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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA – IPMP
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial N°. 0001/2021 - Edital Nº 0002/2021.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços para
realização de perícias médicas e serviços correlatos aos segurados
e servidores do Instituto de Previdência do Município de Paraibuna –
IPMP. Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item. Encerramento
e abertura: 09:00 horas do dia 27/07/2021.
Informações: Telefone (12) 3974-0110, e E-mail:ipmp@paraibuna.
sp.gov.br

Paraibuna, 13 de julho de 2021.
Guilherme José dos Santos – Presidente

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos que a Sr. SIMONE APARECIDA ROCHA PILON portador da CTPS 47314 serie 00145, fun-
cionária da empresa Supermercado Mais Econômico Ltda, CNPJ 26-013-555-0001-61, citado no ende-
reço AV Diretriz 24 Jardim Mutinga Barueri SP, a comparecer ao nosso departamento pessoal no prazo
de 72 horas, esgotado esse prazo, o caso será incurso na letra I do artigo 482 da CLT, configurando
abandono de emprego, o que importara em seu desligamento desta empresa.

Prefeitura da Estância Turística de Salto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5174/2021

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Objeto: Convocação de pessoa jurídica, através de Sistema de Registro de Preços, para
aquisição parcelada e futura de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, faixa IV,
padrão DER/SP, para manutenções de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Município
de Salto/SP, conforme especificações e quantidades relacionadas no anexo do edital, a cargo
da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. A Comissão Permanente de Licitação comunica
a SUSPENSÃO da referida licitação para adequação do edital. Os interessados deverão
acompanhar o tramite do processo pelo site da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br – licitação.

Estância Turística de Salto, 13 de julho de 2021.
Cristiane Saudino Fidelis - Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ASSINE O JORNAL AGORA:
(11) 3224-3000

PREFEITURAMUNICIPALDE BARUERI
SECRETARIADE SUPRIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRI Nº 177/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria técnica para execução de
campanha de assistência motivacional, junto aos servidores da Secretaria Municipal de Educação,
conforme exigências, quantidades e demais especificações contidas no presente Edital e seus Anexos.
DatadeAberturadaSessão:Dia 27/07/2021 às 09h00, no site eletrônico https://servicos.barueri.sp.gov.br/compras/.
Edital:Disponível a partir do dia 15/07/2021 -Maiores esclarecimentos https://www.barueri.sp.gov.br/sistemas/
Licitacoes/Download/02-Instrucoes.pdf

Elza de Oliveira Silva - Pregoeira

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 072/2021
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I”
Processo: 8.311/2021
Data do Pregão: 29/07/2021 às 09h30min (Horário Oficial de Brasília - DF)
Sessão Pública: www.bec.sp.gov.br
Tipo de Licitação: AMPLA CONCORRÊNCIA
Número da Oferta de Compra: 855800801002021OC00099
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, através da Secretaria de Saúde Pública, torna
público que, na data, horário e local acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com critério de julgamento de MENOR PREÇO UNITÁRIO.
Valor total para retirada do edital: R$ 103,96 (cento e três reais e noventa 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, ou, gratuitamente na
íntegra através do site www.praiagrande.sp.gov.br e www.bec.sp.gov.br.

Praia Grande, 12 de julho de 2021.
CLÉBER SUCKOW NOGUEIRA - Secretário Municipal de Saúde Pública

FBS Construção Civil e Pavimentação S.A.
CNPJ/ME nº 66.806.555/0001-33 - NIRE 35.300.471.121

Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 07/06/2021
1. Local, Hora e Data: Realizada aos 07/06/2021, às 10hs, na sede social da FBS Construção Civil e Pavimentação S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 5º andar, conjunto “Norte”,
Condomínio Comercial Villa Lobos, Alto de Pinheiros, CEP: 05477-903. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em
virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença
de Acionistas, arquivado na sede da Companhia, na forma do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme
em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), a saber, (i) Turita Participações Ltda., com sede àAvenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777,
Conjunto Sul, 5º andar, Condomínio Comercial Villa Lobos, Alto de Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado/SP, CEP: 05477-
903, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.546.713/0001-20 ; e (ii) MGM Locações Ltda., com sede à Av. Friedrich Von
Voith, nº 1.831, galpão 2, bairro Jardim São João (Jaraguá), município de São Paulo/SP, CEP 02.995-000, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 04.676.906/0001-81. 3. Mesa: Sr. Gustavo Assumpção - Presidente; Sr. Marco Antonio Salvoni - Secretário.
4. Ordem do Dia: Examinar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a prestação de garantias real e fidejussória, na forma da
Alienação Fiduciária (conforme definido abaixo) e da Fiança (conforme definido abaixo), pela Companhia, no âmbito da 3ª (terceira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em com garantia real, e com
garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Via Brasil MT 320
Concessionária de Rodovias S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.321.304/0001-47, controlada da Companhia (“Debêntures”,
“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), no valor total de R$135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) na Data de
Emissão (conforme definido na Escritura de Emissão) as quais serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos
de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), a ser realizada nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª
(Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em com
Garantia Real, e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Distribuição, da Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora, o agente fiduciário da
Emissão e representante dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), a Companhia e as
demais Garantidoras (conforme abaixo definido) (“Escritura de Emissão”); (ii) a autorização aos diretores da Companhia, ou aos seus
procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita,
bem como à outorga e/ou constituição da Alienação Fiduciária e da Fiança, incluindo, mas não se limitando à discussão, negociação
e definição dos termos e condições, bem como a celebração, da Escritura de Emissão (especialmente os prêmios para resgate
antecipado das Debêntures, os índices financeiros, e a qualificação, prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds),
especificações, ressalvas e/ou exceções às hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures), incluindo seus eventuais
aditamentos e do Contrato de Alienação Fiduciária, incluindo seus eventuais aditamentos e a outorga de procuração, nos termos da
Escritura de Emissão, válida até o cumprimento integral das Obrigações Garantidas; e (iii) a ratificação de todos e quaisquer atos já
praticados pelos diretores da Companhia, ou por seus procuradores, para a realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem
como para a outorga e/ou constituição da Alienação Fiduciária e da Fiança. 5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, os sócios deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, o que se
segue: (i) Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações, principais e
acessórias, presentes ou futuras, decorrentes das Debêntures, da Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, inclusive o
pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, dos Encargos Moratórios, se houver, bem
como das demais obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão, tais como os honorários do Agente Fiduciário, e, ainda,
a totalidade das eventuais indenizações, custos, despesas e demais encargos comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário,
na qualidade de representante dos Debenturistas, ou pelos Debenturistas, em decorrência de quaisquer medidas judiciais ou
extrajudiciais necessários ou convenientes à salvaguarda dos direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, da Escritura de
Emissão e/ou dos Contratos de Garantia (“Obrigações Garantidas”), aprovar: (a) a outorga e constituição, pela Companhia, da Fiança
em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, por meio da qual a Companhia assumirá, até a implementação
da Condição Resolutiva da Fiança, em caráter irrevogável e irretratável, a condição de fiadora, principal pagadora e responsável,
solidariamente com a Emissora, pelo pagamento integral das Obrigações Garantidas, nas datas previstas na Escritura de Emissão,
independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida, renunciando aos benefícios de ordem, direitos
e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 827, 834, 835, 837,
838 e 839 todos Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), e artigos 130, inciso II, e 794 da Lei nº 13.105, de
16/03/2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), a ser formalizada por meio da Escritura de Emissão; e (b) a outorga e
constituição, pela Companhia, da alienação fiduciária da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de
emissão da Emissora de titularidade da Companhia, correspondentes a 6,79% (seis vírgula setenta e nove por cento) do capital
social da Emissora (“Ações Alienadas”) em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, a ser formalizada por
meio do Contrato de Alienação Fiduciária, sendo certo que a Alienação Fiduciária abrangerá, ainda, todos os direitos, existentes e
futuros, decorrentes das Ações Alienadas, nos termos a serem descritos na Escritura de Emissão e no Contrato de Alienação
Fiduciária. (ii) a autorização aos diretores da Companhia, ou seus procuradores, a praticar todos os atos necessários e/ou
convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como à outorga e/ou constituição da Fiança e da Alienação
Fiduciária, incluindo, mas não se limitando à discussão, negociação e definição dos termos e condições, bem como a celebração, da
Escritura de Emissão (especialmente os prêmios para resgate antecipado das Debêntures, os índices financeiros, e a qualificação,
prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções às hipóteses de vencimento
antecipado das Debêntures), incluindo seus eventuais aditamentos e do Contrato de Alienação Fiduciária, incluindo seus eventuais
aditamentos e a outorga de procuração, nos termos da Escritura de Emissão, válida até o cumprimento integral das Obrigações
Garantidas; (iii) aprovar e ratificar todos e quaisquer atos já praticados pelos diretores da Companhia ou por seus procuradores, para
realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como para a outorga e/ou constituição da Fiança e da Alienação Fiduciária.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que,
lida, conferida, achada conforme e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Gustavo Assumpção, Presidente,
Sr. Marco Antonio Salvoni, Secretário. Acionistas presentes: (i) Turita Participações Ltda. e (ii) MGM Locações Ltda.
São Paulo, 07/06/2021. Confere com a Original, Lavrada em Livro Próprio. Mesa:Gustavo Assumpção - Presidente; Marco
Antonio Salvoni - Secretário. Acionistas: Turita Participações Ltda; Mgm Locações Ltda. Gustavo Assumpção, Marco Antonio
Salvoni. Jucesp nº 308.423/21-5 em 29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Zetta Infraestrutura e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 17.696.380/0001-43 – NIRE 35.300.449.894

