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Agora
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

TOMADA DE PREÇOS 12/2021 – Processo 3414/1/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO
E INSTALAÇÃO DE GRADIL ELETROFUNDIDO NAS UNIDADES ESCOLARES.
Resultado da abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA. Abertos os envelopes de “proposta”, ﬁca
o resultado como segue: 1. Engetela Comercio e Serviços Eireli – VENCEDORA (MENOR PREÇO
GLOBAL). Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso da fase
de proposta. A ata com maiores informações estará disponível no Portal da Transparência no site
www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 3414/1/2021, disponível para vistas, no Setor de
Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000.
Mário Anselmo Correr - Presidente da Comissão de Licitação
Antônio Cassio Habice Prado - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

SEXTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2021
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Fundação
Instituto Fórum Popular da Natureza
Edital de convocação para assembleia de fundação da associação Instituto Fórum Popular da Natureza
(IFPN). Convidamos as pessoas interessadas a comparecerem à assembléia digital, em razão das
restrições sociais da pandemia e por se tratar de associação com caráter nacional, no dia 05 de
novembro de 2021, às 18:00 horas, para participarem da mesma, ocasião em que será discutido e
votado: 1) o projeto de estatuto social; 2) os membros do Conselho Consultivo, do Conselho Fiscal e da
Diretoria. A reunião será realizada por meio da plataforma Google Meet. Por questões de segurança, o
link da reunião será disponibilizado a partir de quinze minutos antes da sua realização para aqueles que
e n v i a r e m e - m a i l c o m i d e n t i f i c a ç ã o ( R G e C P F ) p a r a o e n d e r e ç o e l e t r ô ni c o
contato@forumdanatureza.org.br São Paulo, dia 27 de outubro de 2021.
Pela Comissão Organizadora da Constituição e Fundação do IFPN. José Roberto Cabrera

CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 10/2021 - PROCESSO Nº 62/2021
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA CEI MADRE GAETANA STERNI, MUNICÍPIO DE FARTURA/SP, CONFORME
MEMORIAL, PROJETO ARQUITETÔNICO, CRONOGRAMA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS”. A Prefeitura Municipal de Fartura, Estado de
São Paulo, CONVOCA os licitantes da licitação acima referenciada, para abertura do Envelope nº
02 - Proposta de Preço a se realizar: DATA: 05/11/2021. HORÁRIO: 14h00min. LOCAL: Prefeitura
Municipal de Fartura-SP. INFORMAÇÕES: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça Deocleciano
Ribeiro 444, Fartura-SP. Telefones (14) 3308-9332 / 3308-9344 - Site: www.fartura.sp.gov.br E-mails: contratos@fartura.sp.gov.br / setordelicitacao@fartura.sp.gov.br.
Fartura, 28 de Outubro de 2021. LUCIANO PERES - Prefeito Municipal

EDITAL - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - SENALBA/
SP - Edital convocatório - Pelo presente Edital ﬁcam convocados todos os empregados representados pelo
Sindicato supra, sócios ou não sócios, integrantes da categoria proﬁssional em Entidades Culturais, Recreativas,
de Assistência Social, de Orientação e Formação Proﬁssional representados pelo Sindicato, para participarem de
Assembleia Geral Extraordinária, que devido a impossibilidade de ser efetuada presencialmente em decorrência da
Pandemia - COVID-19, será realizada totalmente em ambiente virtual com votação on-line (www.senalba.com.br),
com início no dia 10 de novembro de 2021, das 16:00 horas às 18:00 horas, para deliberarem sobre as seguintes
matérias da ordem do dia: a) leitura de discussão da ata da assembleia anterior; b) discussão, deliberação e aprovação da proposta orçamentária e da prestação de contas dos exercícios anteriores. São Paulo, 29 de outubro de
2021 - Luiz Guedes da Conceição Aparecida - Presidente em Exercício.

SINDICATO DOS CEGONHEIROS AUTÔNOMOS TRANSPORTADORES DE VEÍCULOS DO VALE
DO PARAÍBA - SINTRAVP - Edital de Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária - O
SINDICATO DOS CEGONHEIROS AUTÔNOMOS TRANSPORTADORES DE VEÍCULOS DO VALE
DO PARAÍBA - SINTRAVP, pessoa jurídica de direito privado, registrado sob nº 06438, CNPJ nº
19.396.441/0001-82, situado na Rua Malek Assad, 700, Jardim Santa Maria, Jacareí - SP, CEP
12.328-080, através de seu associado ao ﬁnal assinado, de acordo com as atribuições estatutárias
preveem, determina por motivos técnicos o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária que
seria realizada no dia 7 de novembro de 2021 (domingo), as 10h00 em primeira chamada e com segunda chamada para as 10h30, na sede do sindicato, no endereço acima, a qual teria como pauta do
dia a Deliberação sobre a prorrogação do mandado da atual diretoria por seis (6) meses, convocação essa, publicada no jornal Agora, publicado nas datas de 30.09.2021 e com nova publicação retiﬁcadora em 01.10.2021. Jacareí, 27 de outubro de 2021. Elson Vagner Martins Soares.

