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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 30 DE SETEMBRO DE 2020, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 9° DA LRF 101/2000 - 2° QUADRIMESTRE DE
2020.
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, no horário das dezesseis horas,
no prédio do Teatro Municipal Luis da Silva de Pitangueiras, sito a Avenida das
Pitangueiras n° 750 - Centro - Pitangueiras/SP, foi realizada a audiência pública para
discutir a avaliação das metas do segundo quadrimestre de dois mil e vinte, conforme
convite previamente publicado em jornal no dia dezesseis de setembro de dois mil e
vinte e na página eletrônica oficial da municipalidade para conhecimento da população
sobre o local e o terna a ser tratado. A audiência foi divulgada ainda em todos os prédios
públicos do município, convidando todos os servidores públicos a participarem.
Utilizando-se de equipamento de projeção de imagens ligado ao notebook, e sob a e sob
a coordenação da Secretária Municipal da Fazenda, Sra. Mônica Marim Camolezi, com
o auxílio da Contadora Municipal, a Senhora Patrícia Tedesco Lima, aguardaram algu;s
minutos para dar início à apresentação. Com a chegada de alguns participantes, a
audiência deu-se início por volta das dezessete horas e dez minutos, com a apresentação
da Prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de dois mil e vinte, em
atendimento ao artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101 de maio de 2000. A
coordenadora dos trabalhos iniciou a apresentação, expondo a evolução das principais
receitas em relação ao mesmo período dos três últimos exercícios. Em seguida
demonstrou o total das receitas arrecadadas e das despesas realizadas no período,
fazendo uma análise com os últimos três anos, demonstrando ainda o resultado
orçamentário dos mesmos períodos. Foram expostas as despesas realizadas por
secretaria no período e dos últimos três anos. Apresentou o cumprimento das metas
fiscais comparando a fixada na LDO e a executada até o período, corno também a
posição financeira, a análise do endividamento e os principais resultados de gestão dos
atendimentos aos limites legais de educação, saúde, gastos com pessoal, FUNDEB,
dívida consolidada e operação de crédito. Foi apresentada ainda aos presentes a situação
do município no CAUC, mostrando que o município encontra-se rigorosamente em dia
com as prestações de contas. Após a apresentação, foi aberta a palavra aos presentes
para que questionassem e se manifestassem. Após todos se manifestarem, deu-se por
encerrada a pr~ente reunião, onde todos os presentes assinaram a lista de presença e a
coordenadora d s trabalhos ficCJf.responsável por elaborar a ata, tal qual foi a reunião.
Assim, a preijt~ ata segue ar,i vada junto com a lista de presença assinada por todos
os presentes. i '" fi 11.' ss» '\O v->.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
Artigo 9° § 4° da LC.101 /2000
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2° QUADRIMESTRE2020
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a eeeB6 QUARTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2020

O SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS EM GERAL, DO MUNICÍPIO
DE JUNDIAI E REGIÃO-SINDICAM, por seu Presidente Arizael Saraiva, CPF 772.770.316-87, abaixo
assinado, que recebe correspondências na Rua Cica, 112, Vila Angélica, Jundiaí-SP. CEP 13.206-765,
CNPJ 20.229.346/0001-73, para ADIAR a assembleia geral convocada para 23/09/2020 e CONVOCAR
todos os membros da categoria econômica dos transportadores rodoviários autônomos de cargas nas
cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Campo Limpo
Paulista, Itapira, Joanópolis, Jundiaí, Lindóia, Louveira, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedra Bela,
Pinhalzinho, Piracaia, Serra Negra, Socorro, Tuiuti e Vargem do Estado de São Paulo, se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SINDICATO E
RETIFICAÇÃODE SUABASEDEREPRESENTAÇÃOSINDICALE TERRITORIAL, que se realizará no
dia 13/10/2020, na sede da entidade na Rua Cica, 112, Vila Angélica, Jundiaí-SP, às 14h, em primeira
convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados quites com a tesouraria, ou, às
14h30min, em segunda convocação, com a presença de 1/3 dos associados quites com a tesouraria,
deliberando em ambos os casos através do voto concorde de 2/3 dos presentes, conforme o Art. 24, do
Estatuto Social, para discutirem sobre a seguinte ordem do dia: a) Ratificar a fundação do sindicato e as
eleições e posses das diretorias, conselhos fiscais e delegados junto à federação, titulares e suplentes; b)
Alterar a base de representação da entidade excluindo as cidades de Águas de Lindóia, Amparo,
Bragança Paulista, Joanópolis, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho,
Piracaia, SerraNegra, Socorro, Tuiuti e VargemdoEstado deSãoPaulo, conflitantes coma base sindical
e territorial do SINDICAM - AMPARO - SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS
AUTONOMOSDEBENSOUDOSTRANSPORTADORESRODOVIARIOSAUTONOMOSDECARGAS
EMGERALDEAMPARO-SPEREGIÃO,CNPJ21.488.289/0001-00,que ainda se encontra compedido
de registro sindical pendente junto ao CNES/CGRS da Subsecretaria de Relações do Trabalho da
Secretaria de Trabalho - ME; c) Alterar a base de representação da entidade excluindo as cidades de
Bragança Paulista, Joanópolis, Piracaia e Socorro do Estado de São Paulo, conflitantes com a base
sindical e territorial do SCVRA - SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS
RODOVIARIOS E TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS DE BENS DE BRAGANÇA
PAULISTA, CNPJ 45.625.423/0001-35 (registrado junto ao CNES/CGRS da Subsecretaria de Relações
do Trabalho da Secretaria de Trabalho - ME); d) Alterar a base de representação sindical e territorial do
SINDICAM-JUNDIAÍ para a representação sindical da categoria econômica dos transportadores
rodoviários autônomos de cargas, na base territorial nas cidades de Bom Jesus dos Perdões, Campo
LimpoPaulista, Itapira, Jundiaí e Louveira doEstadodeSãoPaulo, e, autorizar a solicitaçãoda retificação
do pedido de registro nº 46219.022812/2015-45 (SC17766) junto ao CNES/CGRS da Subsecretaria de
RelaçõesdoTrabalhodaSecretariadeTrabalho -ME; e) Alterar o EstatutoSocial da entidadeadequando
omesmoà nova representaçãosindical e territorial; f) Autorizar o Presidentedo sindicatoa tomar todasas
medidas administrativas e/ou jurídicas para o registro da entidade no Órgão Público competente,
concedendo ao mesmo, todos os poderes, inclusive o de outorgar procuração. Jundiaí-SP, 11 de
setembrode2020.ArizaelSaraiva -CPFnº 772.770.316-87 -PresidentedoSINDICAM-JUNDIAÍ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO – Pregão Eletrônico n° 210/2020 – Fornecimento e ins-
talação de equipamentos para academia ao ar livre (aparelho barra fixa, aparelho jogo de barras ar livre,
aparelho leg press duplo e outros), sob o Sistema de Registro de Preços.
Processo Administrativo nº 10.803-1/2020.
I – Fica excluída a exigência de “Profissional de Educação Física” dos itens 5.3 e 5.4, alínea “a”, constan-
tes do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 210/2020 em epígrafe passando a viger com a seguinte
redação:
“5.3. Relação da equipe técnica responsável pela instalação dos equipamentos, devendo constar obrigato-
riamente: Engenheiro Mecânico e/ou Civil.“
“5.4. Declaração, sob as penas da Lei, de que caso seja vencedora da licitação, disponibilizará os docu-
mentos abaixo necessários para a execução contratual. A disponibilização desses itens deverá ocorrer
no prazo de 10 (dez) dias corridos, após a assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de serem
aplicadas as sanções previstas em lei e/ou na contratação, bem como poderá ensejar a rescisão da Ata de
Registro de Preços:
a) Comprovar o vínculo com Engenheiro Mecânico e/ou Civil, indicados como responsáveis técnicos;
II – Em virtude da alteração acima, ficam reabertos os prazos inicialmente estabelecidos de acordo com
a seguinte programação:
- DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.jundiai.sp.gov.br (entrar no /link “Licita-
ções/Compra Aberta” – Consulta de Licitações – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico – Edi-
tais/Anexos) – grátis, ou no Paço Municipal “Nova Jundiaí”, Departamento de Compras Governamentais
– 4º andar, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas, mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais);
- ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.jundiai.sp.gov.br - link
“Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até
o horário da abertura, que dar-se-á no dia 30 de setembro de 2020, às 09:00 horas;
- SESSÃO DE LANCES: o início da sessão de lances dar-se-á a partir de até 10 (dez) minutos após a
abertura e classificação ou não das propostas.
- PREGOEIRO RESPONSÁVEL: HELOISAKLEMM SCARPIM
III – Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital do Pregão Eletrônico n° 210/2020, de 30 de julho
de 2020.

