
 

 

“TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO” 

 

O Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, FAZ 

SABER a todos os interessados que HOMOLOGA o Processo nº 

3066/2022 - Permissão de Uso Onerosa – EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 01/2022, pelo período de 05 (cinco) anos, do espaço público 

“Terreno designado de área D situado no lado ímpar da Avenida 

Theotônio Vilela”: localizado no perímetro urbano desta cidade com área 

de 76.566,23 m2, dentro das seguintes divisas, medidas e confrontações: 

inicia-se na confrontação do mesmo com a Área da Fundação Pio XII 

(matrícula 35.192) a partir do marco M-5; daí, segue confrontando com 

a referida Avenida Theotônio Vilela, medindo 214,18 metros e rumo de 

04º58’36’’ NW até o marco 1; deflete à direita e segue confrontando com 

a referida avenida medindo 149,68 metros e rumo 01º 34’ 59’’ NE, até o 

marco 2; daí, deflete à esquerda e segue confrontando com área 

remanescente, designada de parte B medindo 248,13 metros no rumo de 

81º 59’ 47’’ SW até o marco 2-A; daí, deflete à direita e segue confrontando 

com a área remanescente, designada de parte C medindo 359,97 metros 

e rumo de 07º 35’ 36’’ SE até o marco M-4; daí, deflete à esquerda e segue 

confrontando com a propriedade da Fundação Pio XII (matrícula 35.192) 

medindo 200,48 metros e rumo de SW 82º 25’ 46’’ NE até o marco M-5, 

ponto onde teve início essa descrição, ou seja, terreno localizado ao lado 

do Parque de Feiras, Exposições e Lazer “Dr. Percy Waldir Semeghini”. 

para uso comercial, tais como estacionamento de veículos (uma vez que 

existe uma festa tradicional na cidade denominada “EXPO” ao lado desta 

área), podendo também ser explorada por várias práticas esportivas como 

ciclismo, motociclismo, inclusive pastagem para equinos e bovinos, 

iniciados a partir da data da assinatura do respectivo termo de 

permissão. 

Fernandópolis, 13 de Maio de 2022. 

 

- CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA – 

Presidente – IPREM 