EDITAL nº 38/2021. ÓRGÃO: Departamento de Água e Esgoto de Marília. MODALIDADE:
Pregão. FORMA: Eletrônico. NÚMERO: 21/2021. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para execução de coleta, análise e controle da qualidade da água, distribuída
à população, através de análises físico-químicas e bacteriológicas, por 12 (doze) meses.
CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: a partir de 29/10/2021 às 09:00 horas até dia 12/11/2021
às 08:30 horas. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 12/11/2021 a partir das
08:31 horas. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 12/11/2021 a partir
das 08:40 horas no site www.bbmnet.com.br acesso identiﬁcado ao link-Licitações. Edital e
Informações na Divisão de Licitações – Rua São Luiz, 359 - Marília/SP, fone (14) 3402-8510 ou
no site acima citado. Marília, 28 de Outubro de 2021. João Augusto de Oliveira Filho – Presidente.

Edital de convocação - Pelo presente Edital, a Federação Interestadual dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Proﬁssional - FESENALBA,
convoca todos os respectivos delegados representantes dos Sindicatos da categoria dos Empregados nas entidades
culturais, recreativas, de assistência social de orientação e formação proﬁssional nos Estados de São Paulo, Estado do
Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Norte, Estado de Tocantins, e Brasília (Distrito Federal), e os trabalhadores não
organizados em Sindicatos integrantes da categoria proﬁssional empregados de entidades culturais, recreativas, de
assistência social de orientação e formação proﬁssional a participarem de Assembleia Geral Extraordinária que devido
a impossibilidade de ser efetuada presencialmente em decorrência da Pandemia - COVID-19, será realizada totalmente
em ambiente virtual com votação on-line (www.senalba.com.br), no dia 11 de novembro de 2021, no horário das
10:00 horas às 12:00 horas, para deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: a) aprovação da ata da
assembleia anterior; b) discussão, deliberação e aprovação da proposta orçamentária e da prestação de contas dos
exercícios anteriores. São Paulo, 29 de outubro de 2021. - Adolfo U-Tan Gomes de Brito - Presidente em Exercício.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA /SP
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, através do Departamento de
Licitações e Contratos Administrativos, TORNA PÚBLICO aos interessados que encontrase aberto processo licitatório, na modalidade CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 004/2021,
EDITAL Nº. 070/2021, PROCESSO Nº. 290/2021, tendo por objeto a concessão
por outorga onerosa em caráter de exclusividade, para prestação dos serviços de
estacionamento rotativo de veículos em vias e logradouros públicos, com disponibilização
de software, equipamentos, sinalização, meios de pagamento e materiais e mão de obra,
em conformidade com o Anexo I (Projeto Básico) e demais anexos do Edital”. Data de
entrega e abertura dos envelopes: 06/12/2021 às 10h00min horas. Local: Paço Municipal
Ari Bigarelli, sito a Praça da Matriz, 75, Centro, Vargem Grande Paulista. O edital completo
poderá ser obtido através de download pelo endereço eletrônico www.vargemgrandepta.
sp.gov.br. mediante o cadastro do interessado no Portal do Cidadão. Mais informações
através do fone: 4158-8800 RAMAL 273/ 261. Em, 28 de outubro de 2021 – Luís Henrique
Laroca – Departamento de Licitações e Contratos Administrativos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão
Eletrônico nº 115/2021, Processo Administrativo n° 985/2021, cujo objeto consiste no
“Registro de preço para eventual e parcelada aquisição de dietas, suplementos
alimentares e fórmulas lácteas para pacientes com necessidades específicas –
Itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 75/2021”, conforme edital e seus anexos.
Abertura: 03 de novembro de 2021. Encerramento: 23 de novembro de 2021. Horário:
09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site
www.tiete.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas através do telefone (15)
3285-8755.
VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021
EDITAL Nº 071/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Tabatinga/SP torna público que, no dia e hora especiﬁcados, na sede
do Município, sito à Rua Dario Rodrigues Louzada, nº 338, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço ITEM, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos
e Materiais Permanentes para atender as Diretorias do Município de Tabatinga/
SP, conforme especiﬁcações contidas em Edital completo que poderá ser obtido pelo
site www.tabatinga.sp.gov.br e no setor de licitações no Município de Tabatinga/SP,
localizado na Rua Dario Rodrigues Louzada, 338, Centro. Sessão de recebimento dos
Envelopes para o dia 17 de novembro de 2021, até as 09h00min. Tabatinga/SP, 28 de
outubro de 2021. EDUARDO PONQUIO MARTINEZ - PREFEITO MUNICIPAL