Jundiaí, em 14 de setembro de 2020.
(ALEXANDRE CASTRO NUNES) - Diretor do Departamento de Compras Governamentais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
AVISO DE LICITAÇÃO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020; PROCESSO Nº 2930/2020; OBJETO:- aquisição de 01 (um) veículo automotor furgão
original de fábrica, tipo van ambulância de simples remoção, novo, 0km, ano de fabricação/modelo igual ou superior à 2020/2020, para uso da
Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes usuários do SUS – Sistema Único de Saúde que utilizam os serviços de saúde local
e de referência, em atendimento ao Convênio firmado com o Ministério da Saúde – Proposta nº 16.552.053000/1200-10. VALOR ESTIMADO
DO OBJETO: R$ 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco mil reais); RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:- DAS 09:00 horas até as 14:00 horas do dia
28/09/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:05 horas até às 14:15 horas do dia 28/09/2020. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
Às 14:20 horas do dia 28/09/2020. LOCAL: www.bll.org.br. Colina (SP), 15 de Setembro de 2020. ISRAEL DA SILVA NUNES - PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 14/2020 - EDITAL Nº 73/2020
TIPO: MELHOR OFERTA
OBJETO: Concessão de Direito Real de Uso de um lote de terreno público, situado no
Distrito Industrial II, objeto da matricula nº 5363 do CRI de Ipaussu-SP, de propriedade
do município de Ipaussu-SP, Data da realização da sessão pública da Concorrência:
dia 20 de outubro de 2020, às 13 horas e 30 minutos. Obtenção do Edital: gratuito
através do site www.ipaussu.sp.gov.br, e-mail: compras@ipaussu.sp.gov.br ou na
Prefeitura Municipal de Ipaussu, Secretaria Municipal de Compras e Licitações, sito
à Rua Washington Luiz nº 819, Centro, na cidade de Ipaussu/SP, Telefone: (14)
3344-9000 das 13:00 às 17:00 horas. Ipaussu/SP, 15 de setembro de 2020 – Sérgio
Galvanin Guidio Filho – Prefeito Municipal.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 18 de setembro de 2020, às 14:20h/min. 2º LEILÃO: 25 de setembro de 2020, às 14:20h/min. - (*horário de Brasília)
Sr. Wanderley Samuel Pereira, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 981, com escritório na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-
2249, FAZ SABER que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos do disposto no § 2º e incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97, devidamente
autorizado pela Credora Fiduciária SP-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 12.153.140/0001-89, nos termos da Constituição da Alienação Fiduciária
em Garantia, firmado com os Fiduciantes ANDRÉ MARQUES DOS SANTOS, CPF 345.092.798-17, no dia 18 de setembro de 2020, às 14:20h/min, em PRIMEIRO LEILÃO,
com lance mínimo igual ou superior a R$ 182.419,30 (Cento e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Trinta Centavos - atualizados conforme disposições
contratuais), IMÓVEL CONSTITUÍDO POR: “Matrícula n° 4.836, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP, sendo um Terreno constituído pelo lote nº 03
(três) da quadra nº 10 (dez), do loteamento denominado Sítio Velloso, na Cidade, Município e Comarca de Carapicuíba, Estado de São Paulo, com frente para a Rua 6, onde
mede 7,00m em linha reta; pelo lado direito de quem olha da rua para o lote confronta com o lote 4 por uma distância de 20,67m em linha reta; no fundo confronta com parte
das propriedades dos números 20 e 18 por uma distância de 5,62m em linha reta, mais 1,43m em linha reta, pelo lado esquerdo de quem olha da rua para o lote confronta com
o lote 2 por uma distância de 21,51m em linha reta; encerrando uma área de 147,70m² (cento e quarenta e sete metros e setenta centímetros quadrados). Inscrição Municipal:
23231.34.06.0194.00.000. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 25 de setembro de 2020, às 14:20h/min, para realização do SEGUNDO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 180.376,32 (Cento e Oitenta Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei
9514/97). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.publicumleiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária
para liberação do cadastro em 24 horas do início do leilão e se habilitar, acessando a página deste leilão, clicando na opção “HABILITE-SE AQUI”, com antecedência de até
01 hora, antes do início do leilão online. O envio de lances on-line se dará através do site www.publicumleiloes.com.br. Forma de pagamento e demais condições de venda,
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.publicumleiloes.com.br. Informações pelo e-mail do leiloeiro: contato@publicum.com.br ou pelo tel. 11-2149-2249.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 18 de setembro de 2020, às 14:35h/min. 2º LEILÃO: 25 de setembro de 2020, às 14:35h/min. - (*horário de Brasília)
Sr. Wanderley Samuel Pereira, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 981, com escritório na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-
2249, FAZ SABER que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos do disposto no § 2º e incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97, devidamente
autorizado pela Credora Fiduciária SP-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 12.153.140/0001-89, nos termos da Constituição da Alienação Fiduciária
em Garantia, firmado com os Fiduciantes ANDRÉ MARQUES DOS SANTOS, CPF 345.092.798-17, no dia 18 de setembro de 2020, às 14:35h/min, em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 202.904,92 (Duzentos e Dois mil, Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos - atualizados conforme disposições
contratuais), IMÓVEL CONSTITUÍDO POR: “Matrícula n° 7.295, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP, sendo um Terreno constituído pelo lote nº
07 (sete) da quadra nº 25 (vinte e cinco), do loteamento denominado Sítio Velloso, na Cidade, Município e Comarca de Carapicuíba, Estado de São Paulo, com frente para a
Rua 19, onde mede 7,00m em curva de raio 198,00m; pelo lado direito de quem olha da rua para o lote confronta com o lote 8 por uma distância de 20,00m em linha reta; no
fundo confronta com o lote 44 por uma distância de 7,71m em linha reta, pelo lado esquerdo de quem olha da rua para o lote confronta com o lote 6 por uma distância de 20,00m