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de junho de 2021
1. Local, Hora e Data: Realizada aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2021, às 10 horas, na sede social da Zetta
Infraestrutura e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua
Gomes de Carvalho, nº 1.356, conjunto 151, 15º andar, Sala B, Edifício Mykonos, Vila Olímpia, CEP 04547-005. 2. Con-
vocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da única acionista da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas, arquivado na sede da Companhia, na forma do
parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor (“Lei das Sociedades por
Ações”), a saber, U2S Participações Ltda., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Gomes de Carvalho, 1356, 15º andar, Bairro: Vila Olímpia, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº
24.253.266/0001-04. 3. Mesa: Sr. Taluhana Barros Uzêda Guerra – Presidente; Sr. Juraci Pereira Pimentel Junior –
Secretário. 4. Ordem do Dia: Examinar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a prestação de garantias real e
fidejussória, na forma da Alienação Fiduciária (conforme definido abaixo) e da Fiança (conforme definido abaixo), pela
Companhia, no âmbito da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirogra-
fária, a ser convolada em com garantia real, e com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública
com esforços restritos de distribuição, da Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A., inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 32.321.304/0001-47, controlada da Companhia (“Debêntures”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), no
valor total de R$135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido na
Escritura de Emissão) as quais serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de colocação, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), a ser realizada nos termos do “Instrumento Particular de
Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser
Convolada em com Garantia Real, e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Distribuição, da Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A.”, a ser celebrado entre a
Emissora, o agente fiduciário da Emissão e representante dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debentu-
ristas”, respectivamente), a Companhia e as demais Garantidoras (conforme abaixo definido) (“Escritura de Emissão”);
(ii) a autorização aos diretores da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessá-
rios e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como à outorga e/ou constituição da Alie-
nação Fiduciária e da Fiança, incluindo,mas não se limitando à discussão, negociação e definição dos termos e condições,
bem como a celebração, da Escritura de Emissão (especialmente os prêmios para resgate antecipado das Debêntures,
os índices financeiros, e a qualificação, prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressal-
vas e/ou exceções às hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures), incluindo seus eventuais aditamentos e do
Contrato de Alienação Fiduciária, incluindo seus eventuais aditamentos e a outorga de procuração, nos termos da
Escritura de Emissão, válida até o cumprimento integral das Obrigações Garantidas; e (iii) a ratificação de todos e
quaisquer atos já praticados pelos diretores da Companhia, ou por seus procuradores, para a realização da Emissão e/
ou da Oferta Restrita, bem como para a outorga e/ou constituição da Alienação Fiduciária e da Fiança. 5. Deliberações:
Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os sócios deliberaram por unanimidade de votos,
sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, o que se segue: (i) Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento e
cumprimento de todas e quaisquer obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, decorrentes das Debêntu-
res, da Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, inclusive o pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado
ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis
desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o
caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, dos Encargos Moratórios, se houver, bem como das demais obri-
gações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão, tais como os honorários do Agente Fiduciário, e, ainda, a totalidade
das eventuais indenizações, custos, despesas e demais encargos comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário,
na qualidade de representante dos Debenturistas, ou pelos Debenturistas, em decorrência de quaisquer medidas judiciais
ou extrajudiciais necessários ou convenientes à salvaguarda dos direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, da
Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia (“Obrigações Garantidas”), aprovar: (a) a outorga e constituição,
pela Companhia, da Fiança em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, por meio da qual a Com-
panhia assumirá, até a implementação da Condição Resolutiva da Fiança, em caráter irrevogável e irretratável, a condi-
ção de fiadora, principal pagadora e responsável, solidariamente com a Emissora, pelo pagamento integral das Obrigações
Garantidas, nas datas previstas na Escritura de Emissão, independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou
qualquer outra medida, renunciando aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza
previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 todos Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), e artigos 130, inciso II, e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), a ser formalizada por meio da Escritura de Emissão; e (b) a
outorga e constituição, pela Companhia, da alienação fiduciária da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal de emissão da Emissora de titularidade da Companhia, correspondentes a 12,35% (doze virgula trinta e
cinco por cento) do capital social da Emissora (“Ações Alienadas”) em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente
Fiduciário, a ser formalizada por meio do Contrato de Alienação Fiduciária, sendo certo que a Alienação Fiduciária abran-
gerá, ainda, todos os direitos, existentes e futuros, decorrentes das Ações Alienadas, nos termos a serem descritos na
Escritura de Emissão e no Contrato de Alienação Fiduciária. (ii) a autorização aos diretores da Companhia, ou seus
procuradores, a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita,
bem como à outorga e/ou constituição da Fiança e da Alienação Fiduciária, incluindo, mas não se limitando à discussão,
negociação e definição dos termos e condições, bem como a celebração, da Escritura de Emissão (especialmente os
prêmios para resgate antecipado das Debêntures, os índices financeiros, e a qualificação, prazos de curas, limites ou
valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções às hipóteses de vencimento antecipado das
Debêntures), incluindo seus eventuais aditamentos e do Contrato de Alienação Fiduciária, incluindo seus eventuais adi-
tamentos e a outorga de procuração, nos termos da Escritura de Emissão, válida até o cumprimento integral das Obriga-
ções Garantidas; (iii) aprovar e ratificar todos e quaisquer atos já praticados pelos diretores da Companhia ou por seus
procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como para a outorga e/ou constituição da Fiança
e da Alienação Fiduciária. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida, achada conforme e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. Assinaturas: Mesa: Sr. Taluhana Barros Uzêda Guerra, Presidente, Sr. Juraci Pereira Pimentel Junior, Secretá-
rio. Acionista presente: US2 Participações Ltda. São Paulo, 07 de junho de 2021. Confere com a original, lavrada em
livro próprio. Mesa: Taluhana Barros Uzêda Guerra: Presidente; Juraci Pereira Pimentel Junior: Secretário. JUCESP –
Registrado sob o nº 323.594/21-9 em 06/07/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

