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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇO – TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
PROCESSO Nº 2843/2021 – TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES
DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO – E.M.E.F. “PROF.ª
CONCEIÇÃOGODOI MENUZZO”. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº
2.465 de 05 de setembro de 2007. DATAE LOCAL PARAENTREGADOS ENVELOPES PROPOSTA
DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 14 de setembro de 2.021 às 09:30 horas
no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat,
nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024. EDITAL na íntegra: à
disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço
eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se
Santo Antônio de Posse, 20 de agosto de 2021.

João Leandro Lolli - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 082/2021
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS EM POLIETILENO
PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA REUSO”
Processo: 3879/2021
Data do Pregão: 14/09/2021 às 09h30min (Horário Oficial de Brasília - DF)
Local: Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, Sala de Reuniões da Secretaria de
Administração, sito à Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º Andar, Vila Mirim - Praia Grande/SP.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, através da Secretaria de Serviços Urbanos,
torna público que, na data, horário e local acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade
Pregão, com critério de julgamento de MENOR VALOR UNITÁRIO.
Valor total para retirada do edital: R$ 81,36 (oitenta e um reais e trinta e seis centavos).
Local e horário para pagamento da taxa: Banco Santander - das 10h00 às 14h00 e Banco Bradesco
- das 10h00 às 14h00.
Local e horário para retirada do edital: Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º Andar, Vila Mirim -
Praia Grande/SP, junto ao Departamento de Licitações, das 09h00 às 16h00 horas, ou, gratuitamente
na íntegra através do site www.praiagrande.sp.gov.br .

Praia Grande, 19 de agosto de 2021.
SORAIA M. MILAN - Secretária Municipal de Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL – PROCESSO Nº 2803/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2021 – TIPO: Menor Valor Total por Item

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de materiais de sinalização viária vertical e
horizontal. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05
de setembro de 2007. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 10 de setembro de 2.021 às 09:00 horas no
Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat,
nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024. EDITAL na íntegra:
à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no
endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se
Santo Antônio de Posse, 19 de agosto de 2021.

João Leandro Lolli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021
PROCESSO Nº 3122/2021 – TIPO: Menor Valor Total por Item.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARAATENDERAS NECESSIDADES
DASECRETARIADEEDUCAÇÃO.LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002,DecretoMunicipal
nº 2.465 de 05 de setembro de 2007. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES
PROPOSTADE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 08 de setembro de 2021 às
09:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia
Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024. EDITAL
na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado,
ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se
Santo Antônio de Posse, 20 de agosto de 2021.

João Leandro Lolli - Prefeito Municipal

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO CARLOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os
integrantes da categoria que tenham vínculo empregatício com as empresas do comércio atacadista e
varejista enquadradas nas seguintes categorias econômicas: algodão e outras fibras vegetais; carnes
frescas e congeladas; carvão vegetal e lenha; distribuidores de bebidas; distribuidores de água mineral
e afins; comércio de frios, laticínios, chocolates, doces em geral e afins; comércio de louças e louças
finas; produtos químicos para indústria e lavoura; sacaria; pedras preciosas; jóias e relógios; papel e
papelão; álcool e bebidas em geral; couros e peles; artigos sanitários; vidro plano, cristais e espelho;
aparelhos e materiais ópticos, fotográficos e cinematográficos; sucatas de ferro; bijuterias; tecidos
e vestuários; adornos e acessórios; armarinhos e objetos de arte; cirurgia; móveis e congêneres;
gêneros alimentícios, inclusive mini-mercados, supermercados e hipermercados; material médico,
hospitalar, científico; calçados; material elétrico e aparelhos de eletrodomésticos; veículos novos e
usados, inclusive concessionária de automóveis, caminhões, ônibus, tratores, máquinas agrícolas e
demais veículos automotores e respectivas oficinas; peças e acessórios para veículos; comércio de
frutas, verduras, flores e plantas naturais e ornamentais; livros, materiais de escritório e papelaria;
materiais para construção em geral; maquinismos, ferragens e tintas (utensílios e ferramentas);
produtos eletromecânicos e eletroeletrônicos; comércio de produtos de áudio e vídeo; perfumaria,
cosmético e lojas de conveniência; de sua base territorial abrangida pelos Municípios de São Carlos
(Sede), Analândia, Descalvado, Dourado, Ibaté, Ribeirão Bonito, Santa Cruz das Palmeiras, Santa
Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo e Tambaú, todos no Estado de São Paulo, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no período de 24 de agosto a 17 de
setembro do ano de 2021, de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 16:00 horas, através dos sistemas
de votação adotados presencialmente ou pela internet, quando no último dia, 17 de setembro, às
16:00 horas, serão encerrados os trabalhos na Sede do Sindicato, estabelecido na Rua Jesuino
de Arruda, 2522, Centro, nesta cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem,
através de votação com utilização de Urna Fixa, Itinerantes e Através de Votação por Sistema
“on-line” na internet, acessado pelo link https://votacao.afsys.com.br/cliente/sincomerciarios
sc/login, sobre os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: a) - leitura, discussão e aprovação
da ata da AGE anterior; b) - apresentação, discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser
apresentada ante as categorias econômicas representantes do comércio varejista e atacadista em
geral do interior e comércio varejista de veículos automotores novos (FECOMÉRCIO, SINCOVAGA,
SINCOPEÇAS, SINCAMESP - Artigos de Toucador e SINCODIV), datas-base 1º/SET. e
1º/OUT., visando a obtenção de vantagens econômico-sociais para os componentes das respectivas
categorias profissionais; c) - discussão e deliberação sobre os percentuais, forma e prazos para o
desconto em folha de pagamento dos abrangidos pela norma coletiva da contribuição assistencial
devida ao sistema sindical (artigo 513, e, da CLT), bem assim, forma e prazo para apresentação de
oposição ao seu desconto; d) - discussão e aprovação das condições em que haverá paralisação
coletiva, caso as categorias patronais se recusem a discutir as reivindicações constantes da Pauta a
ser aprovada, bem assim se recusem a cumprir a avença coletiva, após formalizada; e) - concessão
de poderes ao Presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo -
FECOMERCIÁRIOS, para firmar Convenções Coletivas de Trabalho, interpor Protesto Judicial
perante o Tribunal Competente ou instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho, se for o caso; f) - outros
assuntos pertinentes às negociações e à Pauta de Reivindicações, ou ainda de interesse geral dos
presentes. Na forma do art. 612 c/c art. 859, da CLT, assim como com as disposições do Estatuto
Social, a AGE somente poderá deliberar, em primeira convocação, com a presença e votação
de metade mais um dos sócios e qualquer número de não sócios integrantes da categoria, e em
segunda convocação, uma hora após, com qualquer número de presentes.