em linha reta; encerrando uma área de 146,90m² (cento e quarenta e seis metros e noventa centímetros quadrados). Inscrição Municipal: 23231.33.18.0151.00.000. Caso não
haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 25 de setembro de 2020, às 14:35h/min, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$ 188.822,21 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Um Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9514/97). Os interessados em
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.publicumleiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro
em 24 horas do início do leilão e se habilitar, acessando a página deste leilão, clicando na opção “HABILITE-SE AQUI”, com antecedência de até 01 hora, antes do início do
leilão online. O envio de lances on-line se dará através do site www.publicumleiloes.com.br. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE
EDITAL NO SITE: www.publicumleiloes.com.br. Informações pelo e-mail do leiloeiro: contato@publicum.com.br ou pelo tel. 11-2149-2249.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 18 de setembro de 2020, às 14:25h/min. 2º LEILÃO: 25 de setembro de 2020, às 14:25h/min. - (*horário de Brasília)
Sr. Wanderley Samuel Pereira, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 981, com escritório na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249,
FAZ SABER que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos do disposto no § 2º e incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97, devidamente autorizado pela
Credora Fiduciária SP-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 12.153.140/0001-89, nos termos da Constituição da Alienação Fiduciária em Garantia, firmado
com os Fiduciantes JOSÉ EDUARDO LEONARDO, CPF 254.850.080-20 e s/m NARA REGINA BARCELLOS LEONARDO, CPF 214.511.068-23, no dia 18 de setembro de
2020, às 14:05h/min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 188.480,45 (Cento e Oitenta e Oito mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Quarenta e Cinco
Centavos - atualizados conforme disposições contratuais), o IMÓVEL CONSTITUÍDO POR: “Matrícula n° 5.829, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP,
sendo um Terreno constituído pelo lote nº 29 (vinte e nove) da quadra nº 23 (vinte e três), do loteamento denominado Sítio Velloso, na Cidade, Município e Comarca de Carapicuíba,
Estado de São Paulo, com frente para a Rua 18, onde mede 7,00m em linha reta; pelo lado direito de quem olha da rua para o lote confronta com o lote 28 por uma distância
de 20,00m em linha reta; no fundo confronta com o lote 50 por uma distância de 7,00m em linha reta, pelo lado esquerdo de quem olha para o lote confronta com o lote 30 por
uma distância de 20,00m em linha reta; encerrando uma área de 140,00m² (cento e quarenta metros quadrados). Inscrição Municipal: 23231.31.00.0231.00.000. Caso não haja
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 25 de setembro de 2020, às 14:05h/min, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a
R$ 149.759,30 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Trinta Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9514/97). Os interessados em participar
do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.publicumleiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro em 24 horas
do início do leilão e se habilitar, acessando a página deste leilão, clicando na opção “HABILITE-SE AQUI”, com antecedência de até 01 hora, antes do início do leilão online.
O envio de lances on-line se dará através do sitewww.publicumleiloes.com.br. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:
www.publicumleiloes.com.br. Informações pelo e-mail do leiloeiro: contato@publicum.com.br ou pelo tel. 11-2149-2249.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 18 de setembro de 2020, às 14:10h/min. 2º LEILÃO: 25 de setembro de 2020, às 14:10h/min. - (*horário de Brasília)
Sr. Wanderley Samuel Pereira, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 981, com escritório na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP,
tel: 11-2149-2249, FAZ SABER que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos do disposto no § 2º e incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97,
devidamente autorizado pela Credora Fiduciária SP-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 12.153.140/0001-89, nos termos da Constituição da
Alienação Fiduciária em Garantia, firmado com o Fiduciante LAURINDO FERREIRA DE FARIAS, CPF 888.445.876-53, no dia 18 de setembro de 2020, às 14:10h/
min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 141.226,93 (Cento e Quarenta e Um Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Três Centavos -
atualizados conforme disposições contratuais), IMÓVEL CONSTITUÍDO POR: “Matrícula n° 4.823, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP, sendo
um Terreno constituído pelo lote nº 19 (dezenove) da quadra nº 06 (seis), do loteamento denominado Sítio Velloso, na Cidade, Município e Comarca de Carapicuíba, Estado
de São Paulo, com frente para a Rua 8, onde mede 7,00m em linha reta; pelo lado direito de quem olha da rua para o lote confronta com o lote 18 por uma distância de 20,00m
em linha reta; no fundo confronta com o lote 6 por uma distância de 7,00m em linha reta, pelo lado esquerdo de quem olha da rua para o lote confronta com o lote 20 por
uma distância de 20,00m em linha reta; encerrando uma área de 140,00m² (cento e quarenta metros quadrados). Inscrição Municipal: 23231.32.00.0061.00.000. Caso não
haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 25 de setembro de 2020, às 14:10h/min, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$ 167.188,11 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais e Onze Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9514/97). Os interessados em
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.publicumleiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro
em 24 horas do início do leilão e se habilitar, acessando a página deste leilão, clicando na opção “HABILITE-SE AQUI”, com antecedência de até 01 hora, antes do início do
leilão online. O envio de lances on-line se dará através do site www.publicumleiloes.com.br. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE
EDITAL NO SITE: www.publicumleiloes.com.br. Informações pelo e-mail do leiloeiro: contato@publicum.com.br ou pelo tel. 11-2149-2249.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 18 de setembro de 2020, às 14:05h/min. 2º LEILÃO: 25 de setembro de 2020, às 14:05h/min. - (*horário de Brasília)
Sr. Wanderley Samuel Pereira, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 981, com escritório na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-
2249, FAZ SABER que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos do disposto no § 2º e incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97, devidamente
autorizado pela Credora Fiduciária SP-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 12.153.140/0001-89, nos termos da Constituição da Alienação Fiduciária
em Garantia, firmado com os Fiduciantes JOSÉ EDUARDO LEONARDO, CPF 254.850.080-20 e s/m NARA REGINA BARCELLOS LEONARDO, CPF 214.511.068-23, no
dia 18 de setembro de 2020, às 14:05h/min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 188.480,45 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta
Reais e Quarenta e Cinco Centavos - atualizados conforme disposições contratuais), IMÓVEL CONSTITUÍDO POR: “Matrícula n° 5.828, do Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Carapicuíba/SP”, sendo um Terreno constituído pelo lote nº 28 (vinte e oito) da quadra nº 23 (vinte e três), do loteamento denominado Sítio Velloso, na Cidade,
Município e Comarca de Carapicuíba, Estado de São Paulo, com frente para a Rua 18, onde mede 7,00m em linha reta; pelo lado direito de quem olha da rua para o lote confronta
com o lote 27 por uma distância de 20,00m em linha reta; no fundo confronta com o lote 51 por uma distância de 7,00m em linha reta, pelo lado esquerdo de quem olha da rua
para o lote confronta com o lote 29 por uma distância de 20,00m em linha reta; encerrando uma área de 140,00m² (cento e quarenta metros quadrados). Inscrição Municipal:
23231.31.00.0224.00.000. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 25 de setembro de 2020, às 14:05h/min, para realização do SEGUNDO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 149.083,28 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Oitenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei
9514/97). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.publicumleiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária
para liberação do cadastro em 24 horas do início do leilão e se habilitar, acessando a página deste leilão, clicando na opção “HABILITE-SE AQUI”, com antecedência de até
01 hora, antes do início do leilão online. O envio de lances on-line se dará através do site www.publicumleiloes.com.br. Forma de pagamento e demais condições de venda,
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.publicumleiloes.com.br. Informações pelo e-mail do leiloeiro: contato@publicum.com.br ou pelo tel. 11-2149-2249.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 01 de outubro de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 13 de outubro de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 14/03/2017, cujo Fiduciante é
CONSTRUÇÕES METÁLICAS CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 57.686.743/0001-84, em PRIMEIRO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.719.943,30 (Dois Milhões Setecentos e Dezenove Mil Novecentos e Quarenta
e Três Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), os imóveis constituídos por “Apartamento nº 01, localizado no
térreo, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m²,com direito a 02 (duas) vagas de garagem descobertas individuais
e determinadas como de números 01/01, localizadas no pátio de estacionamento do edifício; Apartamento nº 02, localizado no térreo,
com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 02 (duas) vagas de garagem descobertas individuais e
determinadas como de números 02/02, localizadas no pátio de estacionamento do edifício; Apartamento nº 04, localizado no 1º andar, com
68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vaga de garagem coberta, individual e determinada como
de número 04, localizadas no térreo do edifício; Apartamento nº 05, localizado no 1º andar, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área
total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vagas de garagem coberta individual e determinada como de número 05, localizadas no térreo do
edifício; Apartamento nº 06, localizado no 1º andar, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², 01 vaga na garagem
de nº 06, Apartamento nº 07, localizado no 2º andar, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma)
vagas de garagem coberta individual e determinada como de número 06, localizadas no térreo do edifício; Apartamento nº 08, localizado no
2º andar, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vagas de garagem coberta individual e
determinada como de número 07, localizadas no térreo do edifício; e Apartamento nº 10, localizado no 2º andar, com 68,0700m² de área útil ou
privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vagas de garagem coberta individual e determinada como de número 10, localizadas
no térreo do Edifício Residencial Merano, situado na Rua Walter Ítalo Poli, nº 100/110, Jardim Santa Rita, Jaboticabal/SP; e Uma área de
terras, terreno “A”, contendo área de 14.000,00m², ou seja, 1,40 hectare, da Chácara Aurora encravada Fazenda Aurora, localizada à Avenida
João Afonso Costa, com o Km 342 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima SP - 326, (antiga estrada que liga Jaboticabal a Barretos), Jaboticabal/
SP”, melhor descrito nas matrículas nºs 46.450, 46.451, 46.453, nº 46.454, 46.455, 46.456, 46.457, 46.459 e 28.212 do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se
encontra. Pendências sobre o imóvel: Pendências sobre o imóvel: Consta ação de revisão contratual não transitado em julgado processo nº
1005460-24.2018.8.26.0291. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima),
com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.382.996,58 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Dois Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais
e Cinquenta e Oito Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira.
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5514_01 Sc).

