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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA |PRESENCIALON-LINE

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br

1º Leilão: dia 29/08/2022 às 14h 2º Leilão: dia 08/09/2022 às 14h
Eduardo Consentino ,leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório
à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO
S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,
n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel,
Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 10161011508, firmado em 13/07/2021, no qual figura como Fiduciantes
JACIEL RIBEIRO CAETANO, encarregado de estoque, CI RG nº MG-22.263.296-SSP-MG e CPF nº 020.273.286-02 e sua companheira
LARISSA DOS REIS, autônoma, CI RG nº MG-22.145.826-SSP-MG e CPF nº 164.565.796-51, brasileiros, solteiros, conviventes em união
estável, residentes e domiciliados na cidade de Buritis/MG, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 29 de agosto de 2022, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte
Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 199.678,41 (Cento e noventa e nove mil, seiscentos
e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário,
constituído pelo UM LOTE DE TERRENO, situado nesta cidade e comarca de Buritis/MG, na Rua Gameleira, nº 248, no Bairro Jardim,
identificado pelo nº 14, Quadra 09, medindo 12,00m na frente e nos fundos; e 20,00m nas laterais; num total de 240,00 m², limitando-se:
pela frente com a Rua gameleira, pelos fundos com o lote nº 13, pela direita com o lote nº 16, e pela esquerda com o lote nº 12. Foi construída
no terreno UMA CASA RESIDENCIAL, feita de tijolos, madeira de quina viva, coberta de telhas plan, forro PVC, piso de cerâmica, com 06
cômodos, medindo 61,27 m² de construção. Matrícula nº 11.843 do Ofício do Registro de Imóveis de Buritis/MG. Obs: Ocupado. Desocupação
por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado
o dia 08 de setembro de 2022, às 14:00 horas, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior
a R$ 111.929,58 (Cento e onze mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos). Todos os horários estipulados neste edital,
no site do leiloeiro (www.biasileiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial
de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela
lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem
concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da
dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já
tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.-
com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no
auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar
no site www.biasileiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência
de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo
de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício
do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço
e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta
bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central
do Brasil. 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.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA |PRESENCIALON-LINE

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br

1º Leilão: dia 29/08/2022 às 14h 2º Leilão: dia 08/09/2022 às 14h
Eduardo Consentino, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício),
com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário
ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio
de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra
de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 10154395207, firmado
em 06/08/2012, no qual figura como Fiduciante ELIANE FERREIRA LEITE, RG nº 6.753.070-5-PR, CIC nº 885.222.969-87, brasileira,
divorciada, cuidadora, residente e domiciliada na cidade de Cascavel/PR, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line,
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 29 de agosto de 2022, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto
22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 188.940,75 (Cento e oitenta e oito
mil, novecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome
do credor Fiduciário, constituído pelo APARTAMENTO Nº 34, Bloco C-1, Tipo A-3, 2º pavimento, com a área privativa de 58,7100 m², área
comum de 5,2034m², área útil de 50,5200m², área total de 63,9134m², fração ideal de solo 0,005994%, correspondendo a 88,951182m²,
do condomínio denominado “CONJUNTO RESIDENCIAL CIDADE DE CASCAVEL”, situado nesta Cidade e Comarca de CASCAVEL/PR,
edificado sobre o lote nº 01-A da quadra nº 01 do loteamento denominado Conjunto Residencial Vale do Sol, com a área total de 14.841,10
m², entre a Rua Francisco Bartinik/Antonio Zortéa, nº 1.947. Matrícula nº 46.952 do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca
de Cascavel/PR. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante
em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 08 de setembro de 2022, às 14:00 horas, no mesmo local, para realização do SEGUNDO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 94.470,38 (Noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e oito centavos).
Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.biasileiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo
de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma
do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia,
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido
no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio
de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote
do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão,
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas
habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.
O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo
leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para
efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre
o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada pormeio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor
fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. 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.