Sindicato dosTrabalhadores em Asseio e Conservação,Limpeza Urbana,Ambiental e ÁreasVerdes de Bebedouro
e Região - Pelo presente edital, ficam convocados todos os empregados, sindicalizados ou não sindicalizados, do
Sindicato Profissional, das Empresas Prestadoras de Serviços de “Controle de Vetores e Pragas” nos municípios
de Ariranha, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Catanduva, Colina, Embaúba, Guairá, Jaboticabal, Marcondésia, Matão, Monte
Alto, Monte Azul Paulista, Monte Verde Paulista, Olímpia, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Pirangi, Pitangueiras,
Severinia, Taiaçu, Taiuva, Taquaritinga, Terra Roxa, Turvinia, Viradouro e Vista Alegre do Alto, para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na Rua 14, nº 660, Centro, Barretos/SP, no dia 05 de Novembro de
2021, às 14:00 horas em primeira convocação ou às 14h30 em segunda convocação com qualquer número de
presentes a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e votação da pauta de reivindicações a ser
encaminhada a Entidade Patronal, (SINDPRAG/SP) Sindicatos das Empresas Especializada na Prestação de
Serviços de Controle de Vetores e Pragas do Estado de São Paulo e/ou Empresas Empregadoras, cuja data-base é
1º de Janeiro, com vista às negociações coletivas, referente ao ano de 2022; b) Conceder poderes para a diretoria firmar
Convenção Coletiva, Acordo Coletivo, termos Aditivos, se necessários com o sindicato patronal ou empresas
empregadoras; c) Autorização para a diretoria requer mediação, arbitragem e instaurar processo e dissídio coletivo
perante a Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e/ou órgão competente; d) Delegação de poderes a
Federação dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação Ambiental, Urbana e Áreas Verdes no Estado
de São Paulo, para conduzir o processo negocial, bem como instaurar dissídio ou se defender, caso malogrem as
negociações; e) Decretação de estado de greve; f) Discussão, deliberação e aprovação do percentual e forma de
recolhimento da contribuição assistencial negocial, de acordo com artigo 513-e da CLT a ser descontada de todos os
empregados da categoria profissional, observando-se o amplo direito de oposição ao desconto da contribuição
assistencial negocial, pelos trabalhadores, desde que apresente de forma escrita, uma via ao Sindicato e outra a empresa,
protocolizadas, a qualquer tempo; g) Deliberar sobre a assembleia permanente até o final da campanha salarial;
h) Assuntos gerais. Barretos, 29 de Novembro de 2021. Luiz Antônio de Miranda - Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, TRABALHO TEMPORÁRIO, LEITURA DE MEDIDORES
E ENTREGA DE AVISOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-SP, inscrito no CNPJ: 13.385.941/0001-32, registrado no M.T.E.
sob o n.º 46255.000765/2011-10, por seu Presidente, no uso de suas prerrogativas legais e estatutárias, convoca todos os
Empregados e Trabalhadores das categorias abaixo relacionadas, associados ou não do sindicato, que prestam serviços no
município de JUNDIAI/SP, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária da sua categoria, que serão realizadas na
Rua Manoel Pereira de Arruda, n.º 226 – Bela Vista, Jundiaí/SP, CEP: 13207-721. Todas as AGES, terão início às 09h00 em
primeira convocação, ou, às 10h00 em segunda convocação com qualquer número de presentes, nos seguintes dias: 10/11/2021
- CATEGORIA GERAL: a) prestação de serviços à terceiros; b) trabalho temporário; c) leitura e medição de consumo de luz,
água e gás encanado; d) entrega de avisos de consumo de água, luz e gás encanado; e) colocação e administração de mão de
obra e que estão em intersecção com o registro sindical da entidade Patronal. Excetuadas de sua representação as seguintes
categorias: 1) trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação, Higiene e Empresas de Limpeza Pública Urbana, 2)
Trabalhadores nas Indústrias de Construção Civil; 3) Prestadores de Serviços Temporários quando estiverem atuando em feiras,
congressos, promoções e eventos em geral; 4) Vigilância e Segurança Patrimonial; 11/11/2021 – CATEGORIA LOGÍSTICA:
Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração e de Mão de obra nas empresas prestadoras de serviços a Terceiros de logística, nas instalações da prestadora ou nas instalações do tomador de serviço,
compreendendo-se como segmento de suply chain management, gerenciamento da cadeia de suprimentos, planejamento,
implementação, administração e controle de ﬂuxo e circulação, conferência, estocagem, guarda, manuseio e armazenamento
e distribuição de matérias primas, matérias semi acabadas, produtos e materiais semi acabados, bem como informações a eles
relativas; 12/11/2021 - CATEGORIA PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO: Empregados em Empresas de Prestação de
Serviços a Terceiros no segmento de portaria, controle de acesso, inclusive por monitoramento eletrônico, operador de portaria
remota, ﬁscalização de piso; recepcionista de portaria, folguista e similares (abrange tão somente as categorias e territórios em
intersecção com o que consta no registro sindical das entidades convenentes, expedidos pelo MTE); 16/11/2021 - CATEGORIA
RECEPÇÃO E ORIENTAÇÃO NOS POSTOS DO POUPATEMPO E CIRETRAN: Empregados em Empresas, Consórcios ou
Grupos Econômicos de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, que atuam na prestação
de serviços de recepção, orientação, informação e atendimento, serviços de gestão abrangendo execução integrada dos serviços
de adequação de imóvel, de implantação, de operação, de apoio administrativo-operacional e de manutenção dos postos do
Poupatempo e do Ciretran, bem como os empregados temporários e os administrativos e internos das respectivas Empresas
abrangidas no município de Jundiaí/SP e que estão em intersecção com a categoria do Sindicato, exceto os prestadores de serviços temporários quando estiverem atuando em feiras, congressos, promoções e eventos em geral; 17/11/2021 - CATEGORIA
ÁGUA – ENERGIA E GÁS: Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de
Mão de Obra, Trabalho Temporário e Leitura de Medidores em Concessionárias de Energia Elétrica, Gás, Água, Saneamento
básico e Similares, inclusive as privatizadas mediante concessão do setor público, e em Empresas de Prestação de Serviços a
Terceiros de Corte e Religa de fornecimento de gás, energia e água, substituição de medidores de consumo, inspeção e vistoria
de ligações de gás, energia e água, medição e faturamento de consumo de gás, energia e água, e de Apoio e Gestão Comercial
para Empresas e Concessionárias de Gás, Energia e Saneamento, exceto prestadores de serviços temporários quando estiverem atuando em feiras, congressos, promoções e eventos em geral, e que estão em intersecção com o registro sindical das
Entidades Sindicais; 18/11/2021 - CATEGORIA PROMOÇÃO – MERCHANDISING E TRADE MARKETING: Empregados em
empresas Prestadoras de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra especializados no segmento de
Promoção e Merchandising e Trade Marketing que é a atividade realizada pelos trabalhadores das empresas prestadoras de
serviços, colocação e administração de mão de obra visando o desenvolvimento de estratégias nas relações entre fabricantes,
marcas/produtos, pontos/canais de venda e consumidores, que estão em intersecção com o que consta no registro Sindical
das partes convenentes e os empregados internos, conforme previsto na CLT. Exceto os prestadores de serviços temporários
quando estiverem atuando em feiras, congressos, promoções e eventos em geral. As AGEs tem a ﬁnalidade de deliberarem
sobre a seguinte pauta: a) Aprovação das Pautas de Reivindicações das categorias proﬁssionais convocadas, devidamente
elaboradas mediante reivindicações dos empregados, cuja data base é 01.01.2022; b) Aprovação da delegação de poderes ao
Sindicato Laboral, para entabular negociações coletivas com os empregadores e com o Sindicato Patronal representativo das categorias convocadas, e, caso necessário, instaurar dissídios coletivos perante o TRT; c) Aprovação e autorização do percentual
de desconto e repasse da Contribuição Assistencial dos Empregados (observado o precedente normativo do TST para prazo
de oposição do trabalhador em 30 dias corridos da data base), assim como aprovação e autorização de desconto e repasse da
Mensalidade Associativa, todas visando a manutenção da entidade sindical e o fortalecimento nas negociações coletivas; d)
Assuntos gerais. Obs.: As Assembleias serão realizadas obedecendo todas as recomendações das autoridades de saúde frente
a Pandemia de COVID-19. Serão observados o uso de máscaras, o distanciamento entre os(as) participantes e a utilização de
álcool gel para higienização das mãos. Jundiaí, 29 de outubro de 2021. Ricardo Ferreira Leite – Presidente.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 129/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2021
OBJETO: Aquisição de até 80.000 (oitenta mil) litros de leite pasteurizado integral com
no mínimo 3% de gordura (tipo “C”), em embalagem plástica de 01 (um) litro. Entrega
dos envelopes de documentos, propostas e credenciamento. Dia 16 de novembro de
2021, às 9:00 horas, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura.
EDITAL Nº 130/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021
OBJETO: Aquisição de monitores multiparâmetro. Entrega dos envelopes de
documentos, propostas e credenciamento. Dia 17 de novembro de 2021, às 9:00 horas,
no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura.
Os editais completos estão disponíveis para consulta e retirada no endereço
eletrônico:www.barrabonita.sp.gov.br/transparencia/editais-e-licitacoes. Barra Bonita,
28 de outubro de 2021. José Luis Rici - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021
A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura da Tomada de
Preços nº 09/2021, Processo Administrativo n° 1079/2021, cujo objeto consiste na
“Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico, sinalização
viária e rampas de acessibilidade, no Conjunto Habitacional José Luís Zanetti
Paulin”, conforme edital e seus anexos. Abertura: 03 de novembro de 2021.
Encerramento: 18 de novembro de 2021. Horário: 14h00min. O Edital e seus anexos
encontram-se a disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações
poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.
VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência nº 015/2021 – Processo nº 253/2021
Objeto: Concessão de uso de espaço físico nas dependências do Centro de Convivência da
Melhor Idade “Dep. Ricardo Izar”, para exploração da atividade de bar e lanchonete. Tipo:
maior oferta – Encerramento: 02 de dezembro de 2021 às 09h00 – O edital encontra-se
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55,
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 28 de
outubro de 2021. LUIZ FERNANDO DE CAMPOS – Secretário de Suprimentos e Licitações.

