sábado, 12 de novembro de 2016
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1015547-07.2015.8.26.0562

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Prefeitura Municipal
de Itanhaém

A Dra. ARIANA CONSANI BREJÃO DEGREGÓRIO GERÔNIMO,
Juíza de Direito em exercício da 3ª Vara da Fazenda Pública, da
Comarca de Santos, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.

CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

  
O Presidente do Conselho Deliberativo, de acordo com as
disposições estatutárias, a saber: art. 32, § 1º, inciso I, letra B;
art. 43, inciso XIII e art. 46, inciso VII, convoca os senhores
Conselheiros, no exercício de seus direitos, para a Reunião
Ordinária a realizar-se no Salão Nobre, à Avenida Bernardino de
Campos 47, Santos/SP, no dia 23 de novembro de 2016, quartafeira, às 19h00 em 1ª convocação com a presença mínima de 2/3
(dois terços) de seus membros e às 19h30, em 2ª convocação
com qualquer número, para ser deliberada a seguinte:
ORDEM DO DIA
a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
b) Leitura do expediente;
c) Conhecer, discutir e votar a Previsão Orçamentária, para o
exercício de 2017, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal;
Observações:
1 A Peça Orçamentária estará à disposição dos senhores
Conselheiros na Secretaria do Conselho Deliberativo nos três dias
que antecederão a reunião;
2 As justificativas de ausência deverão ser feitas por escrito
e entregues à Secretária do Conselho Deliberativo até o
encerramento da reunião;
3 De acordo com as disposições estatutárias, terá seu mandato
cancelado o Conselheiro que faltar a 03 (três) reuniões
consecutivas ou 06 (seis) alternadas sem justificativa, dentro do
prazo estabelecido no item anterior.
  
Santos, 12 de novembro de 2016.
CONSELHO DELIBERATIVO
RIVALDO RODRIGUES NOVAES JR.
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Sociedade
Portuguesa de Beneficência, cumprindo o que dispõe o artigo 32,
§ 2°, inciso I, do Estatuto Social vigente, convoca o (a) senhor(a)
Conselheiro(a) para a reunião extraordinária a realizar-se no
Salão Nobre do Hospital Santo Antônio, à Avenida Bernardino de
Campos, n° 47 – Santos/SP, no dia 23 de novembro de 2016,
quarta-feira, às 20h30 em 1ª convocação com a presença
mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros e às 21h00 em 2ª
convocação, com qualquer número, para ser deliberada a seguinte
ordem do dia:
1. Apresentação de proposta da Diretoria Executiva para
alterações ao Estatuto da instituição;
2. Assuntos gerais.
Obs.:
1. As justificativas de ausência deverão ser feitas por escrito
e entregues à Secretária do Conselho Deliberativo até o
encerramento da reunião;
2. De acordo com as disposições estatutárias, terá seu mandato
cancelado o Conselheiro que faltar a 03 (três) reuniões
consecutivas ou 06 (seis) alternadas sem justificativa, dentro do
prazo estabelecido no item anterior.
Santos, 12 de novembro de 2016

FAZ SABER a Honório Neto dos Santos, CPF nº 540.859.268-53,
que nos autos em epígrafe, foi determinada a CITAÇÃO do réu
para que este apresente sua contestação, no prazo legal de 15
(quinze) dias, que começarão a correr após o prazo de dilação
de 20 (vinte) dias que contará da primeira publicação, sob pena
de revelia, para quitação da importância referente à cobrança de
07 (sete) multas de trânsito aplicadas ao veículo placas CFT-6755
no valor de R$ 832,18 (oitocentos e trinta e dois reais e dezoito
centavos), atualizado até junho/2015 conforme tabela do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que deverá ser acrescido
das verbas sucumbenciais, valores estes que deverão ser
atualizados até a data do efetivo pagamento. E para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi
expedido o presente edital que será publicado e aﬁxado no lugar
de costume, na forma e para todos os efeitos da lei. Santos, 01 de
setembro de 2016.
Santos, 01 de setembro de 2016
ARIANA CONSANI BREJÃO DEGREGÓRIO GERÔNIMO
Juíza de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 0013450-22.2013.8.26.0562
O Dr. JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS, Juiz de Direito em
exercício da 1ª Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Santos,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a José Ferreira de Moura, CPF nº 063.452.768-12, que
lhe foi proposta uma Ação de Cobrança de Procedimento Ordinário,
movida por Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos – CETSantos, alegando em síntese: foi determinada a CITAÇÃO do réu para
que apresente sua contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de revelia, para quitação da importância de R$ 3.562,87 (três
mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos),
referentes à cobrança de 28 (vinte e oito) multas de trânsito do veículo
de placas DZY-5305, atualizado até março/2013, conforme tabela do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deverá ser atualizado
até o efetivo pagamento e acrescido das verbas sucumbenciais que
também deverão ser atualizadas até o efetivo pagamento. Não
apresentada sua resposta no prazo previsto, o réu será considerada
revel o que implicará na nomeação de Curador Especial para o devido
prosseguimento da ação. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente
edital que será publicado e aﬁxado no lugar de costume, na forma e
para todos os efeitos da lei.
Santos, 13 de junho de 2016
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1019357-24.2014.8.26.0562