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 273/2020
OBJETO: Fornecimento de frasco descartável para dieta enteral, equipo macro gotejador, dieta enteral infan-
til, suplemento oral hipercalórico, equipo para bomba de infusão e outros, sob Sistema de Registro de Preços.
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.jundiai.sp.gov.br - link “Licita-
ções/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:30
horas do dia 29 de setembro de 2.020.
Pregoeiro (a) responsável: GERMANO HÉLIO SGARIONI.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.jundiai.sp.gov.br (entrar no link “Licitações/
Compra Aberta” – Consulta de Licitações – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico - Editais/Ane-
xos) - grátis, ou no Paço Municipal “Nova Jundiaí”, Departamento de Compras Governamentais – 4º andar, de
2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas, mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais). ABERTURADAPRO-
POSTA COMERCIAL: logo após o término do seu encaminhamento. SESSÃO DE LANCES: o início da
sessão de lances dar-se-á a partir de até 10 (dez) minutos após a abertura e classificação ou não das propostas.

ALEXANDRE CASTRO NUNES - Diretor do Departamento de Compras Governamentais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 - EDITAL Nº 71/2020
TIPO: MELHOR OFERTA
OBJETO: Concessão de Direito Real de Uso de um lote de terreno público, situado no
Distrito Industrial II, objeto da matricula nº 5348 do CRI de Ipaussu-SP, de propriedade
do município de Ipaussu-SP, Data da realização da sessão pública da Concorrência:
dia 19 de outubro de 2020, às 13 horas e 30 minutos. Obtenção do Edital: gratuito
através do site www.ipaussu.sp.gov.br, e-mail: compras@ipaussu.sp.gov.br ou na
Prefeitura Municipal de Ipaussu, Secretaria Municipal de Compras e Licitações, sito
à Rua Washington Luiz nº 819, Centro, na cidade de Ipaussu/SP, Telefone: (14)
3344-9000 das 13:00 às 17:00 horas. Ipaussu/SP, 15 de setembro de 2020 – Sérgio
Galvanin Guidio Filho – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 11/2020 - EDITAL Nº 70/2020
TIPO: MELHOR OFERTA
OBJETO: Concessão de Direito Real de Uso de um lote de terreno público, situado no
Distrito Industrial II, objeto da matricula nº 5359 do CRI de Ipaussu-SP, de propriedade
do município de Ipaussu-SP, Data da realização da sessão pública da Concorrência:
dia 19 de outubro de 2020, às 09 horas e 30 minutos. Obtenção do Edital: gratuito
através do site www.ipaussu.sp.gov.br, e-mail: compras@ipaussu.sp.gov.br ou na
Prefeitura Municipal de Ipaussu, Secretaria Municipal de Compras e Licitações, sito
à Rua Washington Luiz nº 819, Centro, na cidade de Ipaussu/SP, Telefone: (14)
3344-9000 das 13:00 às 17:00 horas. Ipaussu/SP, 15 de setembro de 2020 – Sérgio
Galvanin Guidio Filho – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Marília
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a dispensa eletrônica de licitação para a Aquisição de 02 notebook, destinados à Secretaria
Municipal da Saúde, para otimizar o processo de trabalho realizado pela equipe de Vigilância
epidemiológica no monitoramento dos pacientes com resultado positivo para Covid - 19, no valor
global de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), diretamente da empresa: Meiri Mitiko Susuki
Nakamura ME, CNPJ: 03.688.940/0001-03, dispensa com fulcro no Art. 4º Caput da Lei
nº 13.979/2020 e suas alterações.