São Carlos, 19 de agosto de 2021
ADEMIR LAURIBERTO FERREIRA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS E DE
MATERIAL PLÁSTICO DE SUZANO, MOGI DAS CRUZES, POÁ, ITAQUAQUECETUBA, FERRAZ
DE VASCONCELOS, GUARAREMA, ARUJÁ E SANTA ISABEL - Edital de Convocação - Pelo
presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de
Material Plástico de Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos,
Guararema, Arujá e Santa Isabel - CNPJ 51.262.780/0001-89, com sede à Av. Antônio Marques Fi-
gueira, 359, Centro, Suzano/SP, CEP: 08676-000, Estado de São Paulo, por seu representante legal,
convoca, nos termos do que determina a Portaria nº 17.593/2020, todos os membros da categoria
representada e pretendida de trabalhadores nas Indústrias de produtos químicos para fins industriais;
trabalhadores nas indústrias de produtos farmacêuticos; trabalhadores nas indústrias de preparação
de óleos vegetais e animais (não consumíveis pelo ser humano); trabalhadores nas indústrias de per-
fumaria e artigos de toucador; trabalhadores nas indústrias de resinas sintéticas; trabalhadores nas
indústrias de sabão e velas; trabalhadores nas indústrias de fabricação de álcool, etanol, bioetanol
e biocombustível (não consumíveis pelo ser humano); trabalhadores nas indústrias de explosivos;
trabalhadores nas indústrias de tintas e vernizes; trabalhadores nas indústrias de fósforos; trabalha-
dores nas indústrias de adubos e corretivos agrícolas; trabalhadores nas indústrias de defensivos
agrícolas; trabalhadores nas indústrias de destilação e refinação de petróleo; trabalhadores nas in-
dústrias de materiais plásticos, inclusive trabalhadores na produção de laminados plásticos, inclusive
na produção de laminados plásticos e reciclagem plástica; trabalhadores nas indústrias de matéria
prima para inseticidas e fertilizantes; trabalhadores nas indústrias de abrasivos; trabalhadores nas
indústrias petroquímicas; trabalhadores nas indústrias de lápis, canetas e materiais de escritório; tra-
balhadores nas indústrias de defensivos animais; trabalhadores nas indústrias de re-refino de óleos
minerais (não consumíveis pelo ser humano); trabalhadores nas indústrias de tinturaria e estamparia
de tecidos; trabalhadores nas indústrias de fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, associados
e não associados da entidade, com base territorial nos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconce-
los, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano,
no Estado de São Paulo, para se reunirem em assembleia geral de alteração estatutária, que se
realizará às 07h00, do dia 15 de setembro de 2021, na sede da entidade, onde deverão discutir e
deliberar sobre a ordem do dia: A) Adequação e extensão para a representação para as categorias
de trabalhadores nas Indústrias de produtos químicos para fins industriais; produtos farmacêuticos;
preparação de óleos vegetais e animais (não consumíveis pelo ser humano), perfumaria e artigos
de toucador; resinas sintéticas; sabão e velas; fabricação de álcool, etanol, bioetanol e biocombus-
tível (não consumíveis pelo ser humano); explosivos; tintas e vernizes; fósforos; adubos e corretivos
agrícolas; defensivos agrícolas; destilação e refinação de petróleo; materiais plásticos, inclusive na
produção de laminados plásticos e reciclagem plástica; matéria prima para inseticidas e fertilizantes;
abrasivos; petroquímicas; lápis, canetas e materiais de escritório; defensivos animais; re-refino de
óleos minerais (não consumíveis pelo ser humano); fraldas descartáveis, absorventes higiênicos; B)
Exclusão da representação da categoria profissional de trabalhadores nas indústrias de tinturaria e
estamparia de tecidos por constar no Estatuto Social registrado em cartório; C) Alteração da deno-
minação do Sindicato para SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS,
FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO DE SUZANO, ARUJÁ, FERRAZ DE VASCONCE-
LOS, GUARAREMA, ITAQUAQUECETUBA, MOGI DAS CRUZES, POÁ, SALESÓPOLIS E SANTA
ISABEL; D) Rerratificação da extensão da base territorial para o município de Poá, Salesópolis e
Santa Isabel, no estado de São Paulo; E) Discussão e deliberação de outras alterações do Estatuto
Social da entidade, sendo que na assembleia será fornecida aos presentes, cópia com os artigos
vigentes e com a proposta de alteração para facilitar os trabalhos e a rápida compreensão de todos,
bem como, se necessário, alteração ou inclusão de outros artigos; Não havendo número suficiente e
estatutário para a realização da assembleia em primeira convocação, no horário supramencionado,
a mesma realizar-se-á meia hora após, no mesmo dia e local com qualquer número de presentes.
Informa o Presidente que diante da situação da pandemia que se encontra o País, será obrigatório
o uso de máscaras, bem como a entidade providenciará todas as medidas protetivas para garantia
de todos, e ainda, será respeitado o distanciamento necessário. Suzano, 19 de Agosto de 2021. a)
Cláudio José de Carvalho - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS / SP
Aviso de Licitação