O Consórcio Sinalizando Estradas, inscrito no CNPJ nº 43.822.938/0001-08, composto
pelas empresas Meng Engenharia Comércio e Indústria Ltda, inscrita no CNPJ nº
49.670.524/0001-89 e Sinalronda Sinalização Viária e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ
nº 74.392.408/0001-92, informa a quem interessar possa, que arquivou seu registro de
constituição na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o nº NIRE
3550074260-9, na data de 08 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA. PROCESSO
Nº. 160/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 69/2021- OBJETO: Aquisição de
um veículo PICAPE para a Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura,
conforme especiﬁcações constantes do anexo I deste Edital. ENTREGA DOS
ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: até 16/11/2021, às 09:15; ABERTURA DAS
PROPOSTAS: 16/11/2021, às 09:30; CÓPIA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: no
site www.itatinga.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de Itatinga, Rua
Nove de Julho, 304, Centro – SALA DE LICITAÇÕES. Telefone (14) 3848-9800
ramal 218. JOÃO BOSCO BORGES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

AVISO DE LICITAÇÃO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI PROCESSO
Nº. 24/2021 – CONCORRÊNCIA Nº 01/2021- REPETIÇÃO-TIPO: MAIOR PREÇO
MENSAL. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para exploração do Cancha do Bocha,
do Ginásio Municipal de Esporte no Município de Itatinga, localizado na Rua Prefeito Dr.
Omar Alabi, 552- Vila São Domingos, ao lado do Espaço Amigo e Fundo Social, conforme
condições e exigências contida no Edital e seus anexos. ENTREGA DOS ENVELOPES:
até 30/11/2021, ÁS 09:00; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/11/2021, ÀS 09:15. CÓPIA
DO EDITAL E INFORMAÇÕES: no site www.itatinga.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura
Municipal de Itatinga, Rua Nove de Julho, 304, Centro – SALA DE LICITAÇÕES. Telefone
(14) 3848-9800 ramal 218.JOÃO BOSCO BORGES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