Cássio Luiz Pinto Junior - Secretário Municipal da Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 152/2020

LICITAÇÃO NO BANCO DO BRASIL Nº 829122
Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro de
Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresa especializada em prestação
de serviço de ressolagem de Pneus, destinados a diversas secretarias. Termo de Homologação:
A Prefeitura Municipal de Marília, neste ato representada pelos secretários municipais abaixo
descritos, dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas Leis Federais 8.666/1993 e
10.520/2002 e Decreto Municipal 11.001/2013 e suas alterações, Homologou o processo
Licitatório, conforme a classificação efetuada pelo Pregoeiro Aldo Luiz Gonçalves Dias, na sessão
realizada em 24/08/2020, conforme segue: Empresa Vencedora: Recapagem Felipe Fontes
Eireli, localizada na Av. Vereador Milton Lacerda, nº 285 - Distrito Industrial JK - Lagoa da
Prata/MG - CEP 35590-000.

Hélcio Freire do Carmo - Secretário Municipal de Obras Públicas;
Vanderlei Dolce - Secretário Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Marília. Processo Pregão Eletrônico nº 120/2020. Objeto:
Registro de Preços visando à eventual aquisição de Medicamentos. Assinatura: 15/09/2020.
Vigência: 14/09/2021. Ata de Registro de Preços 479/2020. Contratada: Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda. Valor Máximo R$110.215,20.
Contratante: Prefeitura Municipal de Marília. Processo Pregão Eletrônico nº 120/2020. Objeto:
Registro de Preços visando à eventual aquisição de Medicamentos. Assinatura 15/09/2020.
Vigência: 14/09/2021. Ata de Registro de Preços 488/2020. Contratada: Laboratorio Teuto
Brasileiro S/A. Valor Máximo R$196.981,20.
Contratante: Prefeitura Municipal de Marília. Processo Pregão Eletrônico nº 160/2020. Objeto:
Registro de Preços para eventual aquisição de bobina térmica, etiqueta papel couchê e ribbon.
Assinatura: 15/09/2020. Vigência: 14/09/2021. Ata de Registro de Preços 499/2020. Contratada:
Bobina Super Indústria e Comércio Eireli. Valor Máximo R$2.000,00.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais, vêm pelo presente edital convocar
todos os engenheiros e engenheiras empregados da Grupo Colabore, sócios e não-sócios do
sindicato, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 17-09-2020 (quinta-feira)
por meio do aplicativo ZOOMàs 14h e através do formulário do Google Forms onde terá inicio a
votação da proposta às 14h30 em primeira convocação e o termino às 18h. Os engenheiros(as)
receberão o link para votação por e-mail. O objetivo da AGE é a discussão e deliberação sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1) Discussão e deliberação do Acordo Coletivo 2020/2021 apresentada
pela Empresa; 2) outros assuntos de interesse da categoria. Belo Horizonte, 15 de setembro de
2020. (a) Raul Otávio Silva Pereira - Presidente Senge Minas Gerais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 15/2020 - EDITAL Nº 74/2020
TIPO: MELHOR OFERTA
OBJETO: Concessão de Direito Real de Uso de um lote de terreno público, situado no
Distrito Industrial II, objeto da matricula nº 5338 do CRI de Ipaussu-SP, de propriedade
do município de Ipaussu-SP, Data da realização da sessão pública da Concorrência:
dia 21 de outubro de 2020, às 09 horas e 30 minutos. Obtenção do Edital: gratuito
através do site www.ipaussu.sp.gov.br, e-mail: compras@ipaussu.sp.gov.br ou na
Prefeitura Municipal de Ipaussu, Secretaria Municipal de Compras e Licitações, sito
à Rua Washington Luiz nº 819, Centro, na cidade de Ipaussu/SP, Telefone: (14)
3344-9000 das 13:00 às 17:00 horas. Ipaussu/SP, 15 de setembro de 2020 – Sérgio
Galvanin Guidio Filho – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
RESUMO DE EDITAL

PROCESSO DE COMPRAS Nº 247/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
OBJETO: SRP para fornecimento e instalação de rufos e calhas.
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/09/2020 às 09h00.
O Edital poderá ser consultado gratuitamente no site www.valinhos.sp.gov.br e no site
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: 19 3871-1213.

Markson Elianai Vieira
Secretário de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PITANGUEIRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020
Acha–se aberto no Município de Pitangueiras,estado de São
Paulo, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020, tipo menor
preço por Item, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE KITS
DE MERENDA ESCOLAR – “PREGÃO SIMPLIFICADO”
DO ARTIGO 4-G DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de
Educação, de acordo com as especificações do Anexo I
do Edital. Tipo: Menor preço por Item. Objeto: AQUISIÇÃO
DE KITS DE MERENDA ESCOLAR. Oferta de Compra – BEC
n°. 854300801002020OC00059. Data do início do prazo
para envio da proposta eletrônica: 16 de setembro de
2020. Data e hora da abertura da sessão pública: 22
de setembro de 2020, às 09h00min. Local e horário
para retirada do Edital: Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Pitangueiras, sito à Rua Dr. Euclides
Zanini Caldas nº. 66, Centro, das 08h00min às 17h00min,
através do site oficial do Município de Pitangueiras/SP
www.pitangueiras.sp.gov.br, bem como através do site
www.bec.sp.gov.br. Pitangueiras, 15/8/2020.

Marcos Aurélio Soriano - Prefeito Municipal

FACULDADE DE MEDICINA DE
RIBEIRÃO PRETO - USP

Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº
001/2020 - FMRP-USP

Tipo: Técnica e Preço - Processo nº
2019.1.1623.17.6

Encontra-se aberta na Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-
-USP), a licitação, na modalidade Tomada de Preços
nº. 001/2020 - FMRP-USP, do Tipo Técnica e Preço,
para a contratação de serviço para elaboração de
Projeto de Reestruturação da Área Administrativa
(Diretoria e ATAc) para readequação de infraestru-
tura para implantação do CDDE da FMRP-USP. Data
de entrega dos envelopes: até o dia 21.10.2020, às
09h30, com abertura prevista para o mesmo dia,
às 10h00. O valor global estimado (VGE) da obra é
de R$51.595,99 (cinquenta e um mil, quinhentos e
noventa e cinco reais e noventa e nove centavos). O
resumo do Edital será publicado em jornal de grande
circulação e poderá ser obtido gratuitamente nos
endereços eletrônicos www.usp.br/licitacoes e
www.fmrp.usp.br/pb/transparencia/licitacoes. A
versão completa contendo as especificações, dese-
nhos e demais documentos técnicos relacionados à
contratação, poderá ser obtida, junto ao Serviço de
Compras e Importação da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, mediante solicitação enviada para
o e-mail compras@fmrp.usp.br, com todos os da-
dos do interessado. Obs.: Em virtude da pandemia,
os funcionários do Serviço de Compras e Importa-
ção da FMRP estão trabalhando em home office.
Assim, para a entrega dos envelopes, antes do dia
21.10.2020, o licitante deve entrar em contato, com
antecedência, pelo e-mail compras@fmrp.usp.br,
para agendar a data e horário para o recebimento.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PITANGUEIRAS
CONVITE - AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2021
A Prefeitura do Município de Pitangueiras vem convidar
toda a comunidade de nossa cidade a participar da
Audiência Pública para a apresentação do Projeto de Lei
Orçamentária Anual de 2021, atendendo ao dispositivo
do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 e
ao artigo 44 da lei federal 10.257 – Estatuto das Cidades.

