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CONSTRUTORA SAID LTDA., CNPJ (MF) n° 01.635.971/0001-70 EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS. Os sócios administradores 
da Construtora Said Ltda, no uso de suas atribuições e em conformidade 
ao art. 1.072 do Código Civil, convocam todos os sócios da Sociedade para 
reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada no dia 25/03/2020, na 
sede social da Sociedade na Rodovia SP 255, KM 4, Bloco B1 (Rodovia Ri-
beirão Preto/Araraquara), Zona Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto, SP, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos:  ORDEM DO DIA: (1) Prestação 
de contas relativas ao exercício de 2019: a) Apresentação do Relatório da 
Administração; b) Demonstrações Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino 
do resultado do exercício e eventual distribuição de dividendos e/ou de ju-
ros sobre o capital próprio; (3) Fixar os honorários global dos diretores; (4) 
Outros assuntos de interesse da Sociedade. Em atendimento ao §1º do art. 
1.078 do Código Civil, os sócios administradores informam que as demon-
strações financeiras estão disponíveis para consulta na sede da Sociedade 
desde a data de 21/02/2020. Ribeirão Preto, SP, 10 de março de 2020. Tuffy 
Said Júnior – Diretor Presidente.

SAID PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
CNPJ (MF) n° 13.630.142/0001-84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Os sócios administradores da Said Primavera Empreendimentos SPE Ltda., no 
uso de suas atribuições e em conformidade ao art. 1.072 do Código Civil, con-
vocam todos os sócios da Sociedade para reunirem-se em Reunião de Sócios 
a ser realizada no dia 25/03/2020, na sede social da Sociedade na Rodovia SP 
255, Km 4, Bloco A3, Zona Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto/SP, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: (1) Prestação de 
contas relativas ao exercício de 2019: a) Apresentação do Relatório da Adminis-
tração; e b) Demonstrações Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino do resulta-
do do exercício e eventual distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capi-
tal próprio; (3) Fixar os honorários global dos diretores; e (4) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. Em atendimento ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, 
os sócios administradores informam que as demonstrações financeiras estão 
disponíveis para consulta na sede da Sociedade desde a data de 21/02/2020. 
Ribeirão Preto/SP, 10 de março de 2020. Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

VIEIRA E SAID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ (MF) n° 08.497.390/0001-69  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Os sócios administradores da Vieira e Said Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., no uso de suas atribuições e em conformidade ao art. 1.072 do Código 
Civil, convocam todos os sócios da Sociedade para reunirem-se em Reunião 
de Sócios a ser realizada no dia 25/03/2020, na sede social da Sociedade na 
Rodovia SP 255, Km 4, Zona Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto/SP, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: (1) Prestação de 
contas relativas ao exercício de 2019: a) Apresentação do Relatório da Adminis-
tração; e b) Demonstrações Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino do resulta-
do do exercício e eventual distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capi-
tal próprio; (3) Fixar os honorários global dos diretores; e (4) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. Em atendimento ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, 
os sócios administradores informam que as demonstrações financeiras estão 
disponíveis para consulta na sede da Sociedade desde a data de 21/02/2020. 
Ribeirão Preto/SP, 10 de março de 2020. Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

CONSTRUTORA INDUSTRIAL E COMERCIAL SAID LTDA., CNPJ (MF) 
n° 55.973.762/0001-66. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE 
SÓCIOS. Os sócios administradores da Construtora Industrial e Comercial 
Said Ltda, no uso de suas atribuições e em conformidade ao art. 1.072 do 
Código Civil, convocam todos os sócios da Sociedade para reunirem-se em Re-
união de Sócios a ser realizada no dia 25/03/2020, na sede social da Sociedade 
na Rodovia SP 255, KM 4, Bloco B1 (Rodovia Ribeirão Preto/Araraquara), Zona 
Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto, SP, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos:  ORDEM DO DIA: (1) Prestação de contas relativas ao exercício 
de 2019: a) Apresentação do Relatório da Administração; b) Demonstrações 
Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino do resultado do exercício e eventual 
distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio; (3) Fixar os 
honorários global dos diretores; (4) Outros assuntos de interesse da Socie-
dade. Em atendimento ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, os sócios admin-
istradores informam que as demonstrações financeiras estão disponíveis 
para consulta na sede da Sociedade desde a data de 21/02/2020. Ribeirão 
Preto, SP, 10 de março de 2020. Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