PUBLICAÇÃO DEABERTURA– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2019
Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 257/2019 – CPL nº. 730/2019,
destinado aCONTRATAÇÃODEEMPRESAESPECIALIZADAPARAPRESTAÇÃODE SERVIÇODE
EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARAATENDERA SECRETARIADA SAÚDE. A abertura
será dia 27/07/2021 às 09h00. Informações pelos sites https://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/#/publi-
cacoes, e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 883364, pelo fone (15) 3238-2315 ou e-
mail: duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 14 de julho de 2021. Luanda Gomes Zara- Pregoeira.

PUBLICAÇÃO DEABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021
Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 097/2021 – CPL nº. 196/2021,
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA. A abertura será dia
27/07/2021 às 09h00. Informações pelos sites https://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/#/publicacoes, e
www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 883404, pelo fone (15) 3238-2538 ou e-mail:
duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 13 de julho de 2021. Regiane Christina Florentino Fras-
sato - Pregoeira.

PUBLICAÇÃO DEABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021
Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº 81/2021 – CPL nº 163/2021/2021,
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDOACONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIA-
LIZADAPARAPRESTAÇÃODE SERVIÇODE LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOBIPAP, COMFOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA
E TREINAMENTO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOROCABA. A abertura será dia 26/07/2021 às 09h00.
Informações pelos sites api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta, www.licitacoes-e.com.br (nº da licitação no
Banco do Brasil: 883384), pelo fone: (15) 3238-2121 ou por e-mail: duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br.
Sorocaba, 13 de julho de 2021. Rosemeire Fantinati – Pregoeira.

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2021 - CPL Nº. 193/2021,
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS PARAATENDER A REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE PÚBLICA. ABERTURADIA 27/07/2021 às 09:00 horas. Informações pelos sites https://api.soro-
caba.sp.gov.br/pub-consulta/ e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 883425, fone:
(15) 3238-2191 ou e-mail: duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 13 de Julho de 2021. Renan Di-
vino Vilas Boas – Pregoeiro.

PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S.A. – PROHAB SÃO CARLOS
CNPJ/MF 55.428.072/0001-26

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A – PROHAB
SÃO CARLOS, por este edital, CONVOCA os senhores acionistas, os membros da Diretoria Executiva, os membros do
Conselho Fiscal e o Conselho de Administração da Empresa para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no
dia 28 de julho de 2021 (quarta-feira), com início às 9h, no Auditório do Paço Municipal na Rua Episcopal, nº 1.575 - Centro
– São Carlos - SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- Demonstração dos Resultados Contábeis do exercício
de 2020 para deliberação; 2- Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração para o biênio 2021-2023 e novo
membro do Conselho de Administração para o mesmo biênio; 3- Deliberação sobre a Prestação de Contas de 2019;
4- Resumo das atividades pertinentes a PROHAB referente ao 1º semestre de 2021 e 5- Outros assuntos correlatos.
São Carlos, 08 de julho de 2021, VALDEMIR GUIMARÃES DIAS - Presidente do Conselho de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2021 - PROCESSO Nº 47/2021

A Prefeitura Municipal de Fartura/SP, faz saber que se acha aberta licitação
pública objetivando “Registro de Preços para futura aquisição de suplementos alimentares
e fórmulas infantis, destinados ao atendimento das farmácias das Unidades Básicas de
Saúde de Fartura, com vigência até 22 de Dezembro de 2021”. RECEBIMENTO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 05/08/2021.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas do dia 05/08/2021. 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, 13 de julho de 2021. LUCIANO PERES - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2021 – PROCESSO N.º 491/2020.

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através do Setor de
Compras, faz saber a quantos possa interessar que, se acha aberta licitação na
Modalidade Pregão Presencial n.º 17/2021, do tipo menor preço, para REGISTRO DE
PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de 2000
(duas mil) cestas-básicas a serem utilizadas para distribuição gratuita, pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes
no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Através de correspondência eletrônica
(email), encaminhados para compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou compras1@
saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem ônus aos interessados solicitantes. Encerramento:
às 09:15 horas do dia 30 de julho de 2021. Informações: das 9:00 às 17:00 horas,
Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000.
São Miguel Arcanjo, 13 de julho de 2021. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054-2/2021 - PROCESSO Nº 11.833/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, CAPTAÇÃO,
EDIÇÃO, MIXAGEM, MASTERIZAÇÃO E ISRC DE PRODUÇÕES FONOGRÁFICAS PARA O “ESTÚDIO
MUNICIPAL DE ÁUDIO E MÚSICA” DA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES-SP, ADMINISTRADO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, pelo período de 12 meses.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Cultura e Turismo, comunica que por
razões de alterações sofridas no edital, fica REDESIGNADA para o dia 30 de julho de 2021, às 16:00 horas, a
abertura das propostas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente eletrônico, na internet, no
endereço: http://www.licitacoes-e.com.br. 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 13 de julho de 2021.
KELEN CRISTIANE DOS SANTOS CHACON - Secretária de Cultura e Turismo________________________________________________________________________________________

