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CONSÓRCIO INTERMUNICIPALMULTISSETORIALDO VALE DO
PIRANGA - CIMVALPI

CNPJ Nº 19.738.706/0001-83
AVISO DE SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021
O Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, torna
público para conhecimento dos interessados, por ordem da Presidente da CPL, Sra.
Richele Ap. Silva de Jesus, a SUSPENSÃO do Procedimento de Licitação no Sistema
de Registro de Preços, previsto no Art. nº 15 da Lei nº 8.666/1993, modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo Menor Preço por Lote, visando REGISTRO
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS,
INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS (SONDAGENS), LEVANTAMENTOS
PLANIALTIMÉTRICOS E CADASTRAIS, E SERVIÇOS GRÁFICOS DE CÓPIAS
DE PROJETOS, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMVALPI, através do
Processo nº 026/2021, Concorrência Pública nº 002/2021 - SRP, até a Retificação do
Edital e Termo de Referência e ainda, que o aviso contendo a nova data a ser designada
para a realização da Sessão Pública de recebimento dos envelopes e de habilitação será
publicada nos veículos de imprensa oficial anteriormente adotados. Mais informações
através do e-mail licitacao@cimvalpi.mg.gov.br, e também podem ser solicitadas no
horário comercial, junto ao setor de Licitações, através do telefone: (31) 3881-3211.

Ponte Nova, 02 de setembro de 2021
Richele Ap. Silva de Jesus
Presidente da CPL

ABERTURADE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

Processo nº 04.000.172.21.14 - Identificador Banco do Brasil nº 887390.
Objeto: Registro de preço de EPI I.
• Abertura das propostas dia 21/09/2021 às 09:00 horas;
• Abertura da sessão de lances dia 21/09/2021 a partir de 10:00 horas.
Para participar da sessão de abertura do pregão eletrônico, os interessados deverão cadastrar-se junto às agências
do BANCO DO BRASIL S/A. Informações no endereço www.licitacoes-e.com.br. Para cadastro no SUCAF
(Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – Belo Horizonte/MG),acessar www.pbh.gov.br/sucaf ou ligar
(31) 3277-4677. O edital está disponível em https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/saude. Qualquer infor-
mação ou orientação adicional poderá ser obtida na Gerência de Compras, àAvenidaAfonso Pena, 2.336, 6º an-
dar, Bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, pelo e-mail cplsmsa@pbh.gov.br ou pelo telefone: (31) 3277-7735.

Ricardo Lopes Martins
Diretor de Logística

Jackson Machado Pinto
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE
DO ESTADO DE SÃO PAULO SINDSAÚDE-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ASSOCIADOS(AS) A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do
Estado de São Paulo – SINDSAÚDE-SP, no uso das atribuições previstas no Estatuto Social, convoca todos os associados(as) para participar da Assembleia Geral
Extraordinária deAssociados(as) que será realizada no dia 13 de setembro de 2021, com quórummínimo estabelecido estatutariamente em primeira chamada
às 10h00min e com qualquer número de participantes em segunda chamada às 11h00min, na forma disposta no link: https://sindsaudesp.votabem.com.br,
o mesmo link também estará disponível neste dia no site do Sindicato www.sindsaudesp.org.br para que os interessados acessem o ambiente virtual, onde
estarão disponíveis todas as informações necessárias para participação na presente AGE, que possui a finalidade de instaurar o processo eleitoral para a eleição
da Diretoria Geral e Conselho Fiscal do SINDSAÚDE-SP, Gestão 2022/2025, com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação do Regimento Eleitoral; 2) Definição
das datas, duração e modalidade das votações; e, 3) Designação da Comissão Eleitoral. Este edital será afixado na sede da entidade, bem como no sitio
eletrônico do SINDSAÚDE-SP que se encontra na rede mundial de computadores, visando assegurar amplo conhecimento e democracia na disputa.A presente
assembleia será realizada na modalidade virtual em decorrência das recomendações públicas para contenção da pandemia do vírus do COVID-19, e conforme
permissivo legal disposto no artigo 28 e 92 Estatuto da Entidade Sindical. São Paulo, 03 de setembro de 2021.Diretoria do SINDSAÚDE-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO. Face ao constante dos autos do Pregão (Presencial) nº 011/2021,
do tipo menor valor unitário, HOMOLOGO o resultado do referido procedimento, conforme
Adjudicação da Pregoeira, com fundamento no inciso VI, art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93,
em favor das empresas: José Francisco Ribeiro Arpaia – ME, Aline Nicácio – ME e R Cavallaro
Comercial de Tintas - EPP. Data da Homologação: 01/09/2021. Ivonete Aparecida Chiarato
Scanavachi – Prefeita Municipal.