Tomada de Preços Nº 010/2021 - Edital nº 012/2021 - Proc. Nº 217/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP, TORNA PÚBLICO E FAZ
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
se acha aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021, do tipo “menor preço global
por lote”, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADAPARAREFORMA
E MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO
NA AVENIDA DA SAUDADE, Nº 405, JARDIM PROGRESSO NA CIDADE DE
FERNANDÓPOLIS/SP., COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA;
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E PROJETO. COM REALIZAÇÃO às
09:00 horas do dia 09 de setembro de 2021, no Departamento de Compras e
Licitações, do Paço Municipal “Massanobu Rui Okuma”, localizado na Rua Porto
Alegre, nº 350, Jardim Santa Rita, na cidade de Fernandópolis-SP. O EDITAL
COMPLETO e maiores informações serão fornecidas no Departamento de
Compras e Licitações, sito à Rua Porto Alegre, nº 350, Jardim Santa Rita, na
cidade de Fernandópolis-SP, em horários de expediente, pelo telefone (17) 3465-
0150 ou pelo e-mail compras@fernandopolis.sp.gov.br.

Fernandópolis/SP, 19 de agosto de 2021.
ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal

ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SPPREV Nº 13/2021
OFERTA DE COMPRA: 532302530572021OC00031 – PROCESSO SPPREV N° 2021/00254
Comunicamos que está aberto na São Paulo Previdência o Pregão Eletrônico, com participação ampla, do
tipo menor preço, objetivando a prestação de serviços de recepção e triagem de documentos para a Sede e
Escritórios Regionais da São Paulo Previdência – SPPREV, conforme especificações constantes do Termo
de Referência que integra este Edital como Anexo I. A data para o início de recebimento de proposta é 23
de agosto de 2021. O referido pregão será realizado por meio eletrônico no sitio www.bec.sp.gov.br, com
abertura da sessão pública, no horário de Brasília, às 09h30min do dia 02 de setembro de 2021. Poderão
ser realizadas visitas técnicas no período de 23 de agosto de 2021 à 1º de setembro de 2021. O Edital
completo encontra-se disponível para consulta e cópias nos sítios: www.imprensaoficial.com.br (opção
negócios públicos), www.bec.sp.gov.br ou www.spprev.sp.gov.br. Quaisquer esclarecimentos deverão ser
efetuados por intermédio do correio eletrônico laxcarvalho@sp.gov.br ou telefone 11- 3214-9193.