Aviso de Licitação Tomada de Preços nº04/2021.
A Prefeitura Municipal de Conchas torna público que se encontra aberta licitação
modalidade Tomada de Preços Nº04/2021, objetivando a contratação, sob o regime
de empreitada global, de empresa especializada para a execução das obras de pavimentação
asfáltica a ser realizada na Praça Maria Elisa de Jesus no Bairro Santana, em Conchas/SP, Termo
de Convênio Nº 100540/2021, celebrado o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de
desenvolvimento Regional. O texto integral do edital se encontra disponível para download no site
oﬁcial da Prefeitura www.conchas.sp.gov.br, ou solicitar pelo e-mail: licitacao3@conchas.sp.gov.
br ou pmclicitacao@conchas.sp.gov.br. Os documentos de credenciamento e os envelopes n°01proposta comercial e n°02 - documentos de habilitação deverão ser entregues no Setor de Licitações
da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, nº707 - Centro - Conchas – SP, às 09h30min do dia 24
de Novembro de 2021. Informações: (14) 3845-8011/8014. Júlio Tomazela Neto - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

Aviso de Licitação Pregão Presencial nº28/2021.
A Prefeitura Municipal de Conchas comunica que se encontra aberta licitação
modalidade Pregão Presencial nº28/2021, objetivando a aquisição de Kits de Materiais
Escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Conchas. O edital
se encontra disponível para download no site oﬁcial da Prefeitura www.conchas.sp.gov.br, ou
solicitar pelo e-mail: licitacao2@conchas.sp.gov.br ou pmclicitacao@conchas.sp.gov.br. Os
documentos de credenciamento e os envelopes n°01-proposta comercial e n°02-documentos
de habilitação deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado na Rua
Minas Gerais, nº707 - Centro - Conchas – SP, às 09h00min do dia 23 de Novembro de 2021.
Informações: (14) 3845-8011/8014. Júlio Tomazela Neto -Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2021
A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do
Pregão Presencial nº 54/2021, Processo Administrativo n° 528/2021, cujo objeto
consiste no “Registro de preço para serviço de castração de felino ou
canino em clínica especializada, com estrutura física e técnica”, conforme
edital e seus anexos. Abertura: 03 de novembro de 2021. Encerramento: 24 de
novembro de 2021. Horário: 14h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a
disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações poderão
ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.
VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

EDITAL - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - SENALBA/
SP - Edital convocatório - Pelo presente Edital ﬁcam convocados todos os empregados representados pelo
Sindicato supra, sócios ou não sócios, integrantes da categoria proﬁssional em Entidades Culturais, Recreativas,
de Assistência Social, de Orientação e Formação Proﬁssional representados pelo Sindicato, para participarem de
Assembleia Geral Extraordinária, que devido a impossibilidade de ser efetuada presencialmente em decorrência
da Pandemia - COVID-19, será realizada totalmente em ambiente virtual com votação on-line (www.senalba.com.
br), com início no dia 10 de novembro de 2021 e encerramento no dia 11 de novembro de 2021, no horário das
8:00 às 16:00 horas, para deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: a) leitura e discussão da ata
da assembleia anterior; b) votação da Pauta de Reivindicações econômicas e sociais da categoria, com o objetivo
de revisão e renovação das normas coletivas correspondentes a todas as datas bases do ano de 2022 (primeiro
de janeiro, primeiro de março, primeiro de maio e primeiro de julho) e c) autorização para a Diretoria do Sindicato
providenciar as negociações, formalizar acordos e se necessário, instaurar dissídios coletivos perante a SRTE e/ou
Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da legislação vigente. São Paulo, 29 de outubro de 2021 - Luiz Guedes
da Conceição Aparecida - Presidente em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Estado de São Paulo