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/21 – PROCESSO Nº 11.372/21

OBJETO: RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS PARA A PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO
PREFEITO, comunica que o edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura
(www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponíveis para exame e cópia no Departamento de
Gestão de Bens e Serviços da Prefeitura Municipal, na Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar,
Mogi das Cruzes - SP. As inscrições, objeto do presente edital de chamamento, poderão ser apresentadas a
qualquer tempo, até o dia 31 de dezembro de 2021.

Mogi das Cruzes, em 13 de julho de 2021.
LUCAS NÓBREGA PORTO - Secretário de Gabinete do Prefeito________________________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Serviços Urbanos, torna público que
está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 069/2021 - PROCESSO Nº 13.732/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARAFORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES DEAROS E CÂMARAS DEAR.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente eletrônico, na
internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 30 de julho 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 13 de julho de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária de Serviços Urbanos________________________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 – PROCESSO Nº 29.982/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE IMPRESSÃO GRÁFICA E
PRODUÇÃO DE CDS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS COM FACAS
ESPECIFICA, ENCARTES, IMPRESSÃO DE RÓDULOS, CÓPIAS DE CDS E EMBALAGEM.
EMPRESA VENCEDORA: IMPRIMO GRÁFICA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 75.999,00 (setenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais).

Mogi das Cruzes, em 08 de julho de 2021.
KELEN CHACON - Secretária Municipal de Cultura e Turismo________________________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
OMUNICÍPIO DEMOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Esporte e Lazer, torna público que está
promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 053/2021 - PROCESSO Nº 9.153/21
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ÁLCOOL ETÍLICO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente eletrônico, na
internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 9:00 horas do dia 30 de julho 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 13 de julho de 2021.
Ewerton Komatsubara - Secretário de Esporte e Lazer________________________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Adjunto de Educação, torna público que
está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 065/2021 - PROCESSO Nº 13.386/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADAPARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA MARCA
OTIS (EM HELIANA MAFRAMACHADO), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente eletrônico, na
internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 29 de julho 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 13 de julho de 2021.
CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI - Secretário Adjunto de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O Presidente
Executivo do SINDEES - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Ribeirão Preto de Região, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e
pela Legislação em vigor em especial o artigo 524, “e” da CLT e art. 08 da CF, por este EDITAL
CONVOCA todos os associados do SINDEES que estejam quites e em pleno gozo dos seus direitos
estatutários, lotados direta ou indiretamente, em todo e quaisquer Hospitais, Casas e nos
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Ribeirão Preto, para participarem da AGE -Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de agosto de 2021, na sede na Rua Marques de
Valença, 33, bairro Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto-SP, de forma unitária, em primeira convocação
as 08h, com a presença da metade mais um dos sócios e, em Segunda e última convocação às09h,
com qualquer número de sócios, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia a saber: 1) Leitura,
apreciação, discussão, votação e aprovação para alteração de parte do Estatuto Social do sindicato
2) Leitura, apreciação, discussão, votação e aprovação para alteração denominação do sindicato 3)
Outras deliberações de interesse da categoria e doSINDEES.RibeirãoPreto, 12 de julho de 2021.

Sérgio Roberto Bauduino da Silva - Presidente Executivo do SINDEES/RPR

AVISOS DE LICITAÇÃO:
Tomada de Preços N° 03/2021 – Edital Nº 76/2021 - Processo N° 7789/2021 - Objeto:
Contratação de Empresa Especializada para Execução do Serviço de Reforma da Escola
EM Silvino Teixeira Leite – Período de Recebimentos dos documentos: Até as 09h30m do
dia 03/08/2021 na Seção de Licitação da Secretaria Municipal de Administração – Rua
Dona Maria Alves, n° 865, Centro, e a abertura dos envelopes ocorrerá às 10h00m no
mesmo dia e local. O edital completo deverá ser retirado na prefeitura deste município
mediante apresentação de um pen-drive ou CD.

Pregão Eletrônico N° 23/2021 – Edital nº 38/2021 - Processo N° 4501/2021 – Objeto: Re-
gistro de Preços de Material de Higiene Infantil para Atender as Unidades Escolares - Início
do prazo para Envio da Proposta Eletrônica: A partir das 10h00m do dia 14/07/2021 até
as 08h00m do dia 28/07/2021. Início da disputa de preços: 28/07/2021 às 09h30m. Local
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O edital encontra-se disponível
no site da Bolsa de licitações e leilões do Brasil www.bll.org.br e no site https://transpa-
rencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

CâmaraMunicipal daEstânciaTurísticadeParanapanema
EXTRATO DE EDITAL – PROCESSO N°013/2021

PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021 – EDITAL N°003/2021
A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Federal n°10.520/2002 e suas alterações, torna público que
fará realizar a Modalidade Pregão Presencial N°003/2021 para à Aquisição de equipamentos de
Informática conforme especificações constantes do Anexo I- Termo de referência. A entrega dos
Envelopes será no dia 28 de julho de 2021 às 10h30 minutos, na sede da Câmara Municipal, sito à
Rua Manoel Domingues Leite, n°415- Centro, na cidade de Paranapanema/SP. O texto integral do Edital
está disponível no site da Câmara Municipal, dela fazendo parte os anexos e a minuta do Contrato.
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações, no endereço
acima, ou pelo telefone (14) 37131203. Estância Turística de Paranapanema 13 de julho de 2021.