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV ABERTURA
Processo PRC-SES 2021/13901 - OC 090132000012021OC00175
Encontra-se aberta no Departamento Regional de Saúde X de
Piracicaba/SP – DRS-X, a licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO nº PE 175/2021, destinadoAQUISIÇÃO DEMEDICA-
MENTOS PRA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS, a sessão será
realizada em 09/09/2021 às 09:00 horas, no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra encontra-se disponível nos
sites www.bec.sp.gov.br e www. enegociospublicos.com.br.

Sindicato de Remanufaturamento, Recondicionamento e/ou Retífica de Motores e seus Agregados
e Periféricos no Estado de São Paulo - SINDIMOTOR. Referência: Edital de Convocação de
Assembleia Geral Extraordinária. Prezado Associado, Conforme determina o Estatuto de nossa
Entidade, vimos por meio desta, convocar o distinto associado a comparecer em nossa sede social,
situada à Rua Curuçá, 1.281 Conjunto 10, Vila Maria, nesta Capital ou através de videoconferência pelo
aplicativo Zoom, a fim de participar da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 01/09/2021,
em primeira convocação às 15:00h, e em segunda convocação às 15:30h, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: - Discutir os assuntos, referentes à Convenção Coletiva de Trabalho, para o exercício de
2022, em conformidade com a Lei 13.467/17 e, em específico a expressa autorização estabelecida no
artigo 579 da referida Lei, para o recolhimento da Contribuição Sindical Patronal. - A votação e deliberação
tomada serão pela soma dos votos, conforme o artigo nº 32 das Assembleias Gerais, do Estatuto da
Entidade e em consonância com o artigo 611-A da Lei 13.467/17. A decisão a ser tomada terá validade
para toda a categoria, representada pelo Sindicato de Remanufaturamento, Recondicionamento e/ou
Retífica de Motores e seus Agregados e Periféricos no Estado de São Paulo - SINDIMOTOR, no território
estadual, não havendo distinção entre filiado e associado, em conformidade com o artigo 513 letra e da
CLT e fará parte da Convenção Coletiva de Trabalho de 2022 a ser registrada no Ministério do Trabalho e
devidamente homologada. São Paulo, 20 de agosto de 2021. Atenciosamente, Zauri Candeo - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA-SP
A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia comunica a todos os interessados que se
encontra aberto no Departamento de Compras e Licitações o(s) seguinte(s) processo(s):
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada

em engenharia e mão de obra com fornecimento de materiais visando o Recapeamento
da Rua das Orquídeas e Rua Humberto Avancini, com Recursos CONVÊNIO 100158/2021
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO X PMAL,
conforme projetos, memoriais descritivos, cronogramas e planilhas orçamentárias
constantes do ANEXO I do Edital. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 –
Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 14h e 30min do dia 17/09/2021, e reunião de Licitação
às 14h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 25/08/2021 à 14/09/2021 - Cadastramento
até: 14/09/2021. PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2021 (MODO DE DISPUTA ABERTA) - Objeto:
Registro de Preços visando à Aquisição de diversos pneus e afins para uso da frota
municipal, com entregas parceladas, pelo período de 12 (doze)meses, nos termos doANEXO
I do Edital. Envio das Propostas iniciais e documentos de habilitação a partir de: 25/08/2021 às
09h30; Abertura de Propostas iniciais: 08/09/2021 às 09h30; Início do Pregão (fase competitiva):
08/09/2021 às 10h00; ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bnc.org.br. O EDITAL se encontrará
disponível de: 25/08/2021 à 03/09/2021 para consulta e retirada nos endereços eletrônicos http://
www.aguasdelindoia.sp.gov.br e www.bnc.org.br. Disponibilização: Secretaria de Administração,
Departamento de Compras e Licitação, sito a Rua Profª Carolina Fróes, 321, Centro, Águas de
Lindóia - SP, mediante o recolhimento de R$ 15,00 (Quinze Reais) ou gratuitamente através
do site da Prefeitura Municipal www.aguasdelindoia.sp.gov.br. Maiores informações pelo
telefone (19) 3924-9344, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos. As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura
Municipal de Águas de Lindóia, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos – Diderot Camargo Netto – Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS / SP
Republicação de Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº 038/2021 - Proc. Nº 188/2021
Data de Realização: 01 de setembro de 2021 - Horário: 08h30 (oito horas
e trinta minutos) - Local: Portal de Compras do Governo Federal -www.
comprasgovernamentais.gov.br - Tipo: Menor Preço Por Item - Modo de Disputa:
Aberto - Objeto: “ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, COM PREVISÃO
DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES”.
Classificada em itens, conforme especificações e quantidades constantes do
Anexo V do Edital do Pregão Eletrônico n° 038/2021 - Do Credenciamento: O
Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil - Íntegra
do Edital está à disposição de todos quantos possam interessar junto à Secretaria
Municipal de Gestão, de Segunda-Feira à Sexta-Feira, no horário das 08h00 às
13h00, no endereço acima mencionado e no site: www.fernandopolis.sp.gov.br.