ASSEMBLEIA GERAL E DE ASSOCIADOS
DO SINTUNIFESP

PAUTA:
- FORMAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO XII CONGRESSO

EXTRAORDINÁRIO ESTATUTÁRIO DO SINTUNIFESP 2022;
- INFORMES

23/08/2022 às 12:00 hs
TERÇA-FEIRA
PRESENCIAL

RUA PEDRO DE TOLEDO 386

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91

COMUNICADO - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE ESTAGIÁRIOS
A EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A – EMTU/
SP informa que estarão abertas, do dia 25/08/2022 até às 12:00 horas (horário de Brasília) do
dia 26/09/2022, as inscrições e prova on-line para o Processo Seletivo Público, destinado ao
preenchimento de 62 vagas de Estágio e as que vierem a surgir durante a validade do Edital Nº
01/2022 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE ESTAGIÁRIOS.
A organização deste Processo Seletivo Público ocorrerá sob a responsabilidade do Centro de
Integração Empresa-Escola – CIEE.
Informamos que o edital de abertura estará disponível para consulta e download por meio do link
https://pp.ciee.org.br/vitrine/6003/detalhe, a partir do dia 25/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2022 - PROCESSO Nº 64/2022
A Prefeitura Municipal de Fartura/SP, faz saber que se acha aberta licitação

pública objetivando Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios,
destinados a diversos setores do município, pelo período de 12 meses, de acordo com as
especificações do anexo 01 - Termo de Referência. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 05/09/2022. INÍCIO DA
DISPUTA: às 09:00 horas do dia 05/09/2022. LOCAL: Plataforma BLL. Para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Informações: de 2ª a
6ª feira, das 08:00 às 17:00 horas. Telefone: (14) 3308-9300. Site www.fartura.sp.gov.br.

Fartura, 22 de agosto de 2022. LUCIANO PERES - Prefeito Municipal.

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Bradesco Administradora de
Consórcios Ltda, inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São
Paulo/SP. Localização do imóvel: SÃO PAULO - SP. BAIRRO MOOCA. Rua Wandenkolk. n° 445. esq. c/ Av. Alcantara Machado. n°186 e 190. Ed. Alba. Ap.
53 (5º andar). Área útil: 47.81m². Matr. 4.748 do 7º RI local. Obs.: Ocupado. (AF) 1º Leilão: 12/09/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 368.431,70 E 2º Leilão:
15/09/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 338.129,84 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao
Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante
será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os
interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ONLINE”

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 12/09/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 15/09/2022 Às 15h.

SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – SINTUNIFESP.

CNPJ Nº 50.707.546/0001-55
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS
O Sindicato dos Trabalhadores Técnico Administrativos em Educação da Universidade
Federal de São Paulo – SINTUNIFESP com base territorial nos municípios de Diadema, Embu
das Artes, Guarulhos, Osasco, Santos, São José dos Campos e São Paulo, entidade sindical
representativa da categoria profissional de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob nº 50.707.546/0001-
55, localizado na Rua Pedro de Toledo, nº 386 – Vila Clementino – São Paulo – SP, CEP: 04039-
001, na forma de seu Estatuto Social, como determina o Artigo 21 - §2 ° do Estatuto Social, por meio
de sua Diretoria Colegiada, CONVOCA a todos os associados da entidade sindical em dia com suas
obrigações estatutárias que possuam vínculo profissional estatutário na base territorial representada
para comparecerem e participarem da Assembleia Geral de Associados em conformidade com o
Artigo 18 do Estatuto Social. A presente Assembleia Geral de Associados será realizada no dia
23 (terça–feira) de agosto de 2022 às 10h00 em 1ª (primeira) chamada com maioria absoluta
dos associados e, não havendo quórum suficiente ao estabelecido, às 10h30 em 2ª (segunda)
e última chamada na mesma data, esta com qualquer número de associados presentes na sede
social da entidade localizada na Rua Pedro de Toledo, nº 386 – Vila Clementino – São Paulo –
SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração Estatutária; b) Encaminhamento,
Deliberação e Votação. São Paulo – SP, 15 de agosto de 2022. COORDENAÇÃO GERAL:

Antonio de Souza Pereira - CPF nº 262.318.689-73;
Gerson Abreu Pires Junior - CPF nº 253.518.998-41;
Rodrigo Bizacho de Oliveira - CPF nº 321.329.198-60.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba
AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº22/22 - P.A.
nº51251/22 - Objeto: Contratação de empresa
para execução de pavimentação, drenagem e
duplicação da Av. São Camilo e recuperação de
pavimento e drenagem da Estrada da Fazendi-
nha neste município - Recebimento e abertura
dos envelopes dia 27/09/22 às 09:30 horas.
Edital disponível no site: www.carapicuiba.sp.
gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/
retirada com mídia de CD gravável. Informa-
ções: (11)4164-5500 ramal 5442.

REPUBLICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº44/22 - P.A. nº48656/22
- Objeto: Registro de preços para aquisição
de fraldas descartáveis infantil - Disputa dia
05/09/22 às 10:00 horas.
Edital disponível no site: www.carapicuiba.sp.
gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/
retirada com mídia de CD gravável. Informa-
ções: (11)4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 22 de Agosto de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

MUNICÍPIO DE BALBINOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022
PROCESSO N° 050/2022 – TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para
a Aquisição de Medicamentos, conforme especificações constantes do Termo de Referência,
que integra este Edital como Anexo I. DATA DA REALIZAÇÃO: 05/09/2022. HORÁRIO DE
INÍCIO: 09h00. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública será realizada por
meio eletrônico no site: http://67d30607f58e.sn.mynetname.net:8079/COMPRASEDITAL/.
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,
localizado na Rua 7 de Setembro nº 4-81 – Bairro Centro – CEP 16.640-031 – Balbinos – SP –
Telefone (0XX14) 3583-9100 – E-mail: compras@balbinos.sp.gov.br.

BALBINOS, 22 DE AGOSTO DE 2022.
BENEDITO JACKSON BALANCIERI - PREFEITO MUNICIPAL DE BALBINOS

Aviso de licitação. Pregão Eletrônico 24/2022
- Proc.32/2022. Registro de Preços para com-
pra eventual de 72 veículos tipo VAN destinados
a 28 municípios consorciados ao CIVAP. Tipo:
menor preço. Regência: Leis nºs10.520/2002,
8.666/1993 e demais aplicáveis à matéria. A
sessão pública será realizada na plataforma
eletrônica (Sistema Eletrônico FIORILLI) http://
licita.civap.com.br:8079/comprasedital e sua
abertura dar-se-á no dia 14 (catorze) de setem-
bro de 2022 a partir das 09h00m. Edital e ane-
xos disponíveis no site www.civap.com.br - aba
“licitações”. Informações: licita@civap.com.br
ou (18)3323-2368. Assis, 22 de agosto de 2022.
Oscar Gozzi - Presidente.

CIVAP - Consórcio Intermunicipal
do Vale do Paranapanema

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20220089

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20220089, de

interesse da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, cujo OBJETO é:

Contratação de empresa na prestação de mão de obra terceirizada, cujos empregados

sejam regidos pela Consolidação das Leis trabalhistas (CLT), para atender as

necessidades de apoio às atividades técnicas e administrativas dos laboratórios de

controle de qualidade da Cagece, conforme especificações contidas no Edital e seus

Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço

www.comprasnet.gov.br, através do No 7892022, até o dia 05/09/2022, às 9h

(Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no

site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 17 de Agosto

de 2022. SIMONE ALENCAR ROCHA - PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20221331 - IG No
1176686000