FAZ SABER a Wilson Garcia Morais, Rua Galeão Coutinho, 511,
Apto. 2, Embaré, Santos/SP, CEP 11040-210, CPF nº 322.233.90820, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte
de Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos – CET-Santos,
alegando em síntese que: o réu cometeu infrações de trânsito com
o veículo de placas DKV-2705 de sua propriedade, totalizando R$
1.158,11 (hum mil, cento e cinquenta e oito reais e onze centavos)
em multas, devendo proceder à quitação desta importância com o
acréscimo das custas processuais e honorários advocatícios, valores
estes que deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento
e acrescidos de juros legais. 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 (quinze)
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,
por extrato, aﬁxado e publicado na forma da lei.

ARIANA CONSANI BREJÃO DEGREGÓRIO GERÔNIMO
Juíza de Direito

Crescer Cooperativa de Trabalho
Multiprofissional em Saúde
Edital de Convocação
Convocamos os 26 (vinte e seis) Cooperados da Crescer
Cooperativa de Trabalho Multiprofissional em Saúde, CNPJ
02.743.628/0001-02, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30/11/2016, à Av. Conselheiro
Nébias nº 703 conj. 2001, Em Santos, Estado de São Paulo, às
15:00 hs. em 1ª convocação no mínimo com 2/3 dos cooperados,
em 2ª convocação às 16:00 hs. no mínimo com metade mais um
e em 3ª convocação às 17:00 hs. com no mínimo 10 cooperados,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1.Aprovação do Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, referente aos
exercícios findos em 31.12.2004 à 31.12.2015.
2.Aprovação da destinação do resultado do exercício findo em
31.12.2015.
3.Manutenção da Diretoria e do Conselho Fiscal e fixação da prólabore.
4.Assuntos Gerais
Santos, 11 de novembro de 2016.
Dr.Marco Sergio Neves Duarte
Diretor Presidente

          


















Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da
Estância Balneária de Itanhaém o Pregão
Eletrônico nº. 031/2016
Processo n º 7.615/2016.
Interessado: Secretaria de Saúde.
Tipo de Licitação: Menor Preço Item.
“Objeto: DESCRIÇÃO DO(S) ITENS: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS
MANDATOS JUDICIAIS PELO PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, nos termos da legislação vigente, e Obtenção do edital completo:
a partir das 09h30min do dia 16/11/2016, na
Internet no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br;
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Início
– Das 09h30min dia 16/10/2016 e Final – às
09h30min do dia 30/11/2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das
09h30min do dia 30/11/2016.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: A partir
das 10h30min do dia 30/11/2016.
Recebimento da documentação: até o 3º (terceiro) dia útil subseqüente ao da realização
da sessão.
Todas as fases referentes a este
procedimento licitatório serão realizadas pela
Internet no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
INFORMAÇÕES: Telefone (0xx13) 3421.1644,
ramal 1244.
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, em 11 de novembro de
2016.

A Dra. ARIANA CONSANI BREJÃO DEGREGÓRIO GERÔNIMO,
Juíza de Direito em exercício da 3ª Vara da Fazenda Pública, da
Comarca de Santos, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.