Fernandópolis/SP, 19 de agosto de 2021.
André Giovanni Pessuto Cândido

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇO – TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021
PROCESSO Nº 3141/2021 – TIPO: Menor Valor Global

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção do emissário e estação
elevatória de esgoto no Bairro Colina da Paineira, conforme planilha orçamentaria, memorial descritivo,
cronograma físico-financeiro, cronograma PLE, planilha de levantamento de quantidades e projeto
executivo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária. LEGISLAÇÃO: Lei
Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007. DATA E LOCAL PARA
ENTREGADOS ENVELOPES PROPOSTADE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 16 de
setembro de 2.021 às 09:30 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado
na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em SantoAntônio de Posse - SP, CEP 13.831-024.
EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado,
ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se
Santo Antônio de Posse, 19 de agosto de 2021.

João Leandro Lolli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 43/2021- Registro de Preços

A Pregoeira do Município de Anhumas, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas
pela lei, através do Setor de Compras e Licitações, faz saber que se encontra aberta a licitação na
modalidade Pregão Presencial, registrado sob nº. 43/2021, buscando o REGISTRO DE PREÇOS
para aquisição de Tintas e Materiais para Pintura visando atender as necessidades dos Setores
Administrativos do Município de Anhumas, mediante entrega fracionada, conforme especificações
contidas no Edital de Convocação e seus Anexos. O Edital do Pregão Presencial nº. 43/2021 deste
Edital, encerrar-se-á no dia 02 de setembro de 2021, às 08:30 horas, onde serão recebidos o
credenciamento e os envelopes propostas e documentos, regido pelas Leis 10.520/2002, 8.666/93,
8.883/94 sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações pelo telefone (18)
3286-1261 ou na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Anhumas. Anhumas, 18 de agosto
de 2021. Daiane Souza Imada – Pregoeira Oficial – Adailton César Menossi – Prefeito Municipal -.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N.º 36/2021
- AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – A PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE RAFARD torna público, que se encontra
ABERTO o PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS
N.º 36/2021, tendo por objeto a “AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS
ALIMENTARES”. Os envelopes serão abertos no dia 09/09/2021
às 09h00, podendo o edital ser baixado pelos interessados no
endereço https://rafard.sp.gov.br/licitacoes/ a partir da data de
23/08/2021. Outras informações, através do telefone 0(19) 3496-
7520. Rafard/SP, 20 de agosto de 2021. Fábio dos Santos, Prefeito.

Prefeitura da Estância Turística de Salto
EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4444/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Na qualidade de SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, devidamente autorizado, no uso das
atribuições que me são conferidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 08/2001,
Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações e Lei 10.520/02, HOMOLOGO E ADJUDICO
todos os atos praticados pela Pregoeira e Equipe de Apoio no processo acima citado, cujo objeto
é convocação de pessoa jurídica, através de Sistema de Registro de Preços, com cota para
ME e EPP, para eventual aquisição de ração de cães e gatos para uso no canil municipal e
animais recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses, conforme especificações e quantidades
relacionadas em anexo ao edital, a cargo da Secretaria de Meio Ambiente às empresas Licitavet
Comercial Ltda, para o item 02, no valor global da contratação de R$ 29.160,00 (vinte e nove
mil, cento e sessenta reais) e Superfood Alimentos Ltda, para os itens 01, 03, 04 e 05, no valor
global da contratação de R$ 105.048,00 (cento e cinco mil e quarenta e oito reais).

Salto/SP, 19 de agosto de 2021.
Oswaldo Antônio Dalla Vecchia - Secretário de Meio Ambiente

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal/SP, torna público o PREGÃO
PRESENCIAL N° 089/2021 - COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - que tratará

do REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de MEDICAMENTOS relativo à
Ordens Judiciais, com aplicação eventual do desconto CAP (RESOLUÇÃO CMED
nº 4, de 18 de dezembro de 2006). O encerramento dar-se-á no dia 09 de setembro de
2021 às 08:30 horas. O edital estará à disposição dos interessados, gratuitamente, no
Portal da Transparência de Jaboticabal, o qual poderá ser acessado através do endereço
eletrônico: transparencia.jaboticabal.sp.gov.br.