CAFÉ UTAM S.A.
CNPJ/MF nº 56.012.420/0001-42 - NIRE 353.0006927-7
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 30/4/2021, na sede, em Ribeirão Preto/SP, dispensada a convocação e com 100% do capital social. Mesa: Presidente:
Ana Cristina Soares Foresti e Secretário: Jair Ferreira Basso. Deliberações unânimes aprovadas do exercício findo em
31/12/2019: 1. As Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2019, publicadas. 2. A destinação do resultado
líquido consolidado no valor de R$ 2.695.560,81, da seguinte forma: a) Transferir para a “Reserva Legal” o valor de R$
134.778,04, que, após os lançamentos contábeis pertinentes, ficará no valor de R$ 698.291,24; b) Transferir o saldo
remanescente do lucro líquido consolidado no valor de R$ 2.560.782,77 para “Reserva de Lucros” que, após os lançamentos
contábeis pertinentes, ficará com o valor de R$ 8.975.154,61 para futuras destinações. Deliberações unânimes aprovadas
do exercício findo em 31/12/2020: 1. As Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2020, publicadas. 2.
A destinação do resultado líquido consolidado, no valor de R$ 877.394,46, da seguinte forma: a) Transferir para “Reserva
Legal” o valor de R$ 43.869,72, que, após feitos os lançamentos contábeis pertinentes, ficará no valor de R$ 742.160,96;
b) Transferir o saldo remanescente do lucro líquido consolidado no valor de R$ 833.524,74 para “Reserva de Lucros”,
que, após feitos os lançamentos contábeis pertinentes, ficará no valor de R$ 9.808.679,35 para futuras destinações.
A Assembléia ratificou todos os atos praticados pela Diretoria relativos aos períodos de 1º/1/2019 a 31/12/2019 e de
1º/1/2020 a 31/12/2020. Nada mais. Jucesp 407.032/21-6 em 25/8/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico n.º 036/2021 Procedimento Licitatório n.º 217/2021 Torna público para o
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico cujo objeto é a aqui-
sição de gêneros alimentícios, açúcar, café torrado e moído e margarina para atender diversos setores, pelo período de
12 (doze) meses. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, onde poderá ser retirado o
edital na íntegra, no horário de expediente (das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min) de segunda a
sexta-feira, na página eletrônica www.caconde.sp.gov.br, bem como pelo telefone (19) 3662-1006. A sessão pública de
abertura, análise e julgamento da presente licitação ocorrerá dia 22 (vinte e dois) de setembro de 2021, onde as propostas
serão recebidas, analisadas e julgadas no prazo legal. João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2021 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 192/2021 Torna público
para o conhecimento dos interessados que estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial cujo objeto é a
aquisição de combustíveis para atender a frota municipal, pelo período de 12 (doze) meses. Maiores informações poderão
ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, onde poderá ser retirado o edital na íntegra, no horário de expediente (das
08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min) de segunda a sexta-feira, na página eletrônica www.caconde.
sp.gov.br, bem como pelo telefone (19) 3662-1006. A sessão pública de abertura, análise e julgamento da presente
licitação ocorrerá dia 30 (trinta) de setembro de 2021, onde as propostas serão recebidas, analisadas e julgadas no prazo
legal. João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2021 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 206/2021 Torna público
para o conhecimento dos interessados que estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para transporte de professores do curso técnico de São José do Rio Pardo à Ca-
conde, pelo período de 12 meses. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, onde poderá
ser retirado o edital na íntegra, no horário de expediente (das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min) de
segunda a sexta-feira, na página eletrônica www.caconde.sp.gov.br, bem como pelo telefone (19) 3662-1006. A sessão
pública de abertura, análise e julgamento da presente licitação ocorrerá dia 21 (vinte e um) de setembro de 2021, onde as
propostas serão recebidas, analisadas e julgadas no prazo legal. João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2021 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 211/2021 Torna público
para o conhecimento dos interessados que estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico cujo objeto é o
registro de preço para contratação de empresa especializada em ressolagem de pneus, pelo período de 12 (doze) meses.
Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, onde poderá ser retirado o edital na íntegra, no
horário de expediente (das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min) de segunda a sexta-feira, na página
eletrônica www.caconde.sp.gov.br, bem como pelo telefone (19) 3662-1006.A sessão pública de abertura, análise e
julgamento da presente licitação ocorrerá dia 23 (vinte e três) de setembro de 2021, onde as propostas serão recebidas,
analisadas e julgadas no prazo legal. João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2021 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 209/2021 Torna público
para o conhecimento dos interessados que estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico cujo objeto é
a aquisição de material de tiras reagentes para determinação de glicemia, pelo período de 12 (doze) meses. Maiores
informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, onde poderá ser retirado o edital na íntegra, no horário
de expediente (das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min) de segunda a sexta-feira, na página eletrônica
www.caconde.sp.gov.br, bem como pelo telefone (19) 3662-1006. A sessão pública de abertura, análise e julgamento da
presente licitação ocorrerá dia 22 (vinte e dois) de setembro de 2021, onde as propostas serão recebidas, analisadas e
julgadas no prazo legal. João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 - SECRETARIA INFRAESTRUTURA HÍDRICA E
SANEAMENTO – SIHS.Abertura: 21/09/2021, às 10:00 hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto:
Contratação de Empresa (s) especializada (s) em fornecimento de insumos agrícolas, mudas
e materiais para operacionalização de Projetos de Recuperação Florestal em áreas de
Preservação Permanente no entorno das nascentes e faixas marginais dos cursos d’água
localizados nas bacias hidrográficas dos rios Paraguaçu, Pojuca, e Subaé, cujos os mananciais
de superfície contribuem direta e indiretamente para o abastecimento dos reservatório da
Região Metropolitana de Salvador (RMS). Família(s): 53.15; 55.10; 68.40; 87.20; 87.30; 95.05.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br,
www.licitacoes-e.com.br e no site da Secretaria, aba Licitações. Os interessados poderão
entrar em contato através do e-mail: comissão.licitacao@sihs.ba.gov.br, telefone (71)
3115-6550 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 09h às17h no endereço: 3º
Avenida, nº 390, Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS, 2º andar, ala B,
CAB - BA, 02/09/2021. Ana Emília Martins dos Santos, Pregoeiro (a) Oficial.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO -

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - Processo n.º 3.366/2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A
SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AMERICANA,
COMPREENDENDO: O PROJETO, A EXPANSÃO, REVITALIZAÇÃO E MELHORIA E A DESTINAÇÃO
FINAL DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES EM AVENIDAS, RUAS, TRAVESSIAS, VIELAS, BECOS,
PRAÇAS, PASSEIOS, FACHADAS, FAIXAS DE PEDESTRES, TREVOS, PONTES E VIADUTOS, COM
FORNECIMENTOTOTALDEMATERIAISEMÃO-DE-OBRA”.
Entrega dos Envelopes: 08 DE OUTUBRO DE 2021, das 08h00 às 09h15 horas. Sessão de abertura dos
Envelopes: 08 DE OUTUBRO DE 2021, às 09h30 horas. Prazo para retirada do Edital:Apartir do dia 08 de
Setembro de 2021 até o dia 07 de Outubro de 2021, o Edital estará à disposição dos interessados na Unidade
de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, no horário das 09h00 às 16h00 horas, ou no site
www.americana.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas, junto a Unidade de Suprimentos da
Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil, n.º 85, 1.º andar - centro, no horário das 09h00 às 16h00 horas –
telefone (19) 3475-9046. Eu, Tássia HelenaModenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o presente. Eu, Fabio
BerettaRossi, Secretário deAdministração, autorizei a publicaçãooficial.Americana, 01 deSetembro de2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2021; Aberto em 02 de Setembro de
2021; Encerramento até as 10h00 do dia 20/09/2021. Resumo do
objeto: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO do Centro de Lazer
Carlos Oscar Vaz de Almeida. O edital completo está disponível,
podendo ser retirado pelos interessados no Departamento de
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jaborandi/ SP, sito
na Rua Antonio Bruno, 466, Centro. Mais informações pelo Tel. (17)
3347- 9999. Jaborandi, 02 de Setembro de 2021. Silvio Vaz de
Almeida – Prefeito Municipal. Fernando Henrique Sales – Presidente
da Comissão Permanente de Licitação.

