sufi ciente, a Assembleia Geral tomará as 
deliberações constantes da convocação, 1/2 (meia) hora após 
o horário previsto na convocação, com qualquer número de 
associados.  
Contando com a presença e participação de todos os Associa-
dos, subscreve-se o presente o presente Edital de Convocação.  
___________________________________ 
Associação Brasileira de Apoio às Clínicas de Estética, bronzea-
mento e Semelhantes – neste ato representada por seu Presi-
dente Fagner Jonas Alves Almeida

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODRINÁRIA – GRAHAN BELL 
S/A – 07/12/2021 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
Senhores Condôminos Proprietários
 Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da em-
presa GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCORPORADO-
RA S/A., com sede social nesta cidade e comarca de São José 
do Rio Prêto, Estado de São Paulo, onde com endereço na Rua 
Adib Buchala, n.º 150, bairro Jardim Pinheiros – CEP 15.091-
320, inscrita no CNPJ-MF sob nº 71.744.858/0001-09, com 
seus atos constitutivos devidamente registrados na E. Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob nº 569.673/15-0 - NIRE 
35.300.48673-1, em sessão de 18/12/2015, bem como nos ter-
mos da lei 6.404/76, em seus artigos 123, parágrafo único, letra 
“b”; 294, incisos I e II, venho por intermédio desta para informar 
o quanto segue:

 1. às 19:00 horas do dia 07/12/2021, com a presen-
ça da maioria simples dos acionistas, e às 19:30 horas com a 
presença de qualquer número, na sede da sociedade acima 
descrita, será realizada Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária, sendo a ordem do dia  a deliberação sobre os seguintes 
assuntos:

a) Aprovação dos Projetos de Construção das vagas de 
Garagens;
b) Apresentar empresa escolhida para a construção das 
vagas de garagens;
c) Apresentar custos necessários para a construção das 
vagas de garagens;
d) Apresentação de recursos em caixas da Grahan Bell 
S/A;
e) Apresentação de como está processo de unifi cação 
das áreas para a construção das vagas de garagens;
f) Assuntos Gerais;

 Atenciosamente,

MARCELLO LUÍS MOI – DIRETOR PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2021.

 

 
ATA Nº 02 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DO 

EXERCICIO DE 2022. 
 
Ao oitavo dia do mês de novembro do ano de 2021, em primeira chamada às 09:00, não havendo 
quórum, a assembleia iniciou em segunda chamada às 09:32h, no auditório do Edifício Ônix 
Center, situado à Rua Bernardino de Campos, nº 4140 – Térreo, Centro, em São José do Rio Preto, 
estado de São Paulo, CEP 15015-300, onde reuniram-se conforme lista de presença anexa para 
proceder a Aprovação do Orçamento para o Exercício de 2022 do CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
CINDESP, pessoa jurídica de direito público da espécie associação pública, inscrito no CNPJ sob nº. 
29.185.021/0001-00, com sede na Rua Bernardino de Campos, nº 4140, 8º andar, sala 86, centro, 
CEP 15015-300, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. JOSÉ ADALTO BORINI, brasileiro, 
solteiro, portador da cédula de identidade Civil, RG nº. 20.675.412-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
nº. 126.658.078-66, após prévia convocação realizada no dia 25/10/2021 no site oficial do 
CINDESP e no grupo de WhatsApp dos representantes Prefeitos(as) filiados ao CINDESP. Dado 
início, o Diretor Executivo do CINDESP, Sr. Maicow Robinson Gomes Braga, deu abertura e boas-
vindas a todos os presentes, falou sobre a importância das prefeituras se unirem em busca de 
recursos do Governo Federal e Estadual, bem como enfatizou que o CINDESP possui várias atas 
de registro de preços para serem utilizados pelos municípios consorciados, conforme a solicitação 
em visitas aos municípios consorciados durante os anos de 2020 e 2021. Dispôs também a 
participação dos municípios para selecionarem novas atas para serem utilizadas a partir do ano de 
2022, através de uma pesquisa que será enviada aos municípios consorciados através de e-mail. 
Em seguida, o presidente do CINDESP, Sr. José Adalto Borini, tomou a palavra, reforçando a 
importância do consórcio, se dispondo a ajudar no que for necessário. Falou ainda que está nas 
mãos dos prefeitos, fazer com que os municípios sejam beneficiados através das ações praticadas 
no consórcio. Afirmou também que esteve várias vezes em São Paulo e em Brasília (DF) para 
solicitações e liberação de verbas para os consórcios do Estado de São Paulo. Informou que a 
pandemia da COVID-19 trouxe muitas dificuldades para os municípios, principalmente os 
pequenos. “Diversas reuniões irão iniciar os acontecimentos agora: plantamos para começar a 
colher”, afirma o presidente. O Presidente do CINDESP sugeriu para o ano de 2022, Atas de 
Registro de Preços, como por exemplo de Cestas Básicas para beneficiar os municípios. Os 
presentes sugeriram também de medicamentos de Alto Custo. Voltando a palavra ao Senhor 
Maicow Robinson Gomes Braga, ressaltou o teor de pauta do edital de convocação de assembleia 
geral e passou ao assunto: I) Aprovação do Orçamento para o exercício de 2022.  Dada a palavra 
à representante da MetaPública Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda. Srta. Maria Julia 

 