Jaboticabal, 19 de agosto de 2021.
EMERSON RODRIGO CAMARGO

Prefeito

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público que está
promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 078/2021 - PROCESSO Nº 9.156/2021 E APENSOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL E UTENSÍLIOS DIVERSOS (BOBINA DE PAPEL,
ESTRADO PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA, LÃ, AGULHA DE CROCHÊ, TECIDO, ETC)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente eletrônico, na
internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 03 de setembro de 2021. O edital
e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/
licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 19 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde________________________________________________________________________________________

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2021 - PROCESSO Nº 14.984/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARAA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS (ABNT/NBR-15296) PARA OS
VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, COMPOSTA POR LINHA LEVE, MÉDIA,
PESADA E MOTOCICLETAS DAS MARCAS: FIAT, VOLKSWAGEN, AGRALE, MARCOPOLO, MITSUBISHI,
VOLARE, NEOBUS, MERCEDES BENZ, GENERAL MOTORS/CHEVROLET, FORD, FIAT IVECO, RENAULT,
CITROEN, PEUGEOT, HYUNDAI, KIA, YAMAHA E HONDA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Serviços Urbanos,
torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que fica suspensa SINE DIE, para revisão
do edital, a sessão pública para abertura de propostas, cuja data estava marcada para as 15 horas do
dia 20 de agosto de 2021.

Mogi das Cruzes, em 19 de agosto de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA. PROCESSO Nº.
126/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 54/2021- OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para
futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização
dos processos judiciais físicos em trâmite na Comarca de Itatinga, seguindo as diretrizes
e normativas do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, conforme especificações
constantes do anexo I deste Edital. ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO:
até 08/09/2021, às 09:15; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/09/2021, 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 – PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2021-PROCESSO Nº83/2021 – OBJETO:A Prefeitura Municipal
de Parapuã/SP,em cumprimento às Leis Federais nº8.666/93 e 10.520/02,torna público que realizará no dia 02/09/2021,às
09:00 horas,na sala de reuniões do Departamento de Licitações,situada a Av.São Paulo,nº1113,centro,visando a
Aquisição de Óleos Lubrificantes a serem utilizados na Frota Municipal, destinados a diversas secretarias, conforme
quantidades, condições e especificações constantes do Anexo I. HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES:09:00
horas. DIA E HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS:02/09/2021 das 08:30 às 09:00 horas.A cópia
completa deste edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site oficial www.parapua.sp.
gov.br.Não será enviado o edital e anexos por via postal,e-mail ou similar.Gilmar Martin Martins-Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 3097/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021

TIPO: Menor Valor por Item
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002,
Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 09 de Setembro
2021 às 09:00 no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia
Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024. EDITAL
na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado,
ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se
Santo Antônio de Posse, 16 de agosto de 2.021.

João Leandro Lolli - Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BOTUCATU E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico
de Botucatu, Avaré, Itatinga, Bofete, Pardinho, São Manuel e Areiópolis, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,
na forma Estatutária e da Legislação Vigente, que será realizada no dia 08/09/2021, às 16h, em 1ª convocação e, não havendo
número legal, às 18h, em segunda convocação, na sede social da entidade, à Rua Rodrigues Cesar, 422, na cidade de
Botucatu. Na referida assembleia, os trabalhadores sócios ou não, deverão deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A) Leitura,
discussão e aprovação da ATA da assembléia anterior; B) Discussão, apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação
Coletiva a ser realizada com os Sindicatos de Categoria Econômica, FIESP ou diretamente com as empresas da base territorial,
para a fixação do percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de natureza econômica, social, sindical e jurídica, bem
como, das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este Sindicato ou instauração
de Dissídio Coletivo referente a data base 1º de novembro; C) Fixação da forma de custeio, do percentual e autorização
de desconto da contribuição de assistência e negociação coletiva por todos os integrantes da categoria profissional, sócios
ou não sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse as entidades de grau superior na forma a ser aprovada e
convencionada; D) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais à diretoria da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Botucatu, para, em conjunto ou separadamente,
promoverem entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, junto aos Sindicatos
Patronais, FIESP ou com as empresas da base territorial, instauração de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo
Judicial. Botucatu, 20 de agosto de 2021. Luiz Cláudio Guimarães da Silva- Diretor Presidente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021 – A Prefeitura do Município
de Itápolis informa aos interessados a abertura da licitação em

epígrafe que tem como objeto a contratação de empresa especializada
para reforma de uma ponte localizada na zona rural do Distrito de Tapinas,
município de Itápolis/SP. ENCERRAMENTO: 08 de Setembro de 2021 às
09 horas na sala de licitações da Prefeitura do Município de Itápolis, sito
à Avenida Florêncio Terra, 399, Centro. O edital e seus anexos poderão
ser obtidos gratuitamente através do site www.itapolis.sp.gov.br. Maiores
informações, através do telefone 16 3263 8000.