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20221331, de
interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Contratação dos serviços
de gerenciamento logístico (recebimento, armazenagem, expedição, distribuição,
controles dos inventários e prazos de validades dos produtos) e as atividades
essenciais do Centro de Distribuição de Medicamentos e Correlatos da Célula de
Gestão de Logística de Recursos Biomédicos – CELOB, da Secretaria da Saúde do
Estado do Ceará – SESA/CE, conforme especificações contidas no Edital e seus
Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do No 13312022, até o dia 05/09/2022, às 9h
(Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou
no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 19 de
Agosto de 2022. JOSÉ EDSON BEZERRA - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 75/2022, PROCESSO: 479/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE
PREÇO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 08/09/2022 as 09h00, LOCAL DA
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema –
SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min
às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 67/2022, PROCESSO: 444/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE
PREÇO DE TINTA LATEX. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 05/09/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO:
Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital
poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os
interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS / SP
AVISO ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2022 – PROCESSO Nº 243/2022.
Objeto: “AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUE SERÃO
UTILIZADOSNASUNIDADESESCOLARESVINCULADASÀSECRETARIAMUNCIPAL
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP.”. Adjudica e Homologa em
favor da empresa: LOJA DA ESKINA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. Apresentou o
menor preço para os itens: 2, 3, 4, objeto deste pregão. Fracassaram os itens 1, 5 e 6.

Fernandópolis-SP, 22 de agosto de 2022.
ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE CORONEL MACEDO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N° 49/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº
28/2022 – PROC. LICITATÓRIO Nº 168/2022 – OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSISTENTE SOCIAL E DE PSICÓLOGO, PARA ATUAR
NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ES-
PECIAL DA PREFEITURA DE CORONEL MACEDO CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO
DE REFERÊNCIA, ANEXO I. DATA DE CREDENCIA-
MENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: 06/09/2022 até
as 09h00min horas. ABERTURA DAS PROPOSTAS
06/09/2022 – Após Credenciamento. LOCAL: Setor de
Licitações na Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 180,
centro. Informações pelo fone (14) 3767 8200, ou no
e-mail: licitação@coronelmacedo.sp.gov.br.

Coronel Macedo, 23 de agosto de 2022.
JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA - Prefeito Municipal

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO/SP
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO. AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública: nº.001/2022 - OBJETO:Contratação de empresa para elaboração

de Projeto Executivo do Tratamento Terciário da ETE Capuava, no Município de Cerquilho/SP. Data
da realização: 28 de setembro de 2022 às 10:00h LOCAL: RuaAugusto Dorighello, 320 - Cerquilho/
SP EDITAL: À disposição dos interessados no SAAEC ou através de requerimento ao e-mail:
compras@saaec.com.br bem como https://www.saaec.com.br/licitacoes-2022. INFORMAÇÕES:
(15)3384-8200 com a Comissão Permanente de Licitações.

RERRATIFICAÇÃO/ADITAMENTO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA - Campanha Salarial - 2022 - SINDICATO DOS ADVOGADOS DE SÃO

PAULO - Assembleia Geral Extraordinária - VIRTUAL - campanha Salarial - 2022 - Edital de

Convocação, em rerratificação ao Edital publicado em 20/08/2022, no Jornal Folha de São Paulo,

página A-21, no tocante a campanha salarial de 2022. Esclarece aos advogados que a votação a

pré-pauta ora mencionada no Edital aditado, deverá ser realizada pelo site da entidade a saber: www.

sasp.org.br, nos termos já estabelecidos, bem como, eventuais manifestações/sugestões, poderão

ser realizadas com o envio ao e-mail do SASP: sindicato.adv@terra.com.br. Ficam todos os demais

termos lançados no edital aditado, ratificados. Nada mais. Fabio Roberto Gaspar - Presidente.