Cléber Ferreira da Silva Hulshof - Presidente da Câmara

AVISO DE ADIAMENTO DE CHAMAMENTO
A Prefeitura do Município de Cotia, torna público que, a pedido da
Secretaria Municipal da Educação, fica adiada “sine die” a sessão
de Chamamento Público 003/2021 - PA 28.182/2020, cujo objeto é a
seleção de Organização Social no âmbito do Município de Cotia, para
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de
educação na CRECHE Caucaia doAlto – Cotia-SP. Quaisquer informações
poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4616-4846, ramal 2131.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃOAGE: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O Presidente Executivo do
SINDEES - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Ribeirão Preto de Região, fazendo
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela Legislação em vigor em especial o artigo
524, “e” da CLT, a MP 963/2020, Lei 14.010/2020 e art. 08 da CF, e nos termos da por este EDITALCONVOCA
toda a categoria de EMPREGADOS da SAÚDE assistidos e representados pelo SINDEES, que estejam lotados
direta ou indiretamente, em todo e quaisquer Estabelecimentos de Saúde de Ribeirão Preto e Região,
representados e assistidos pelos seguintes Sindicatos de Empregadores:SINDHORP - Sindicato dos Hospitais,
Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas de Ribeirão Preto e Região,
SINDHOSFIL/RP - Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos de Ribeirão Preto e
Região, SINDHOSFIL/SP – Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de
São Paulo, SINAMGE - Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo, SINOG - Sindicato Nacional
das Empresas deOdontologia deGrupo,SINPAVET - Sindicato Patronal dosMédicos Veterinários do Estado de
São Paulo,SINCOOMED - Sindicato Nacional das Cooperativas de ServiçosMédicos, Sindicato das Empresas,
Estabelecimentos e Indústria do Setor do Ramo da Saúde, Comercializadoras e Distribuidoras dos Produtos,
Medicamentos e Equipamentos para Assistência da Saúde, SORCNESP - Sindicato dos Odontologistas da
Região Centro Nordeste do Estado de São Paulo, SINDORP - Sindicato dos Odontologistas de Ribeirão Preto e
o SINBFIR/RP – Sindicato das Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas de Ribeirão Preto,
SINBFIR/SP - Sindicato das Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas do Estado de São Paulo, para
participarem da AGE - Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de junho de 2021, na Sede
Central doSINDEES situada naRuaMarques de Valença n° 33, BairroAlto da BoaVista, Ribeirão Preto/SP, e/ou
virtual/remota, de forma unitária, em primeira convocação as 09:00, com a presença da metade mais um dos
trabalhadores e, em Segunda e última convocação às 09:30, com qualquer número de trabalhadores, para
deliberar sobre a seguinte ordemdodia a saber:1)Leitura, apreciação, discussão, deliberação, apresentação de
Emendas, Elaboração de Cláusulas, Votação e aprovação da PAUTA de REIVINDICAÇÕES da Categoria de
EMPREGADOS da SAÚDE a ser encaminhado aos Sindicatos Econômicos para ser negociado para os
exercícios abrangidos por Convenções e Acordos Coletivos: a) NÃO firmadas até data base 01 de julho 2020
inclusive 2) Autorização e Outorga de Poderes da Categoria dos EMPREGADOS da SAÚDE para Diretoria do
Sindicato Convocante, através deste processo a realizar: a) Negociação diretamente com as Entidades
Econômicas Suscitadas ou através do Órgão Competente do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, ou
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ou diretamente com as Empresas e entidades, para Estabelecer
Negociação Coletiva com objetivo de Celebrar Convenção Coletiva de Trabalho e/ou Acordo Coletivo de
Trabalho para Viger dentro de suaBaseTerritorial; b) Frustrada aNegociaçãoColetiva ouAusência daCategoria
Patronal nas mesas redondas para Negociação ou ainda recusando-se os Sindicatos Econômicos à
Negociação, outorgar autorização para o SINDEES requerer a instauração de Dissídio Coletivo junto ao Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região emCampinas/SP; 3) Leitura,Apreciação, Discussão, Deliberação,
votação e aprovação pelos presentes na AGE, Associados ou Não ao Sindicato Suscitante, de proposta para
regulamentação em seu valor, forma de desconto e de oposição da Cota de Participação Negocial vinculada ao
exercício efetivo da negociação coletiva, instituída no artigo 7º da Lei nº 11.648, de 31 março de 2008 e nos
artigos 8º, V e VI da Constituição Federal, e pelo Egrégio Tribunal Regional da 15ª Região- Sede Campinas-SP,
devida para o custeio, manutenção e fomento das atividades do Sindicato convocante, que se aprovada e
regulamentada pela AGE, será cobrada e exigida de TODOS os trabalhadores representados pelo Sindicato
Suscitante, em substituição aContribuição Sindical prevista nos artigos 578 a 610 daCLT, nos termos do referido
artigo 7º da lei nº 11.648/2008; 4) Decidir sobre o valor e forma de desconto da Mensalidade Associativa; 5)
Decidir sobre a isenção da Cota de Participação Negocial para os Sócios adimplentes com a Mensalidade
Associativa 6)Autorização de desconto em folha de pagamento daCota deParticipaçãoNegocial eMensalidade
Associativa 7) Decidir sobre a forma e prazo para oposição a Cota de Participação Negocial, e os efeitos de
eventual oposição, em especial a VEDAÇÃOdos opositores emusufruir dos direitos e benefícios instituídos pela
CCT e/ou ACT; 8) Reconhecimento da AGE como prévia e expressa autorização para cobrança, desconto em
folha de pagamento da Cota de Participação Negocial e mensalidade associativa; 9) Outras deliberações de
interesse da categoria e doSindicato. RibeirãoPreto, 12 de julho de 2021.