EDITAL - ELEIÇÕES SINDICAIS - O Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, comu-
nica que foi registrada, como única concorrente à eleição a que se refere o edital publicado no dia 28
de julho de 2021, no Diário Oficial - Empresarial e no Agora, a seguinte chapa: Chapa 1 “Unidade e
Luta” - Diretoria Executiva: Presidente - Fabio Roberto Gaspar; 1º Vice - Thiago Barison de Oliveira;
2º Vice - Marcus Vinicius Thomaz Seixas; Secretário Geral - Marcus Augustus Moia Gama; Secretária
- Luzia Paula Cantal; Tesoureiro - Luciano Barbosa da Silva; Administrativo - Norberto Pereira Maia;
Assuntos Jurídicos - César Alberto Granieri; Comunicação - Gabriela Shizue Soares de Araujo; As-
suntos Intersindicais - Sérgio Augusto Pinto Oliveira; Social - Aroldo Camilo Joaquim Filho; Formação
Sindical - Ana Lucia Marchiori; Cultura, Lazer e Esporte - João Vicente Augusto Neves; Patrimônio
- Takao Amano. Conselho Fiscal: Eduardo Piza Gomes de Mello; Carlos Alberto Duarte; Márcio
Fernandes da Silva. Suplentes: Danilo Uler Corregliano; Pedro Henrique Viana Martinez; Eidy Lian
Cabeza. Delegados à Federação: Francisco de Assis da Silva Filho; Leocir Costa Rosa. Suplentes:
Mercedes Lima; Cleiton Leite Coutinho. Suplentes da Diretoria: Rian Cezar Alves da Silva; Vivian
Oliveira Mendes; Estevão André da Silva; André Pereira dos Santos; Jorgiana Paulo Lozano; Jesus
Henrique Peres; Benialdo Donizetti Moreira; Tarcísio de Andrade Santana; Márvia Scárdua de Carva-
lho; Carlos Daniel Gomes Toni; Márcia Aparecida de Freitas. Nos termos do artigo 77º do Estatuto So-
cial desta Entidade, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para eventual impugnação de candidaturas.
São Paulo, 18 de agosto de 2021. Comissão Eleitoral: Aldimar de Assis; Fábio Roberto Gaspar.

VRS Securitizadora S/A
CNPJ Nº 42.258.961/0001-40 / NIRE 35300570448

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16/07/2021
1. Data, Hora e Local: Aos 16/07/2021, às 10h00, na Rua Sete de Abril, 252, conjunto 82, Bairro República, CEP
01044-00, São Paulo/SP. 2. Presença: reuniram-se em assembleia a totalidade dos acionistas que abaixo assinam
apresente Ata da companhia VRS Securitizadora S/A. 3. Convocação: A convocação seguiu o artigo 12 do Estatuto
Social da Companhia em consonância com o artigo 124 da lei 6.404/76, bem como e-mails direcionados aos acionistas.
4. Publicações: dispensada nos termos do artigo 124, §4º da lei 6.404/76, visto que todos os acionistas compareceram
nesta assembleia. 5. Mesa Diretora: Assumiu a presidência da reunião o Sr. Sandro Cristiano Borges, nos termos do
artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, que convidou a mim, Fernanda Guimarães Borges, para servir de secretário,
ficando assim constituída a mesa. 6. Ordem do Dia: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente esclareceu que a
assembleia é Extraordinária e está sendo realizada nos termos do artigo 131, objetivando a deliberação sobre a seguinte
ordem do dia: (a) Realizar primeira emissão de Debêntures da Companhia; 7. Deliberações: devidamente instalada em
primeira convocação mediante o comparecimento da totalidade dos acionistas decidiram que; Aprovaram a emissão de
Debêntures, cuja a íntegra da escritura de emissão ficará arquivada na sede da companhia, e que será devidamente
arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) de acordo com o disposto no inciso II do artigo 62 da
Lei 6.404 de 15/11/1976 (“Lei 6.404/76”), conforme resumo adiante descritos; a. Valor Total da Emissão: R$30.000.000,00
(trinta milhões de reais). b. Quantidade de Debêntures: 30.000 (trinta mil). c. SÉRIES: 20 (vinte). d. Valor Nominal
Unitário: As Debêntures terão o valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal
Unitário”). e. Destinação Principal dos Recursos das Debêntures: Os recursos obtidos serão destinados às atividades
exercidas pela companhia emissora. f. Vencimento das Debêntures: O prazo de vencimento das Debêntures será 180
(cento e oitenta) meses. g. Forma: As Debêntures terão a forma nominativa, não endossáveis, sendo que o registro e a
transferência serão e fetuados em livro próprio, o qual permanecerá na sede da Companhia. h. Modalidade e Espécie:
Não conversíveis em ações e serão da espécie subordinada. i. Data da Emissão: Para todos os efeitos legais, a data
de Emissão será 16/07/2021. j. Remuneração Líquida: renda fixa, estipulada em percentual nominal ou percentual do
CDI (Certificado de Depósito Interbancário) sobre o Valor Nominal das Debêntures, conforme a série. K. Colocação:
As Debêntures serão emitidas para colocação privada, sem a intermediação de Instituição Financeira. l. Recompra
Facultativa: a Emissora poderá exercer, diariamente, a qualquer tempo e sem carência, odireito de recomprar as
Debêntures, mediante a devolução do Valor Nominal Unitário atualizado até a data do efetivo pagamento. m. Prazo
de Carência: Os Debenturistas somente poderão requer a liquidação ou resgates de suas debêntures, mediante o
cumprimento dos prazos elencados em cada Série de Emissão. n. Opção de Liquidação: Debenturista é assegurado o
direito de exigir, respeitados os prazos de carência de cada séria, a recompra de uma ou mais, sob ressalvas, com efeito
em 30 (trinta) dias do recebimento da solicitação e desde que da data da integralização de cada Debênture tenha
transcorrido o prazo de Carência específico de cada série (“Prazo de Carência de Liquidação”). o. Avisos, Notificações,
e Comunicações para a Emissora: à sede principal, ora correspondente à Rua Sete de Abril, 252, conjunto 82 -
CEP 01044-903 - São Paulo/SP. 8. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado,
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como nenhum acionista se manifestou, foram encerrados os
trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, nos termos do
artigo 130, §1º, da Lei das S.A., a qual, reaberta sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes na forma
da MP 2200/2001, e lei 14.063/2020. São Paulo, 16/07/2021. Mesa: Sandro Cristiano Borges - CPF: 128.132.808-10 -
Presidente; Fernanda Guimarães Borges - CPF: 279.528.918-04 - Secretária. Acionistas Presentes: Sandro Cristiano
Borges - RG: 19.850.501-2 SSP/SP - CPF: 128.132.808-10; Fernanda Guimarães Borges - RG: 25.749.121-1 SSP-SP
- CPF: 279.528.918-04. Demais Presentes: Fernando de Jesus Iria de Sousa - OAB/SP216.045.