Prefeitura da Estância Turística de Salto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4046/2022
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 pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no processo acima citado, cujo objeto é contratação
de empresa para o gerenciamento, operacionalização e execução dos seguintes serviços de
atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência: 1) BASE DE REGULAÇÃO MÉDICA
DE URGÊNCIAS DO SISTEMA 192 DE SALTO COM BASE E EQUIPE (24 horas por dia) nos
termos do edital e das normativas do Ministério da Saúde e da legislação estadual; o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência é o componente da rede de urgência e emergência responsável
pela atenção pré-hospitalar móvel, que tem como objetivo chegar o mais precocemente ao
solicitante, após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática ou
psiquiátrica) que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, prestando atendimento
e/ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao
SUS. As ações acontecem a partir do processo de regulação dos chamados telefônicos que
geram as ocorrências. A Regulação Médica (MR) (composta por médico com capacitação
em regulação médica) deverá ser permanente, 7 (sete) dias da semana, durante as 24 horas
(podendo o médico fazer a regulação de forma remota). Sendo função do médico regulador,
auxiliado pelo Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM) (devendo Técnico Auxiliar de
Regulação estar na base de regulação) a realizar o contato com o responsável do Núcleo
Interno de Regulação (NIR), ou Coordenador de Pronto Socorro, em toda e qualquer ocasião que
se fizer necessário, objetivando a identificação das chefias e da demanda assistencial presente.
Na base de regulação também haverá um operador de Rádio Operador (RO) que auxiliará na
comunicação. De forma equivalente, a Base de Regulação deverá identificar o nome do médico
responsável do plantão da unidade que receberá os pacientes, a fim de expor a atividade fim,
estreitar relações, e tomar ciência das condições operacionais das portas de entrada, auxiliando
na tomada de decisões. 2) ATENDIMENTO MÓVEL COM 3 (TRÊS) AMBULÂNCIAS TIPO B
com equipe para pacientes que não apresentam risco à vida, para remoções simples e de caráter
eletivo Intramunicipal e Intermunicipal (24 horas por dia) nos termos do edital; 3) SERVIÇO DE
REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA TIPO D UTI E EQUIPE PARA EVENTOS, de acordo com as
especificações no Termo de Referência e anexos do Edital, a cargo da Secretaria de Saúde de
acordo com as especificações no Termo de Referência e anexos do Edital, a cargo da Secretaria
de Saúde à empresa Starex Remoções e Serviços Médicos Ltda, no valor global da contratação
de R$ 4.003.972,80 (quatro milhões três mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Salto/SP, 22 de agosto de 2022.
Márcio Conrado - Secretário de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20221420

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20221420 de
interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para
futuras e eventuais aquisições de medicamentos, conforme especificações contidas no
Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do No 14202022, até o dia 05/09/2022, às 9h
(Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou
no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 17 de
Agosto de 2022. DALILA MÁRCIA MOTA BRAGA GONDIM - PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
AVISO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

PROCESSO Nº 091/2022.
O Prefeito de Cerqueira César, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, comunica
o resultado do julgamento relativo ao Recurso Administrativo, apresentado pelo Proponente LUZ
FORTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, no qual foi INDEFERIDO.
Outrossim, informa que os documentos relativos ao julgamento do Recurso Administrativo
tempestivamente protocolado pela referida empresa, encontram-se à disposição dos interessados no
Departamento de Licitações, situado na Rua Profª Hilda Cunha nº 58 - Centro-Cerqueira César/SP.
Isto posto, será dado prosseguimento ao certame com a referida homologação e contrato com

a empresa KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI, com valor global de R$
597.000,00 (quinhentos e noventa e sete mil reais). Prefeitura de Cerqueira César, 12 de agosto
de 2022 - DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO - PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20220019 IG No
1178204000

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20220019, de
interesse da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos
Humanos – SPS, cujo OBJETO é: Serviço de locação mensal, de 04 (quatro) veículos
pesados, compondo-se de cavalo mecânico e carreta tipo baú, com motorista e com
auxiliar de serviços gerais, combustível, para executar o programa “caminhão do
cidadão” da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos
Humanos, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No
13582022, até o dia 02/09/2022, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO
EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria
Geral do Estado, em Fortaleza, 16 de Agosto de 2022. MARCOS ANTÔNIO FROTA
RIBEIRO - PREGOEIRO