NACIONAL AGROPECUÁRIA LTDA
CNPJ/MF nº 20.926.218/0001-89

EDITAL DE REDUÇÃO DO CAPITAL
Com sede na Fazenda São Bento, s/nº, Zona Rural,
Monte Santo de Minas/MG, por seus sócios,
tornam público cf. art.1.084, §1º do Código Civil
vigente, que em 30/08/2.021 aprovou a redução de
capital de R$ 13.105.760,00 para R$ 1.900.000,00
em razão de ser excessivo, passando a transcorrer
o prazo para oposições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG
- FMS/SMS - Pregão Eletrônico nº 75/2021 -
PAC nº 167/2021 - RP nº 54/2021, com lotes
exclusivos para ME/EPP/COOP, lotes para
ampla participação, e cota reservada para ME/
EPP/COOP. Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de medicamentos injetáveis
controlados ABERTURA DE PROPOSTA
04/10/2021 ÀS 08:00H. Edital completo no site:
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil
S/A com número de identificação no BB 893364
e, no portal da Prefeitura de Betim pelo site
www.betim.mg.gov.br. Informações: (31)3512-
3319 - Superintendência de Suprimentos -
02/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/
MG - FMS/SMS - Pregão Eletrônico nº
74/2021 - PAC nº 165/2021 - RP nº 53/2021,
com lotes exclusivos para ME/EPP/COOP,
lotes para ampla participação e com cota
reservada para ME/EPP/COOP. Objeto:
Registro de preços para aquisição de
material médico para punção periférica de
uso hospitalar. Abertura de proposta dia
28/09/2021 às 08:00h. edital completo no site:
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil
S/A com número de identificação no BB 891988
e, no portal da Prefeitura de Betim pelo site
www.betim.mg.gov.br. informações: (31)3512-
3319 - superintendência de suprimentos -
02/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG
- FMS/SMS - Pregão Eletrônico nº 82/2021 -
PAC nº 178/2021 - RP nº 59/2021, com lotes
exclusivos para ME/EPP/COOP, lotes para
ampla participação e com cota reservada
para ME/EPP/COOP. Objeto: Registro de
preços para eventual aquisição de material
médico hospitalar. Abertura de proposta dia
27/09/2021 às 08:00h. Edital completo no site:
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil
S/A com número de identificação no BB 893559
e, no portal da Prefeitura de Betim pelo site
www.betim.mg.gov.br. Informações: (31)3512-
3319 - Superintendência de Suprimentos -
02/09/2021.

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO – Pregão Eletrônico n° 278/2021 – Fornecimento de car-
nes variadas (patinho moído, almondega bovina cozida com biomassa, bife a role de carne bovina, conge-
lado e outros), sob o Sistema de Registro de Preços.
Processo Administrativo nº 9.773-7/2021
I – Ficam alterados a composição dos lotes dispostos no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico em
epígrafe, sendo que o edital alterado estará disponível, na íntegra, no site www.jundiai.sp.gov.br (entrar
no link “Licitações/Compra Aberta” – Consulta de Licitações – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão
Eletrônico - Editais/Anexos) – grátis ou no Paço Municipal “Nova Jundiaí”, Departamento de Compras
Governamentais – 4° andar – Ala Norte, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas, mediante o pagamento
de R$ 10,00 (dez reais).
II – As empresas que já acessaram o Pregão deverão tomar conhecimento das alterações supracitadas para
fins de participação e habilitação no certame.
III – Em virtude das alterações 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);
- ENCAMINHAMENTODAPROPOSTACOMERCIAL: pelo sitewww.jundiai.sp.gov.br - link “Li-
citações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até o
horário da abertura, que dar-se-á no dia 20 de setembro de 2021, 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.
- PREGOEIRARESPONSÁVEL: NATHANYDE OLIVEIRAMARTINS
IV – Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital do Pregão Eletrônico n° 278/2021, de 19 de agosto
de 2021.