Santos, 27 de junho de 2016

Rivaldo Rodrigues Novaes Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 031/2016.

AVISO DE EDITAL - Processo n.º
090/2016 - Edital do Pregão
Presencial nº. 070/2016 objeto
REGISTRO DE PREÇOS, para
Aquisição de Peças para Maquinas
Roçadeiras Costais do Setor de
Limpeza Pública do Município, para
entrega parcelada pelo período de 12
(doze) meses, visando aquisição
futuras, conforme descrição e
quantidades constantes do Anexo I –
Termo de Referencia do Edital. O
Início da sessão de lances dar-se-às
09h:30min do dia 29/11/2016. O
edital encontra-se à disposição dos
interessados, no endereço eletrônico
www.mongaguá.sp.gov.br,
através
do link “Acesso à Informação” Portal
de Licitação ou no Link “Licitação”.
Para qualquer esclarecimento, entrar
em contato: telefone (13) 3445-3067,
telefax (13) 3445-3082, e-mail:
licitacao@mongagua.sp.gov.br
–
Autoridade Competente.

Acesse:

Diretor: Luiz Fernando Nascimento
Barbosa

Prefeitura Municipal
de Itanhaém
AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 032/2016.
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém o Pregão Eletrônico nº. 032/2016 - Processo n º 7.616/2016.
Interessado: Secretaria de Saúde.Tipo de
Licitação: Menor Preço Item.“Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
BALANÇA DIGITAL COM ESTADIOMETRO
E TELA DE PROJEÇÃO PARA ATENDER AS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – EMENDA PARLAMENTAR DO SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO (PROPOSTA:
13889.813000/1130-08), PELO PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES - SECRETARIA DE
SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAÉM, nos termos da legislação vigente, e Obtenção do edital completo: a partir das
09h30min do dia 17/11/2016, na Internet no
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.
br;
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS-RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Início –
Das 09h30min dia 18/10/2016 e Final – às
09h30min do dia 07/12/2016.ABERTURA
DAS PROPOSTAS: A partir das 09h30min
do dia 07/12/2016.INÍCIO DA DISPUTA
DE PREÇOS: A partir das 10h00min do
dia 07/12/2016.Recebimento da documentação: até o 3º (terceiro) dia útil subseqüente ao da realização da sessão.Todas
as fases referentes a este procedimento
licitatório serão realizadas pela Internet
no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.
com.br.INFORMAÇÕES: Telefone (0xx13)
3421.1644, ramal 1244.
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de
Itanhaém, em 11 de novembro de 2016.
Diretor: Luiz Fernando Nascimento Barbosa

www.diariodolitoral.com.br
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Prefeitura Municipal
de Itanhaém
AVISO DE LICITAÇÃO –
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2016PROCESSO Nº 8446/2016
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA SERVIÇO GRÁFICO
A Prefeitura Municipal de Itanhaém, torna público, para conhecimento dos interessados,
que encontra-se aberta licitação na modalidade Tomada de Preços nº 13/2016, no valor
estimado de R$ 202.353,34 (duzentos e dois
mil e trezentos e cinqüenta e três reais e trinta e quatro centavos), do tipo “Menor Preço
Global”, para empresas cadastradas, sendo
que a pasta licitatória poderá ser retirada sem
ônus, junto ao Depto. de Suprimentos, situado à Av. Washington Luiz, 75, Centro, Itanhaém-SP. Os envelopes nº 01-Habilitação e n°
02-Proposta, deverão ser entregues até o dia
02/12/2016, até as 09:30 (nove horas e trinta
minutos), sendo que a abertura se dará em
seguida às 10:00 (dez) horas em sessão pública, na sala de reuniões do Paço Municipal.
Itanhaém-SP., 10 de Novembro de 2016.
Luiz Fernando Nascimento Barbosa
Diretor Depto. Suprimentos