Data: 25 de Setembro de 2020
Local: Teatro Municipal Luis da Silva - Avenida das

Pitangueiras n° 705 - Centro - Pitangueiras/SP
Horário: 16 h

MARCOS AURÉLIO SORIANO - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PITANGUEIRAS
CONVITE - AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DO 2° QUADRIMESTRE DE 2020
A Prefeitura do Município de Pitangueiras convida toda a
comunidade para participar da Audiência Pública para
a Avaliação do 2° quadrimestre de 2020 das metas
previstas na LDO, atendendo ao dispositivo do artigo 9° §
4° da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.

Data: 30 de setembro de 2020
Local: Teatro Municipal Luis da Silva

Avenida das Pitangueiras n° 705 -
Centro - Pitangueiras/SP

Horário: 16 h
MARCOS AURÉLIO SORIANO - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PITANGUEIRAS

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - SAÚDE

REFERENTE 2° QUADRIMESTRE DE 2020
A Secretaria Municipal de Saúde de Pitangueiras convida
a população e interessados a participar de Audiência
Pública de Prestação de Contas da Área da Saúde,
referente ao 2° Quadrimestre de 2020, que será
realizada no dia 28 de setembro de 2020, a partir das
14 horas, no Teatro Municipal de Pitangueiras, Avenida
das Pitangueiras n° 1, Jardim - São Gabriel.

Ana Celeste Crotti Peixoto
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 13/2020 - EDITAL Nº 72/2020
TIPO: MELHOR OFERTA
OBJETO: Concessão de Direito Real de Uso de um lote de terreno público, situado no
Distrito Industrial II, objeto da matricula nº 5362 do CRI de Ipaussu-SP, de propriedade
do município de Ipaussu-SP, Data da realização da sessão pública da Concorrência:
dia 20 de outubro de 2020, às 09 horas e 30 minutos. Obtenção do Edital: gratuito
através do site www.ipaussu.sp.gov.br, e-mail: compras@ipaussu.sp.gov.br ou na
Prefeitura Municipal de Ipaussu, Secretaria Municipal de Compras e Licitações, sito
à Rua Washington Luiz nº 819, Centro, na cidade de Ipaussu/SP, Telefone: (14)
3344-9000 das 13:00 às 17:00 horas. Ipaussu/SP, 15 de setembro de 2020 – Sérgio
Galvanin Guidio Filho – Prefeito Municipal.

Bosch Soluções Logísticas e Armazém Geral Ltda
CNPJ nº 36.311.468/0001-44 - NIRE: 35.235.867.275

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 54/2020
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias rece-
bidos pela matriz da sociedade empresária “Bosch Soluções Logísticas e Armazém Geral Ltda”, NIRE
35235867275, CNPJ 36.311.468/0001-44, localizada na Estrada Joaquim Bueno Neto, nº 9.835, Galpão K, Bairro Rio
Abaixo, CEP 13295-000, Itupeva/SP, Sr. Luciano Custódio da Silva, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de
identidade RG nº 27.147.532-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 262.346.798-62, residente na Rua Joaquim Moura dos
Santos, nº 374, Lt. 1, Qd. M, Jardim Green Park Residence, Hortolândia/SP, CEP 13186-684, assinou em 08/09/2020 o Ter-
mo de Responsabilidade nº 54/2020, com fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução
Normativa 17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP
o presente edital, nos termos do artigo 8º da supracitada Instrução Normativa. Walter Iihoshi, Presidente da JUCESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO.Modalidade:TOMADADE PREÇOSN.º016/2020. PROC.ADM.N.º 2202/2020.Tipo da Licitação: Empreitada
por Menor Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa devidamente Habilitada e com Registro no (CREA/CAU) para Execução
de Calçada (Passeio Público) no Município de São Joaquim da Barra - SP, com fornecimento de Materiais, Direção Técnica,
Equipamentos eMãodeObra,bemcomode toda Infra-Estrutura necessária para realização doObjeto Licitado,conformeMemorial
Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro e as demais condições especificadas noAnexo I
do Edital. Entrega dos Envelopes:Até o dia 02/10/2020- Horário: até às 14h00.Abertura dos Envelopes: Dia 02/10/2020- Horário:
às 14h15min.Valor estimado: R$69.036,25(SESSENTA E NOVEMIL,TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). Cópias do
Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 13h30hm
às 17h30m ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo
telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 15 de setembro de 2020. Dr. Marcelo de Paula Mian. Prefeito.

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP
AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 22/2020 – TOMADA DE PREÇOS
Nº 07/2020. ENCERRAMENTO: 06 de OUTUBRO de 2020 – 13h15. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06 de
OUTUBRO de 2020 – 13h30. OBJETO: Por motivos técnicos fica adiada para a data acima a presente
licitação que tem por objetivo a 2ª etapa da reforma e ampliação do prédio administrativo do SAEP,
localizado na cidade de Pirassununga/SP, conforme Memorial Descritivo e demais anexos do edital, que se
encontram à disposição pelo site www.saep-piras.com.br ícone Licitações a partir do dia 16 de setembro
de 2020. Pirassununga, 15 de setembro de 2020. Vivian C. F. Moreno – Seção de Licitação.
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