Prefeitura da Estância Turística de Salto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4803/2021
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Na qualidade de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, devidamente autorizada, no uso das
atribuições que me são conferidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº
08/2001, Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações e Lei 10.520/02, HOMOLOGO todos
os atos praticados pela Pregoeira e Equipe de Apoio no processo acima citado, cujo objeto é
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle de
vetores e pragas urbanas, desinsetização e desratização, com fornecimento de material e mão
de obra qualificada, nas dependências internas e externas dos prédios, onde estão instaladas
todas as Unidades Escolares na Rede Municipal de Salto, CEMAEE, a Secretaria de Educação/
Cultura(doravante SEME) e a garagem SEME, de acordo com os anexos do edital à empresa
Dedetizadora Desentupidora e Ar Condicionado Hidro Quality Ltda, no valor global da
contratação de R$ 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais).

Salto/SP, 19 de agosto de 2021.
Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro - Secretária de Educação

Prefeitura da Estância Turística de Salto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4503/2021
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Na qualidade de SECRETÁRIO DE SAÚDE, devidamente autorizado, no uso das atribuições
que me são conferidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 08/2001, Lei
Federal nº 8666/93 e posteriores alterações e Lei 10.520/02, HOMOLOGO E ADJUDICO todos
os atos praticados pela Pregoeira e Equipe de Apoio no processo acima citado, cujo objeto
é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fisioterapia motora e
respiratória, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutricionista e assistência médica (pediatria),
para atendimento de ordem judicial, devendo todos os procedimentos ser realizados em domicílio
do paciente, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos
necessários à perfeita prestação dos serviços, a cargo da Secretaria de Saúde à empresa
São José Assistência Saúde Eireli, para os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, no valor global da
contratação de R$ 88.920,00 (oitenta e oito mil, novecentos e vinte reais).

Salto/SP, 19 de agosto de 2021.
Márcio Conrado - Secretário de Saúde

Acha-se aberta na Coordenadoria de Parques e Parcerias, da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente, a licitação, na modalidade Concorrência, nº

01/2021/CPP, do tipomaior oferta, processoSIMAnº 35.849/2021, destinada à permissão
de uso qualificada e remunerada para exploração de estacionamento no interior do
Parque da Juventude. O recebimento dos envelopes de proposta e de habilitação,
bem como, a abertura das propostas dar-se-ão no dia 22/09/2021 às 09h00, em
sessão pública a ser realizada na sede da Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente, à Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345, Alto de Pinheiros, São Paulo,
SP. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites www.imesp.com.br
(opção “NEGÓCIOS PÚBLICOS”) ou www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br.
Maiores esclarecimentos: (11) 3133-3979 ou e-mail: sima.licitacoes@gmail.com ou
encaminhados ao Centro de Licitações e Contratos, à Av. Prof. Frederico Hermann
Júnior, 345, prédio 1, 6º andar, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05459-010.
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