Genes Correia, que expôs todas as receitas e despesas explicou para os prefeitos sobre a 
importância do orçamento para o consórcio se desenvolver, e que o CINDESP sempre presta 
serviços de qualidade e possui Portal de Transparência, e a importância de os municípios 
consorciados acompanharem diretamente toda movimentação no portal. Além disso, discorreu 
sobre o reajuste salarial da equipe administrativa e também sobre os demais contratos. Após 
apresentação das contas, o orçamento para o exercício de 2022 foi aprovado e ratificado por 
unanimidade por todos os presentes. Dada a palavra ao presidente do CINDESP, o Sr. José Adalto 
Borini, agradeceu aos municípios consorciados pela confiança a ele delegada, falando dos sonhos 
de todos ali representados como prefeitos, ressaltando que estará sempre à disposição de todos 
para atingir os objetivos do consórcio, enfatizando que a união e os frutos deste trabalho serão 
usufruídos pelos cidadãos representados pelos municípios presentes. Não havendo nada mais a 
tratar, às 10:16h deu-se por encerrada à presente Ata. Eu, Secretário ad hoc da 
reunião Geziel Pereira mandei lavrar a presente que será assinada por mim juntamente com o 
Sr. Presidente.  
  

GEZIEL PEREIRA 
Secretário Administrativo 

 
JOSÉ ADALTO BORINI 

Presidente 
 

 

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Edital de Convocação
São convocados os senhores acionistas dessa Companhia, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 24 de 
novembro de 2021, às 9 horas, na sede social da empresa, na Avenida Mario Andreazza, nº 867, Parte B, Jardim São Marcos, 
CEP 15.081-490, São José do Rio Preto-SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Distribuição de dividendos, 
que serão pagos aos acionistas até o dia 31 de dezembro de 2021, correspondendo à proporção de ações que cada um possui 
na Companhia. SJRPreto-SP, 12 de novembro de 2021. Waldemar Verdi Junior - Presidente do Conselho de Administração.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 66/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 97/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 50/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de roçada, capinação, remoção de detritos e pintura 
de meio fi o.
Data da realização da Sessão Pública: 01/12/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 10 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 67/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 98/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 51/2021
OBJETO: Contratação de serviços de horas máquinas e munk 
para atendimento dos serviços a serem executados pela munici-
palidade 
Data da realização da Sessão Pública: 02/12/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 12 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
Pregão Presencial nº 025/2021 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 025/2021, do tipo “menor preço por item”. Objeto: 
Aquisição de materiais médicos hospitalares. Sessão: 09h00 
do dia 26/11/2021, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua 
Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

ÉDIPO FERNANDO IANI DOS SANTOS e PATRÍCIA PERPÉTUA MAIN. Ele, brasileiro, natural 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos cinco (05) de maio de um mil novecentos e oitenta e 
oito (1988), com trinta  e três (33) anos de idade, mecânico, solteiro, filho de LUÍS CARLOS DOS SANTOS e de 
dona MARIA CRISTINA IANI. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida 
aos  dezesseis (16) de março de um mil novecentos e oitenta e seis (1986), com trinta  e cinco (35) anos de idade, 
auxiliar de cozinha, solteira, filha de ANTONIO OVIDIO MAIN e de dona TERESA ALVES NOGUEIRA 
MAIN.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, onze (11) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. TAINAN GABRIEL BATISTA DE MORAIS e TAINARA 
ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA, sendo ELE fi lho de JOÃO 
PAULO DE MORAIS e de LAIS BATISTA DE MORAIS e ELA 
fi lha de ROBERTO AUGUSTO DAS SILVA e de ADELINA MAR-
TA DE OLIVEIRA ALMEIDA DA SILVA;
2. IVAN BRANDÃO GOMES e CLAUDIA GONÇALVES 
DE ANDRADE, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO GOMES 
BRANDÃO e de ELZA TOZZI e ELA fi lha de FRANCISCO BAR-
BOSA DE ANDRADE e de CACILDA GONÇALVES DA SILVA;
3. ADILSON MAGALHÃES CAMPOS e HELEN CRIS-
TINE DUMBRA, sendo ELE fi lho de JAIR HONORATO CAM-
POS e de LUZIA APARECIDA DE MAGALHÃES CAMPOS e 
ELA fi lha de CESAR NICOLA DUMBRA e de DIVA LAURINDO 
DUMBRA;
4. THIAGO FALEIROS FERRARI e LETÍCIA ELISA 
JULIANA, sendo ELE fi lho de MILTON BATISTA FERRARI e 
de ADELICE BENEDITA FALEIROS FERRARI e ELA fi lha de 
PAULO ROBERTO JULIANI e de MARIA ERCÍLIA PACHACE-
PE JULIANA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/11/2021.

ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 
12 de novembro de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal
Pregão Presencial nº 026/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 026/2021, do tipo “menor preço por item”. Objeto: 
Registro de preços para aquisição de café, chá, açúcar e mar-
garina. Sessão: 11h00 do dia 26/11/2021, na sede da Biblioteca 
Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e 
maiores informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.
gov.br. Bady Bassitt, 12 de novembro de 2021. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal
Termo de Contrato nº 061/2020
CONTRATADO: FERNANDA GRASIELA PRIETO SOCIEDA-
DE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. OBJETO: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de assessoria e consul-
toria administrativa na área de licitações. VALOR: R$ 6.835,28 
(seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) 
mensais. O referido contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) 
meses. ASSINATURA: 20 de outubro de 2021. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL