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 051/2021 – Processo nº 060/2021
Objeto: - AQUISIÇÃO (COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) DE SISTEMAS DE MICRO E
MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID (SISTEMA CONECTADO À
REDE), COM POTÊNCIA DE PICO DE NO MÍNIMO 37,60 KWp, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS, BEM COMO O SERVIÇO DE MONTAGEM COMPLETA, INSTALAÇÃO E
CONEXÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, COMISSIONAMENTO, TREINAMENTO
E SUPORTE TÉCNICO, INSTALADAS NO SOLO,CONFORME EDITAL E TERMO DE
REFERENCIAS. Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances:
dia 17 de novembro de 2021 às 09:00 horas. A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna
público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial
nº. 051/2021, tipo “menor preço por item” objetivando a AQUISIÇÃO (COM FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO) DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA ON-GRID (SISTEMA CONECTADO À REDE), COM POTÊNCIA DE PICO DE NO
MÍNIMO 37,60 KWp, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM COMO O SERVIÇO
DE MONTAGEM COMPLETA, INSTALAÇÃO E CONEXÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA, COMISSIONAMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, INSTALADAS NO
SOLO,CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS. O Edital completo encontra-se à
disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de
Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES - Prefeito Municipal.
Sindicato dosTrabalhadores em Asseio e Conservação Limpeza Urbana Ambiental e ÁreasVerdes de Bebedouro
e Região - Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente edital, ficam convocados todos os
integrantes da categoria profissional dos - Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação Limpeza
Ambiental, nos municípios de Ariranha, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Catanduva, Colina, Embaúba, Guairá, Jaboticabal,
Marcondésia, Matão, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Monte Verde Paulista, Olímpia, Palmares Paulista, Paraíso,
Pindorama, Pirangi, Pitangueiras, Severinia, Taiaçu, Taiuva, Taquaritinga, Terra Roxa, Turvinia, Viradouro e Vista Alegre
do Alto, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 05 de Novembro de 2021, às 16:00
horas sindicalizados e não sindicalizados, em 1ª convocação ou às 16h30 em 2ª convocação, com qualquer número
de presentes, na Rua 14, nº 660, Centro, Barretos/SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Elaboração e Aprovação da pauta de reivindicações da categoria profissional acima convocada, data-base 01 de
Janeiro, a ser encaminhada ao Sindicato Patronal (SEAC) Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no
Estado de São Paulo, visando estabelecer negociação coletiva de trabalho com a finalidade de celebrar a Convenção
Coletiva de Trabalho; b) Outorgar poderes especiais à direção do Sindicato profissional e/ou Federação dos
Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação Ambiental, Urbana e Áreas Verdes no Estado de São Paulo,
para celebrar Convenção Coletiva de Trabalho e se não lograr êxito instaurar perante o Egr.Tribunal Regional do Trabalho
o competente Dissídio Coletivo de Trabalho; c) Deliberação e fixação da Contribuição Assistencial/Negocial na forma da
Lei, para o período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022, e fica aberto o prazo de 30 dias para apresentação de
declaração de oposição ao aludido desconto, no período compreendido de 05 de Novembro a 05 de Dezembro de 2021,
na secretaria da entidade no horário das 08h00 às 17h00, devendo ser entregue pessoalmente e de próprio punho em
duas vias; d) Assuntos Gerais. Por oportuno, a diretoria do Sindicato esclarece que de tudo quanto for deliberado em
Assembleia, serão visitados os principais postos de trabalho das cidades que compõem a base territorial pela mesma
abrangida, a fim de cientificar os demais trabalhadores integrantes da categoria acerca das decisões tomadas. Barretos,
29 de Novembro de 2021. Luiz Antônio de Miranda - Presidente.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ONLINE
ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA, leiloeiro oﬁcial inscrito na JUCEPAR n° 08/020-L, com escritório à Rua Alferes Poli, 311 conjunto
4B, Centro, Curitiba/PR, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, com sede à Avenida Sete de
Setembro, 4751, sobreloja 02, bairro Batel, em Curitiba/PR, CNPJ/MF nº 14.511.781/0001-93, nos termos da Cédula de Crédito Imobiliário
Integral e Escritural nº 6149-2 Série 2018, ﬁrmado em Curitiba/PR aos 26/03/2018, lavrado em decorrência da Lei nº 9.514/97, alterada pela Lei
nº 10.931/04, no qual ﬁguram como Devedores Fiduciantes: RENATO GABRIEL MELO DA COSTA, brasileiro, professor, portadora do RG
nº 27.229.596-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 285.970.208-30, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com GABRIELA COSTA
AMATO, brasileira, advogada, portadora do RG n° 30.461.679 SSP/SP, inscrita no CPF/MF n° 277.232.998-42; residentes e domiciliados à Rua
Doutor Albuquerque Lins, nº 801 – Apto 11, Bairro Santa Cecília, São Paulo/SP; levará a PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO nos termos da Lei nº
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 12 de novembro de 2021, às 10:30 horas (horário de Brasília), através do portal https://rochaleiloes.
com.br/, com lance mínimo igual ou superior a R$878.441,24 (oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e
quatro centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário: IMÓVEL: Apartamento no 11, localizado no 1º andar do Ediﬁcio Acquasanta, situado na Rua Albuquerque Lins, nº 801, 11º Sub-distrito – Santa Cecília, com a área util de 97,50m2,
área comum de 13,986m2, área total de 111,486m2 e a fração ideal de 1,8925% - contribuinte nº 020.079.0411.1 - Matrícula nº 10.028 do 2º
CRI de São Paulo/SP. Uma vaga para guarda e estacionamento de um automóvel de passeio em lugar individual e indeterminado, exigindo
manobristas, na garagem localizada no 1º e no 2º subsolos do Ediﬁcio Acquasanta, situado na Rua Albuquerque Lins, no 801, no 11º Subdistrito
– Santa Cecília, contendo a área útil de 29,31m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,9086% no terreno do edifício - Matrícula nº 89.477
do 2º CRI de São Paulo/SP. LOCAL DE ARREMATAÇÃO: ONLINE – Somente através do site https://rochaleiloes.com.br/ ATENÇÃO: Para
participar dos leilões, o interessado deverá cadastrar-se com antecedência no site acima mencionado, fazer o cadastro completo e solicitar a
sua habilitação. Informações através do telefone: (41) 3077-8880. OBSERVAÇÕES I: 1) Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos
termos do art. 30 da lei 9.514/97; 2) Consta PENHORA, extraída dos Autos nº 1043049-07.2019.8.26.0100, da ação de Execução Civil movida
pelo Condomínio Edifício Acquasanta - CNPJ 86.817.632/0001-68, contra Renato Gabriel Melo da Costa – CPF 285.970.208-30; 3) Consta
INDISPONIBILIDADE, averbação de indisponibilidade dos bens de Renato Gabriel Melo da Costa – CPF 285.970.208-30, tendo como emissor
da ordemo TST – Tribunal Superior do Trabalho-SP – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo-SP – Grupo Auxiliar de Execução
e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 4) O pagamento de débitos condominiais ou tributos, se houver, vencidos e/ou vincendos, incidentes sobre
o imóvel, é de responsabilidade do arrematante; 5) A arrematação é realizada na condição “ad corpus”; 6) O arrematante pagará à vista no
prazo máximo de 24hs, a contar do encerramento do leilão, o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre
o valor de arremate; 7) Os pagamentos da arrematação e da comissão do leiloeiro, deverão ser efetuados de conta bancária de titularidade
do ARREMATANTE; 8) O arrematante ONLINE receberá por E-mail as instruções para os pagamentos; 9) Caso haja arrematante, a Carta
de Arrematação será ﬁrmada em até 60 dias da data do leilão; 10) A outorga da escritura de compra e venda será lavrada em até 60 dias a
contar da data do leilão, em Tabelionato de Notas indicado pelo Credor Fiduciário; 11) DO LANCE: Os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de recusa do leiloeiro, por qualquer ocorrência, tais como, quedas ou falhas da conexão de internet,
linha telefônica ou quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o site do leiloeiro são apenas facilitadores de oferta; 12) DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE DO LANCE: Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. O Usuário é responsável por todas as
ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese; 13) DA DESISTÊNCIA
OU INADIMPLEMENTO: Caso o primeiro colocado desista da arrematação ou não recolha o valor do lance e/ou a taxa de comissão do leiloeiro,
será chamado o segundo colocado e, na hipótese do segundo colocado também desistir ou inadimplir, será chamado o terceiro colocado e,
assim, sucessivamente, sendo chamados tantos licitantes quantos forem necessários, até o recolhimento do preço, da taxa de comissão e
expedição do auto de arrematação. Os licitantes chamados para o pagamento em caso de desistência ou inadimplência do licitante melhor
colocado, deverão honrar o valor de seu maior lance ofertado durante o leilão, não podendo alegar que houve disputa e majoração do lance, uma
vez que os lances foram ofertados por livre e espontânea vontade do licitante. Mesmo na hipótese de chamamento dos licitantes com colocação
imediatamente inferior, os licitantes desistentes ou que deixarem de recolher o preço no prazo previsto, como penalidade, ﬁcarão obrigados a
pagarem a taxa de comissão do leiloeiro (calculada sobre o valor do lance não honrado) previstas neste edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste edital e na legislação em vigor, hipótese que será observada mesmo que um dos licitantes chamados venha a honrar o
preço e a taxa de comissão o leiloeiro. O inadimplente que não pagar a comissão devida ao Leiloeiro, terá seu cadastro bloqueado no portal e
não poderá participar de novos leilões até que seja regularizada a pendência. Caso não haja licitante em primeiro leilão, ﬁca desde já designado
o dia 19 de novembro de 2021, às 10:30 horas (horário de Brasília), através do portal https://rochaleiloes.com.br/, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$541.985,65 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais
e sessenta e cinco centavos). Pelo presente, ﬁcam intimados os alienantes ﬁduciantes: RENATO GABRIEL MELO DA COSTA (CPF/MF
nº 285.970.208-30); GABRIELA COSTA AMATO (CPF/MF nº 277.232.998-42); ou seus representantes legais ou procuradores regularmente
constituídos, acerca das datas designadas para a realização dos públicos leilões, caso por outro meio não tenha sido cientiﬁcado. As demais
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427
de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a proﬁssão de Leiloeiro Oﬁcial. OBSERVAÇÕES II: a) Valor mínimo do imóvel para o 1º Leilão: Corresponde ao valor de mercado do imóvel; b) Valor mínimo do imóvel para o 2º Leilão: Corresponde ao valor da dívida atualizada, mais despesas.