LMC PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ (MF) n° 02.407.711/0001-00  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Os sócios administradores da LMC Participações Ltda., no uso de suas 
atribuições e em conformidade ao art. 1.072 do Código Civil, convocam todos os 
sócios da Sociedade para reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada no 
dia 25/03/2020, na sede social da Sociedade na Rodovia SP 255, Km 4, Zona 
Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto/SP, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos da ORDEM DO DIA: (1) Prestação de contas relativas ao exercício 
de 2019: a) Apresentação do Relatório da Administração; e b) Demonstrações 
Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino do resultado do exercício e eventual 
distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio; (3) Fixar os hon-
orários global dos diretores; e (4) Outros assuntos de interesse da Sociedade. 
Em atendimento ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, os sócios administradores 
informam que as demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta 
na sede da Sociedade desde a data de 21/02/2020. Ribeirão Preto/SP, 10 de 
março de 2020. Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

NOVA LAGOINHA EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ (MF) n° 31.394.446/0001-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Os sócios administradores da Nova Lagoinha Empreendimentos Ltda., no uso 
de suas atribuições e em conformidade ao art. 1.072 do Código Civil, convocam 
todos os sócios da Sociedade para reunirem-se em Reunião de Sócios a ser 
realizada no dia 25/03/2020, na sede social da Sociedade na Rodovia SP 255, 
Km 4, Bloco A11, Zona Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto/SP, para delib-
erar sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: (1) Prestação de contas 
relativas ao exercício de 2019: a) Apresentação do Relatório da Administração; 
e b) Demonstrações Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino do resultado do 
exercício e eventual distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capital 
próprio; (3) Fixar os honorários global dos diretores; e (4) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. Em atendimento ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, 
os sócios administradores informam que as demonstrações financeiras estão 
disponíveis para consulta na sede da Sociedade desde a data de 21/02/2020. 
Ribeirão Preto/SP, 10 de março de 2020. Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ (MF) n° 
09.118.105/0001-14. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS. 
Os sócios administradores da Ribpav Engenharia de Pavimentação Ltda, no 
uso de suas atribuições e em conformidade ao art. 1.072 do Código Civil, con-
vocam todos os sócios da Sociedade para reunirem-se em Reunião de Sócios 
a ser realizada no dia 25/03/2020, na sede social da Sociedade na Rodovia SP 
255, KM 4, Bloco B1 (Rodovia Ribeirão Preto/Araraquara), Zona Rural, CEP 
14.001-970, Ribeirão Preto, SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos:  
ORDEM DO DIA: (1) Prestação de contas relativas ao exercício de 2019: a) 
Apresentação do Relatório da Administração; b) Demonstrações Contábeis; (2) 
Deliberar sobre o destino do resultado do exercício e eventual distribuição de 
dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio; (3) Fixar os honorários global 
dos diretores; (4) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Em atendimento 
ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, os sócios administradores informam que 
as demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta na sede da So-
ciedade desde a data de 21/02/2020. Ribeirão Preto, SP, 10 de março de 2020. 
Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

SAID EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ (MF) n° 50.410.109/0001-75. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS. Os sócios admin-
istradores da Said Empreendimentos Ltda, no uso de suas atribuições e em 
conformidade ao art. 1.072 do Código Civil, convocam todos os sócios da 
Sociedade para reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada no dia 
25/03/2020, na sede social da Sociedade na Rodovia SP 255, KM 4, Blo-
co B1 (Rodovia Ribeirão Preto/Araraquara), Zona Rural, CEP 14.001-970, 
Ribeirão Preto, SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos:  ORDEM 
DO DIA: (1) Prestação de contas relativas ao exercício de 2019: a) Apre-
sentação do Relatório da Administração; b) Demonstrações Contábeis; (2) 
Deliberar sobre o destino do resultado do exercício e eventual distribuição 
de dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio; (3) Fixar os honorários 
global dos diretores; (4) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Em 
atendimento ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, os sócios administradores 
informam que as demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta 
na sede da Sociedade desde a data de 21/02/2020. Ribeirão Preto, SP, 10 
de março de 2020. Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

SAID IPÊS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
CNPJ (MF) n° 17.086.902/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Os sócios administradores da Said Ipês Empreendimentos SPE Ltda., no uso 
de suas atribuições e em conformidade ao art. 1.072 do Código Civil, convocam 
todos os sócios da Sociedade para reunirem-se em Reunião de Sócios a ser 
realizada no dia 25/03/2020, na sede social da Sociedade na Rodovia SP 255, 
Km 4, Bloco A4, Zona Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto/SP, para deliber-
ar sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: (1) Prestação de contas 
relativas ao exercício de 2019: a) Apresentação do Relatório da Administração; 
e b) Demonstrações Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino do resultado do 
exercício e eventual distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capital 
próprio; (3) Fixar os honorários global dos diretores; e (4) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. Em atendimento ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, 
os sócios administradores informam que as demonstrações financeiras estão 
disponíveis para consulta na sede da Sociedade desde a data de 21/02/2020. 
Ribeirão Preto/SP, 10 de março de 2020. Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

SAID JEQUITIBA ROSA EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ (MF) n° 19.445.583/0001-92

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Os sócios administradores da Said Jequitiba Rosa Empreendimentos Ltda., no 
uso de suas atribuições e em conformidade ao art. 1.072 do Código Civil, con-
vocam todos os sócios da Sociedade para reunirem-se em Reunião de Sócios 
a ser realizada no dia 25/03/2020, na sede social da Sociedade na Rodovia SP 
255, Km 4, Bloco A6, Zona Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto/SP, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: (1) Prestação de 
contas relativas ao exercício de 2019: a) Apresentação do Relatório da Adminis-
tração; e b) Demonstrações Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino do resulta-
do do exercício e eventual distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capi-
tal próprio; (3) Fixar os honorários global dos diretores; e (4) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. Em atendimento ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, 
os sócios administradores informam que as demonstrações financeiras estão 
disponíveis para consulta na sede da Sociedade desde a data de 21/02/2020. 
Ribeirão Preto/SP, 10 de março de 2020. Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

A EMPRESA J.P LEAL COMBUSTIVEIS E POSTO 
DE SERVIÇOS LTDA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL 
582.488.656.110 E CNPJ 03.394.601/0001-14, ESTA-
BELECIDA NA RUA ANTONIA CARRARA ORLANDINI 
1876 RIBEIRÃO PRETO SP, VEM INFORMAR QUE 
FOI EXTRAVIADO UMA IMPRESSORA DE CUPOM 
FISCAL DA MARCA DARUMA AUTOMAÇÃO/FS-
345 N° ORDEM 1.22 CLASSE ECF-IF NUMERAÇÃO 
0026216, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA 
REGISTRO Nº 5627/2020, E NÃO SE RESPONSABI-
LIZA POR ATO DE TERCEIROS.

DECLARAÇÃO
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE FOI EX-
TRAVIADO DA FIRMA CONTE FILHO & CIA LTDA, 
ESTABELECIDA NA RUA ARTHUR BERNARDES, 
20, INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.012.712.111 E CNPJ 
55.957.088/0001-26, 1 PÇ EQUIPAMENTO TIPO ECF-
-IF MARCA SCHALTER MODELO S PRINT Nº FABRI-
CAÇÃO 99292105 EM USO E 1 PÇ EQUIPAMENTO 
TIPO ECF-IF MARCA SCHALTER MODELO ECF IF 
SCFI 1E Nº FABRICAÇÃO 4306449 EM USO

POR SER VERDADE, DATA E ASSINA.
RIBEIRÃO PRETO, 28 FEVEREIRO DE 2020

VICENTE CONTE FILHO

SAID JEQUITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ (MF) n° 13.243.711/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Os sócios administradores da Said Jequitiba Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., no uso de suas atribuições e em conformidade ao art. 1.072 do Código 
Civil, convocam todos os sócios da Sociedade para reunirem-se em Reunião 
de Sócios a ser realizada no dia 25/03/2020, na sede social da Sociedade na 
Rodovia SP 255, Km 4, Bloco A2, B, Zona Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto/
SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: (1) Prestação 
de contas relativas ao exercício de 2019: a) Apresentação do Relatório da Adminis-
tração; e b) Demonstrações Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino do resultado 
do exercício e eventual distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capital 
próprio; (3) Fixar os honorários global dos diretores; e (4) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. Em atendimento ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, 
os sócios administradores informam que as demonstrações financeiras estão 
disponíveis para consulta na sede da Sociedade desde a data de 21/02/2020. 
Ribeirão Preto/SP, 10 de março de 2020. Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

SAID PRATAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
CNPJ (MF) n° 19.023.760/0001-42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Os sócios administradores da Said Pratas Empreendimentos SPE Ltda., no uso 
de suas atribuições e em conformidade ao art. 1.072 do Código Civil, convocam 
todos os sócios da Sociedade para reunirem-se em Reunião de Sócios a ser 
realizada no dia 25/03/2020, na sede social da Sociedade na Rodovia SP 255, 
Km 4, Bloco A5, Zona Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto/SP, para deliber-
ar sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: (1) Prestação de contas 
relativas ao exercício de 2019: a) Apresentação do Relatório da Administração; 
e b) Demonstrações Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino do resultado do 
exercício e eventual distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capital 
próprio; (3) Fixar os honorários global dos diretores; e (4) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. Em atendimento ao §1º do art. 1.078 do Código Civil, 
os sócios administradores informam que as demonstrações financeiras estão 
disponíveis para consulta na sede da Sociedade desde a data de 21/02/2020. 
Ribeirão Preto/SP, 10 de março de 2020. Tuffy Said Júnior – Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO EDIFÍCIO ARBORETTO – ACEA. 

O Presidente da ACEA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 29º do Estatuto Social em 
vigor, CONVOCA todos os associados, para a realização da Assembleia Geral Ordinária a rea-
lizar-se no próximo dia 31 de março de 2020, às 17:00 horas, na sede da ACEA, sediada nesta 
cidade de Ribeirão Preto, à Rua Maestro Inácio Stábile, 123 - Subsetor Sul 1, CEP 14025-640.
A convocação dar-se-á às 17:00 horas do dia mencionado, onde instalar-se-á a Assem-
bleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1º) Prestação de contas do atual período.
2º) Aprovação do orçamento de 2020 e das contribuições mensais pelo período de 12 

(doze) meses.
3º) Esclarecimentos sobre os acordos realizados nos processos ajuizados contra a Toya 

Martins, que originaram gravames de penhoras e arrestos na matrícula do Empreen-
dimento, bem como nos processos movidos contra a Toya Martins e os Terrenistas, 
conforme deliberado e aprovado na Assembleia realizada em 25/03/2019.

4º) Aprovação/Validação da forma de pagamento do crédito aportado pelo Investidor 
para formalização dos acordos; 2.1) Transferência dos direitos e obrigações das 
frações ideais das unidades autônomas oriundas dos acordos formalizados; 2.2) 
Isenção dessas unidades da contribuição mensal à ACEA. Foi amplamente discu-
tido pela Diretoria da ACEA e pelo Conselho Fiscal em reunião, sendo que toda a 
documentação está à disposição para consulta dos Associados;

5º) Aprovação para contratação do Sr. Sérgio Abud para atualização do laudo;
6º)	Aprovação	para	encaminhamento	de	notificação	extrajudicial	(via	cartório	de	títulos	e	

documentos) aos Condôminos não aderentes e inadimplentes à ACEA, para, se qui-
serem, manifestar seu interesse na adesão à Associação e efetuar os pagamentos das 
contribuições em atraso, sob pena de suas unidades autônomas serem transferidas à 
ACEA, através de leilão extrajudicial, conforme previsto no artigo 63 da Lei 4591/64 e 
já deliberado e decidido nos alvarás judiciais expedidos em favor da ACEA.

7º) Aprovação para aquisição pela ACEA, Associados ou a quem interessar, das unidades 
adquiridas ou permutadas ou daqueles adquirentes que têm interesse em aliená-las. 

8º) Assuntos de interesse da ACEA.
 O Associado que não puder comparecer, poderá nomear um procurador para re-

presentá-lo.	Mediante	a	apresentação	da	procuração	com	firma	reconhecida	em	
Cartório. Número máximo de unidades 150 Aderentes; poderão participar os Ade-
rentes em dia com as Obrigações perante a ACEA.

Ribeirão Preto (SP), 13 de março de 2.020.

ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO EDIFÍCIO ARBORETTO – ACEA
Presidente Itamar Soave

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EXTRATO

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Ribeirão Preto - AEAARP, conforme reza os artigos 37 e 55 do Estatuto da 
Associação aprovado e registrado em cartório em maio 2018 convoca seus associados 
fundadores e titulares que reúnam as condições previstas em seus artigos 9º e 10º, 
inciso I e 52 parágrafo único, a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, com 
o fim de votarem a renovação de 1/3 do Conselho Deliberativo da AEAARP, nos termos 
abaixo especificados:
Data da Assembleia: dia 23 de março de 2020 – Primeira Convocação às 8h; e Segunda 
Convocação às 8h30.
Quorum de Instalação: ¼(quarta) parte dos associados em 1ª convocação; e qualquer 
número de associados em 2ª convocação.
Pauta: Homologação das chapas inscritas, designação da mesa receptora de votos e 
da junta de apuração das eleições, autorização para a realização das eleições para ele-
gerem 1/3 do Conselho Deliberativo da AEAARP.
Prazo máximo de registro de chapas: Ás 17h (dezessete horas) do dia 16 de março 
de 2020.
Data da Coleta de votos dos associados: dia 23 de março de 2020, das 8h às 20h.
Local: Sede da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto – 
AEAARP, sita na Rua João Penteado nº 2.237.

Ribeirão Preto, 10 de março de 2020

Eng.º Civil Carlos Eduardo Nascimento Alencastre
Presidente do Conselho Deliberativo da AEAARP

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIBEIRÃO PRETO
(CNPJ/MF sob o nº 56.013.386/0001-20)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIBEIRÃO PRETO, nos termos do 
artigo 17 c/c a alínea “a” do artigo 15 do seu Estatuto Social, torna público e CONVOCA 
todos os associados aptos e em pleno gozo de seus direitos associativos, com direito a 
voto e que forem associados da ACIRP há mais de noventa dias, para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA para ELEIÇÃO dos associados que comporão seus 
órgãos diretivos no triênio 2020-2023, a realizar-se no dia 2 (dois) de abril de 2020, das 
12h00 às 17h30, na sede da ACIRP em Ribeirão Preto, na Rua Visconde de Inhaúma, nº 
489, Centro, com Mesas Eleitorais e urnas para votação em cada uma de suas unidades 
Distritais, conforme abaixo, observando-se o seguinte:

CARGOS A SEREM PREENCHIDOS
a) Diretoria Executiva (arts. 30 e 31 do Estatuto);
b) Membros efetivos do Conselho Deliberativo com renovação de pelo menos um terço 
(1/3) de seus membros (pelo menos 20), e Suplentes também com renovação de pelo 
menos um terço (1/3) de seus membros (pelo menos 7), com indicação de seus candida-
tos a Presidente, Vice-Presidente e Secretário, obedecendo-se ao critério da proporcio-
nalidade prevista no Estatuto (art. 23, §2º do Estatuto);
c) Colégio Consultivo (art. 41 do Estatuto);
d) Conselho Fiscal (art. 40 do Estatuto);
e) Superintendentes, 1º e 2º Vice-Superintendentes das Unidades Distritais (art. 42 do 
Estatuto). 

LOCAIS DE VOTAÇÃO
DISTRITAL CENTRO – Rua Visconde de Inhaúma, nº 489;
DISTRITAL LESTE – Av. Saudade, 834;
DISTRITAL NORTE – Av. Saudade, 834;
DISTRITAL OESTE – Av. Dom Pedro I, 642 – 1º andar; 
DISTRITAL SUL – Av. Braz Olaia Acosta, 727 – sala 503;
DISTRITAL SUDOESTE – Av. Caramuru, 368.

A Assembleia Geral Ordinária será instaurada em primeira e única chamada às 12h00 
horas; e será realizada com qualquer número de associados presentes, conforme pre-
visto no artigo 17 do Estatuto ACIRP. As empresas associadas exercerão seu direito de 
voto, através de seus representantes, que deverão portar obrigatoriamente documento 
que identifique tal representação, não sendo admitido o voto por procuração, conforme 
determina o artigo 52 do Estatuto Social ACIRP.

No caso de inscrição de apenas uma chapa, esta será considerada eleita por aclamação 
na Assembleia convocada na sede da entidade, dispensando-se o procedimento eleitoral 
conforme aqui estabelecido (artigo 145 do Estatuto).