AVISO DE EDITAL - Processo n.º
125/2016 - Edital do Pregão
Presencial nº. 069/2016 – objeto
Registro de Preços para Aquisição
Utensílios, Móveis e Equipamentos
para as Creches Itaguaí e Agenor de
Campos, pelo período de 12 (doze)
meses, visando aquisições futuras
pelo órgão interessado, conforme
descrição e quantidades constantes
do Anexo I: Termo de Referência do
edital. O Início da sessão de lances
dar-se-às
09h:30min
do
dia
28/11/2016. O edital encontra-se à
disposição dos interessados, no
endereço
eletrônico
www.mongaguá.sp.gov.br,
através
do
aplicativo
“ACESSO
A
INFORMAÇÃO” Portal de Licitações
- Pregão Presencial”. Para qualquer
esclarecimento, entrar em contato:
telefone (13) 3445-3067, telefax (13)
3445-3082,
e-mail:
licitacao@mongagua.sp.gov.br
–
Autoridade Competente.
Citação. Prazo 30 dias. Proc. 0009777-89.2011.8.26.0562. A Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira, Juíza de Direito
da 7ª Vara Cível de Santos/SP. Faz saber a JORGE DA CUNHA BUENO, CELINA COIMBRA DA CUNHA
BUENO, RAUL EDUARDO DA CUNHA BUENO, MARIA HELENA DE SOUZA QUEIROZ DA CUNHA BUENO e
IMOBILIÁRIA TRABULSI LTDA, que RENATO ESTEVES CARREIRA E OUTRA, ajuizou ação de adjudicação
compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva do apartamento nº 126, 12º andar ou 13º pavimento do
Condomínio Edifício Madri, emplacados sob nºs. 137, 138 e 139 da Avenida Bartolomeu de Gusmão e 169, 173 e
181 da Rua Nagib Elias Trabulsi, atualBassin Nagib Trabulsi, Santos/SP. Registrado sob matrícula nº 11.196 no 2º
CRI-Santos/SP. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após o prazo supra, contestem a ação, sob pena de serem aceitos os fatos alegados na inicial. Será o edital,
afixado e publicado.
Edital de Citação. Prazo 30 dias. Proc. 0038879-25.2012.8.26.0562. A Doutora Natália Garcia Penteado Soares
Monti, Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Santos/SP. Faz saber a WLADNILSON REGINALDO DOS SANTOS,
que HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, ajuizou ação monitória, por ser credor de R$ 43.745,92
(SET/12), decorrente de empréstimo bancário vinculado a conta corrente de titularidade do réu. Estando o réu em
lugar ignorado, expediu-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito devidamente
corrigido, ou apresente embargos, sob pena de constituir título executivo judicial. Será o edital, afixado e publicado.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4014912-43.2013.8.26.0562/01 Intimação. Prazo 30
dias. Proc. 4014912-43.2013.8.26.0562/01. A Doutora Simone Curado Ferreira Oliveira, Juíza de Direito da 7ª Vara
Cível de Santos/SP. Faz saber a ADRIANO VISCARDI DA MOTTA, RG. 18.048.077-7, CPF. 278.751.238-01, que
Sindicato dos Práticos de Fármacia e Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos
Farmacêuticos de Santos e Região - Sinprafarmas, CNPJ nº 57.739.609/0001-02, situado na Avenida Marechal
Floriano Peixoto, nº 50 - 2º andar - Gonzaga, Santos/SP, requereu o cumprimento da sentença proferida, para
receber a quantia de R$ 2.019,17 (sentença fls. 160/162). Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e
demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art.
523, §1º, do CPC, iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0057536-88.2007.8.26.0562. O Dr. Frederico dos Santos
Messias, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Santos/SP. Faz Saber a ANTONIO MATHEUS, ALZIRA DE
JESUS MATHEUS, JOSÉ MATHEUS, MARGARETH MATHEUS MARTINS, ROBERTO DE SOUZA
MATHEUS, WILLIANA SILVA MATHEUS, WESLLEY SILVA MATHEUS, WENDY SILVA MATHEUS e
ROSANA MATHEUS RODRIGUES, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada
por ESPÓLIO DE JOSÉ DOS SANTOS, por seu inventariante, NELSON DOS SANTOS, procedeu-se a
penhora sobre: Prédio e suas benfeitorias, à ua Vereador Freitas Guimarães, nº 31, objeto da matrícula
nº 3.492 do 1º CRI de Santos/SP. Estando os réus em local ignorado, foi deferida a intimação da
penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência dos
quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.

A leitura
na medida
certa.
Assine já:

13.

3226-2051