Sérgio Roberto Bauduino da Silva - Presidente Executivo SINDEES/RPR

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O Presidente em
exercício do SINTTARADRPR - Sindicato dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia Ra-
diodiagnostico, Medicina Nuclear, Radiologia Industrial e Diagnóstico por Imagem de Ribeirão Preto
e Região, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela legislação
em vigor em especial na forma dos Arts. 524, “e”, 548, “b”, 578, 579, 582, e seguintes da CLT e
Artigo 8 da CF, por este EDITAL CONVOCAR TODOS os integrantes da categoria, para Assembleia
Geral Extraordinária que será realizada na Rua Vicente de Carvalho 364 sala 201 Vila Seixas Ribei-
rão Preto-SP, no dia 27 de Julho de 2021 às 18:00 horas em primeira convocação e não havendo
quórum mínimo em primeira convocação será realizada as 18:30 horas, em segunda convocação
com qualquer número de presentes, onde será obrigatório o uso de mascaras, distanciamento dos
assentos, medição de temperatura e limpeza das mãos com álcool gel que será disponibilizado no
local para deliberar sobre os seguintes assuntos: A) Autorização para fechamento de Convenção
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo e/ou Mediação e Arbitragem com os Sindicatos Pa-
tronais para o período de 2021/2022: SINDRIBEIRAO Sindicatos dos Hospitais, Clinicas, Casas
de Saúde, Laboratórios de pesquisas e Análises Clínicas de Ribeirão Preto e região, SINDHOSFIL/
RP - Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos de Ribeirão Preto e região,
SINDHOSFIL /SP - Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do estado
de São Paulo, SINAMGE - Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de grupo, SINOG - Sindi-
cato Nacional das empresas de odontologia de grupo, SINPAVET - Sindicato patronal dos Médicos
veterinários do Estado de São Paulo, SINCOMED - Sindicato Nacional das cooperativas de Serviços
Médicos, SINDIORP - Sindicato dos odontologistas de Ribeirão Preto, SINDHOSP SINDICATO DOS
HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍ-
NICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO e o SINBFIR/RP - Sindicato das instituições beneficentes,
filantrópicas e religiosas de Ribeirão Preto, SINBFIR/SP - Sindicato das instituições beneficentes,
filantrópicas e religiosas do Estado de São Paulo, -, B) Discussão e aprovação da Pauta de Reivin-
dicação da Campanha Salarial do período de 2021/2022 para a data-base 1º de agosto de 2021;
C) apresentar contraproposta à eventual pauta a ser apresentada pela representação econômica
para chegar a uma negociação D) deliberar sobre a autorização prévia e expressa do desconto da
Contribuição Sindical a ser realizada no mês referência de março de 2022; E) frustrada a negociação
coletiva ou ausência da categoria patronal nas mesas redondas para negociação ou ainda recusan-
do-se os sindicatos econômicos a negociação, diante desse impasse o Sindicato Convocante poderá
requerer a instauração de Dissídio Coletivo junto ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15º
região em Campinas, em obediência ao parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Constitucional nº 45/2004; F) leitura, apreciação, discussão, deliberação, apresentação
de emendas, votação e aprovação pelos presentes da AGE, Associados ou não do SINTTARADRPR,
G) proposta para instituição e autorização do desconto das contribuições devidas para o custeio,
manutenção e fomento das atividades do Sindicato convocante tais como autorização do desconto
das mensalidades sindical em folha, contribuições, Cotas de Participação e Fundos sindicais, nego-
cial, social, confederativa, educacional, assistencial e outras para fortalecimento sindical; de todos
os TRABALHADORES representados pelo SINTTARADRPR, H) Autorizar o exercício do Direito de
Greve na forma da Lei 7.783/89, em caso de malogro das negociações I) Outros assuntos de inte-
resse geral da entidade .As deliberações tomadas nesta Assembleia prevalecerão para todos os fins
de direito, e a ela se vinculam os todos os trabalhadores pertencentes à base de representação,
sindicalizados ou não à entidade convocante, Ribeirão Preto 14 de Julho de 2021. Marcelino Silvestre
dos Santos - Presidente em Exercício do SINTTARADRPR/ RPR”.

RETIFICAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO E
EXTRAVIO DE TALÕES E NOTAS DE VENDA EM LEILÃO

GEORGE HENRIQUE R. BENOZZATI – leiloeiro oficial/JUCESP n.º 262, RETIFICA E RATIFICA e torna público a
publicação no JORNALAGORA– edição de 30/10/2020 – folhasA-7, o Extravio dos Talões de Notas de Venda em Leilão
de n.º 51 ao 91, respectivamente com notas de n.º 5501 a 21507. RELAÇÃO CORRRETADAS NOTAS CANCELADAS E
EXTRAVIADAS: TALÃO 92 = CANCELADAS = 21578/21581/21587 A 21591/21598/21638/21688/21816 | TALÃO 93 =
EXTRAVIADAS = 22087/22147/22195/22278/22330/22349/22463 | TALÃO 94 = EXTRAVIADAS =
22505/22598/22628/22633/22644/22647/22648/22766/22768 A 22781/22783 A 22793/22955/22969 E
22970/22998/23005/23007 | TALÃO 95 = EXTRAVIADAS = 23029 | TALÃO 96 = EXTRAVIADAS = 23789 A
23982/24178/24182 E 24183 | TALÃO 97 = EXTRAVIADAS = 24695 A 24701 | TALÃO 98 = EXTRAVIADAS =
24942/24957/24974A25048 | TALÃO 99 = EXTRAVIADAS = 25351A25610/25821A26090/26148A26151/26189/26223 |
TALÃO 100 = EXTRAVIADAS = 26373/26498 E 26499/26697 A 26769/26875 A 27069 | TALÃO 101 = EXTRAVIADAS =
27156A27158/27165/27167A27169/27172/27175E 27176/27189A27191/27218E 27219/27221A27498 /27833 | TALÃO
102 = EXTRAVIADAS = 28272/28364/28370 | TALÃO 103 = EXTRAVIADAS = 28374 a 28446/28600 a 28602/28607

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021
ÓRGÃO: Prefeitura de Boituva; EDITAL: 49; OBJETO: Contratação de Clínica para Serviços Es-
pecializados de residência de longa permanência.; MODALIDADE: Pregão Presencial; ENCERRA-
MENTO: 28.07.2021 às 09h00min. O edital completo poderá ser retirado na Prefeitura de Boituva, no
depto. de licitação, na Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 01, Centro, Boituva/SP, no horário
das 08:30 às 17:00 horas ou através do site www.boituva.sp.gov.br. Prefeitura de Boituva, em 13 de
julho de 2021. Pedro Teodoro Filho – Secretário de Desenvolvimento Social, Cidadania e Inclusão.

PREFEITURA DE BOITUVA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO (PRESENCIAL) N° 024/2021
PROCESSO N° 064/2021 – TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Contratação de Empresa
Especializada para a Prestação de Serviços na Realização de Exames de Ultrassonografias com
Laudos, para a Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que
integra este Edital como Anexo I. DATA DA REALIZAÇÃO: 27/07/2021. HORÁRIO DE INÍCIO: 13h30.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DASESSÃO: Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na
Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Bairro Centro – Pirajuí – SP – Telefone (0XX14) 3572-8222
– E-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: Diretoria de Compras
e Licitações, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Bairro Centro – Pirajuí – SP
– Telefone (0XX14) 3572-8222 – E-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br. PIRAJUÍ, 13 DE JULHO DE 2021.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA - PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Edital – Pregão Eletrônico nº 27/2021 – Processo Administrativo nº 4108/2021

Sistema de Registro de Preços – Cota Reservada ME/EPP
Republicação

Encontra-se aberta licitação visando a convocação de pessoa jurídica, através de sistema de registro
de preços, com cota reservada para ME/EPP, para fornecimento de materiais elétricos, conforme as
especificações e quantidades relacionadas no Anexo I do edital., para uso na iluminação pública de
praças e avenidas do Município de Salto/SP, a cargo da Secretarias de Obras e Serviços Públicos.
O Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria,
na data de 27 de julho de 2021. Cadastro de Propostas Iniciais: das 08hs do dia 14/07/2021 até
as 08hs do dia 27/07/2021. Abertura de Propostas Iniciais: 27/07/2021 às 08hs05min. Início da
Sessão Pública (Fase Competitiva): 27/07/2021 às 09h30min.O edital e anexos estão disponíveis
para consulta e impressão, através dos sítios: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.salto.sp.gov.br
– Licitação. Maiores informações, no Setor de Licitações – Secretaria de Administração, através dos
telefones nºs (11)4602-8533/8524, das 08hs às 16h30min.

Estância Turística de Salto, 13 de julho de 2021.
Sandro Roberto Stivanelli - Secretário de Obras e Serviços Públicos