Para inscrição de chapas dentro do período estatutariamente previsto, designação de fis-
cais e habilitação para votar, as informações estarão disponíveis e deverão ser retiradas 
junto ao departamento jurídico da sede da ACIRP situada na Rua Visconde de Inhaúma, 
489, 2º andar, Centro, a partir desta data, em horário comercial de funcionamento da 
entidade. 

Ribeirão Preto, 16 de março de 2020.

Dorival Luiz Balbino de Souza
Presidente

CONDOMÍNIO ROSA DOS VENTOS
Rua Jose Buischi, 130, Jardim Independência, Ribeirão Preto SP, Cep 14.076-470

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ribeirão Preto-SP, 10 de março de 2020.

Através da presente, ficam os(as) senhores(as) proprietários(as) de unidades autônomas 
do CONDOMÍNIO ROSA DOS VENTOS, com endereço na Rua Jose Buischi, 130, Jar-
dim Independência, Ribeirão Preto-SP., convocados para participar de Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia, horário e local indicado abaixo:

Data: 23/03/2020
Horário: Primeira chamada às 19:30 com a presença de 50% + 1 dos condôminos, e 
segunda chamada às 20:00hs com qualquer número de presentes
Local: Salão de Eventos – Área comum do condomínio a fim de deliberar, sobre a se-
guinte ORDEM DO DIA:

1. Eleição de Síndico, Subsíndico, Tesoureiro e Conselho Fiscal para o período de 
01/04/2020 à 31/03/2022; (votação – maioria simples)
2. Prestação de contas do atual síndico do período 12/2019 à 03/2020 (discussão e 
votação – maioria simples)
3. Previsão Orçamentária para o exercício financeiro de 2020; (discussão e votação – 
maioria simples)
4. Assuntos Gerais; ( discussão apenas)

Observações:

*Salientamos a importância do comparecimento de todos, tendo em vista a relevância 
dos assuntos a serem abordados, lembrando que as decisões ali emanadas caberão o 
seu cumprimento a todos os condôminos
*De acordo com o art.1.335 inciso III, do Código Civil, está impedido de participar da 
assembleia o condômino que estiver em débito com suas contribuições condominiais, ou 
multa que lhe tenha sido imposta.
* O condômino poderá delegar a outrem, o direito de votar, através de procuração orig-
inal, específica para o dia e atual, assumindo responsabilidades civil e penal sobre a 
veracidade da mesma.
*A Assembleia poderá ser filmada com imagem e áudio para Ata, e demais possibilidades.

Ribeirão Preto-SP., 10 de março de 2020.
_____________________________________

NIVALDO SALES VEROLA
Síndico

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 03/2020

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Pau-
lo - CORE-SP, Autarquia Federal de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
60.746.179/0001-52, por intermédio de Comissão Permanente de Licitação, designa-
da pela Portaria n° 043, de 05 de dezembro de 2019, do CORE-SP, torna público e 
dá conhecimento aos interessados que, realizará processo licitatório na modalidade 
CONCORRÊNCIA, pela melhor oferta, para alienação de imóveis de sua proprie-
dade, nas condições em que se encontram, na forma estabelecida no Edital e seus 
Anexos. A alienação dos imóveis, permitida nos termos da Lei nº 8.666/1993, devid-
amente autorizada nos autos do processo nº 30/19, pelo Sr. Diretor-Presidente. Ob-
jeto: Alienação do domínio pleno dos imóveis de propriedade do Conselho Regional 
dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo - CORE-SP, na cidade de 
Ribeirão Preto/SP. Data de entrega e abertura dos envelopes será no dia 16 de abril 
de 2020, às 10:00 horas (horário de Brasília), na sede do CORE-SP, localizada na Av.  
Brigadeiro Luís Antônio, n° 613, 5º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01317-000. 
O edital e anexos estão disponíveis no site http://www.corcesp.org.br. 

São Paulo, 14 de março de 2020.

Maike André Marques
Pregoeiro
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Aluguel de Trajes
Masculino

Produções, Filmagens e Fotos
Para sua Festa, Formatura, Casamento, 

Aniversários e Bodas

Fones: (16) 3625.5626 | 3636.2404
Rua Arthur Bernandes, 228 – Jardim Sumaré – Rib. Preto (SP)

email: leonorcantinho@ig.com.br