Aviso de Licitação Pregão Presencial nº27/2021.
A Prefeitura Municipal de Conchas comunica que se encontra aberta licitação
modalidade Pregão Presencial nº27/2021, objetivando a aquisição de tablet e notebook
para melhor desempenho das atividades curriculares dos alunos da rede municipal de
ensino do Município de Conchas/SP. O edital se encontra disponível para download no
site oficial da Prefeitura www.conchas.sp.gov.br, ou solicitar pelo e-mail: licitacao2@
conchas.sp.gov.br ou pmclicitacao@conchas.sp.gov.br. Os documentos de credenciamento
e os envelopes n°01-proposta comercial e n°02-documentos de habilitação deverão ser
entregues no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, nº707 Centro - Conchas – SP, às 09h00min do dia 16 de Novembro de 2021. Informações: (14)
3845-8011/8014. Júlio Tomazela Neto -Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

Aviso de Licitação Tomada de Preços Nº05/2021.
A Prefeitura Municipal de Conchas torna público que se encontra aberta licitação
modalidade Tomada de Preços Nº05/2021, objetivando a aquisição de material didático de
sistema de ensino para os alunos e professores da Educação Infantil (Berçário 1 e 2, Maternal
1 ao Nível 2), Ensino Fundamental 1 e 2, acompanhado de orientação pedagógica para
professores e gestores. O texto integral do edital se encontra disponível para download no site
oﬁcial da Prefeitura www.conchas.sp.gov.br, ou solicitar pelo e-mail: licitacao2@conchas.sp.gov.
br ou pmclicitacao@conchas.sp.gov.br. Os documentos de credenciamento e os envelopes
n°01-proposta comercial e n°02 - documentos de habilitação deverão ser entregues no Setor de
Licitações da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, nº707 - Centro - Conchas – SP, até às
09h30min do dia 07 de Dezembro de 2021. Informações: (14) 3845-8011/8014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Aviso de licitação. Pregão Presencial n.º 26/2.021. Processo n.º 1234/2.021. Tipo: Menor Preço do lote Critério de julgamento: menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cestas
básicas destinadas à Assistência Social, para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e risco
social, conforme especiﬁcações constantes do Anexo I (com cota reservada de 25% para ME/EPP). Data e hora
da realização: Dia 17 de novembro de 2.021 às 09:30h. Credenciamento: Dia 17 de novembro de 2.021: a) Das
08:30h às 09:00h apenas para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as demais empresas –
cota principal e (ampla participação, caso não existam pelo menos 03 (três) empresas aptas na forma descrita
no item a acima (nos lotes da cota reservada de 25% para ME/EPP). Local: Prefeitura Municipal de Areiópolis,
localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital
completo: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@
bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 27/10/2.021. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE NARANDIBA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 084/2021
O Município de Nhandeara comunica a todos os interessados que se encontra aberto
a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 001/2021, Processo nº 084/2021, que
tem por objetivo a alienação de um bem imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal
de Nhandeara, constituído de uma área de terras com benfeitorias. Valor mínimo: R$
4.169.879,53. Garantia: Obrigatória – 5% do valor avaliado. Visitação ao imóvel: Facultativa.
Critério de Julgamento: Maior Oferta. Data/Hora de encerramento: 02 de dezembro de 2021,
às 09h00m na sede do Paço Municipal. Os interessados poderão obter o Edital completo
no Sitio Oficial www.nhandeara.sp.gov.br e no Setor de Licitações do Município - Fone (17)
3467-4990. Nhandeara-SP, 28 de outubro de 2021. – José Adalto Borini - Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Caieiras

Secretaria de Administração - Diretoria de Compras

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021
ÓRGÃO: Município de Caieiras. EDITAL: 058/2021.PROC. ADM. Nº 10.359/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E REFIL E FILTRO, conforme
termo de referência e anexos. MODALIDADE: Pregão Presencial. DATA DE
ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 17/11/2021 às 09h00min e ABERTURA
DOS ENVELOPES: na mesma data e horário. As empresas interessadas poderão
solicitar o envio do Edital via e-mail, bem como ﬁcará disponível no Site do Município
de Caieiras (www.caieiras.sp.gov.br (Portal de Transparência). Os e-mails para
envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com.
Maiores informações pelo telefone 11 4445-9240, no horário das 09h00min às
16h00min. Não enviamos o edital por fax e/ou correio..
Caieiras, 28 de outubro de 2021
JOSE GILSON PEREIRA SILVA - Departamento de Compras e Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA /SP
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, através do Departamento de
Licitações e Contratos Administrativos, TORNA PÚBLICO aos interessados que encontrase aberto processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 010/2021,
Edital nº 072/2021, Processo nº 280/2021, que tem por objeto: Contratação de empresa
especializada em engenharia/arquitetura para reforma e ampliação da UBS Gabriel Messias
e a UBS Benedita Maria de Camargo, em conformidade com o projeto completo, memorial
descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico ﬁnanceiro e demais condições do
Edital. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 19/11/2021, às 09hs00min, na Sala
de Licitações, sito à Paço Municipal Ari Bigarelli, Praça da Matriz, nº 75, Centro, na cidade
de Vargem Grande Paulista-SP. A pasta contendo o Edital e os respectivos anexos desta
licitação poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico www.vargemgrandepta.sp.gov.br,
mediante o preenchimento do cadastro do interessado no Portal da Transparência. Maiores
informações através dos fones: (11) 4158-8800 ramal 261. Em, 28 de outubro de 2021 –
Luís Henrique Laroca – Departamento de Licitações e Contratos Administrativos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021
A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão
Eletrônico nº 117/2021, Processo Administrativo n° 991/2021, cujo objeto consiste no
“Registro de Preço para eventual e parcelada aquisição de bica corrida,
emulsão asfáltica e massa asfáltica C.B.U.Q para manutenção das vias públicas
do município de tietê”, conforme edital e seus anexos. Abertura: 03 de novembro de
2021. Encerramento: 22 de novembro de 2021. Horário: 09h00min. O Edital e seus
anexos encontram-se a disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.
VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2021;
O Prefeito de Bastos torna público que se encontra aberto na
Divisão de Compras, o Edital do Pregão Presencial n.º 075/2021
para locação de palco, banheiro químico, som, iluminação, gerador e
tendas destinados a diversos eventos na municipalidade estimados
para 2021 e 2022.O Edital minucioso bem como outras informações
serão fornecidas na Divisão de Compras de segunda à sexta-feira,
no horário das 07:00 às 17:00 horas, na rua Adhemar de Barros,
n.º 600. Informações à distância serão fornecidas pelo telefone
(14) 3478-9800 ou pelo site www.bastos.sp.gov.br. A presente
licitação encerrar-se-á após decorrer o prazo de 08 dias úteis da
última publicação deste aviso em órgão de imprensa. Bastos/SP.,
28.10.2021. Manoel Ironides Rosa – Prefeito Municipal.