Jundiaí, em 02 de setembro de 2021.
ALEXANDRE CASTRO NUNES

Diretor do Departamento de Compras Governamentais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2021. PROC. ADM. n.º 2413/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Global Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) EQUIPES PADRÃO COMPOSTAS DE 04 (QUATRO) COLETORES CADA E UM FISCAL PARA
SUPERVISIONARAS 05(CINCO) EQUIPES, DEVIDAMENTE MUNIDOS DE E.P.I. (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOMUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃOVIGENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE
FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes
PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 21/SETEMBRO/2021 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da
Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min 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, 02 de setembro de 2021.Dr.Wagner José Schmidt - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 076/2021. PROC.s ADM.s n.ºs 2537/2020 , 0179/2021 e 1144/2021. Tipo da Licitação:
Menor Preço Global Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA MONITORAMENTO DAS
VIAS PÚBLICAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COMA NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DO
EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 22/SETEMBRO/2021 – ÀS 13h00. Cópias do Edital
completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min 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, 02 de setembro
de 2021. Dr.Wagner José Schmidt - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 077/2021. PROC. ADM. n.º 1949/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço por Item. Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A
NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes
PROPOSTA; HABILITAÇÃO e AMOSTRAS: dia 23/SETEMBRO/2021 – ÀS 13h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de
Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min 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, 02 de setembro de 2021. Dr.Wagner José Schmidt - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG
- FMS/SMS - Pregão Eletrônico nº 73/2021 -
PAC nº 164/2021 - RP nº 52/2021, com lotes
exclusivos para ME/EPP/COOP. Objeto:
Registro de preços para eventual aquisição
de material para envase de medicamentos
manipulados. Abertura de proposta dia
29/09/2021 às 08:00h. Edital completo no
site: www.licitacoes-e.com.br do Banco do
Brasil S/A com número de identificação no
BB 891983 e, no portal da Prefeitura de Betim
pelo site www.betim.mg.gov.br. Informações:
(31)3512-3319 - Superintendência de
Suprimentos - 02/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG
- FMS/SMS - Pregão Eletrônico nº 52/2021
- PAC nº 117/2021. Objeto: Contratação
de empresa especializada em prestação
de serviços de locação de equipamento
automatizado para teste de sensibilidade
e especificidade para microrganismos com
fornecimento de cartões para identificação,
incluindo manutenções preventivas, corretivas
e fornecimento de insumos durante 12
(doze) meses. Abertura de proposta dia
23/09/2021 às 10:00h. Edital completo no site:
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil
S/A com número de identificação no BB
893566 e, no portal da Prefeitura de Betim pelo
site www.betim.mg.gov.br. Informações: (31)
3512-3319 - Superintendência de Suprimentos
- 02/09/2021.

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2021
OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de derivados de petróleo (gasolina e biodiesel)
e etanol, destinados ao abastecimento e manutenção da frota de máquinas e veículos do Município de
Jundiaí, Autarquias, Fundações, Câmara Municipal, bem como das demais entidades que possuem con-
vênio/cota de abastecimento.
ENCAMINHAMENTO DAPROPOSTACOMERCIAL: pelo site www.jundiai.sp.gov.br - link “Li-
citações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às
09:00 horas do dia 21 de setembro de 2.021.
Pregoeiro (a) responsável: SUELENAPARECIDALOPES SIMONETTO.
DISPONIBILIDADEDOEDITALNAÍNTEGRA: www.jundiai.sp.gov.br (entrar no link “Licitações/
Compra Aberta” – Consulta de Licitações – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico - Editais/
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). ABER-
TURA DA PROPOSTA COMERCIAL: logo após o término do seu encaminhamento. SESSÃO DE
LANCES: o início da sessão de lances dar-se-á logo após a abertura e classificação ou não das propostas.
ALEXANDRE CASTRO NUNES - Diretor do Departamento de Compras Governamentais

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2° Termo Aditivo de Prazo e de Valor do Contrato n° 034/2020. Pregão Eletrônico n° 004/2020.
Partes: Secretaria Municipal de Educação/ PREVENSAN CENTRO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA - ME. Finalidade: Alteração da Cláusula II e III do Contrato Original, prorrogação de prazo:
01/10/2021 a 31/12/2021, e Alteração da Cláusula III do Contrato. Acréscimo de Valor: R$
24.749,50 (Vinte e quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos reais).
Fundamentação: Artigo 57, inciso II e §2° e 65 Inciso II §1° da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores.
8° Termo Aditivo do Contrato n° 066/2016 - Concorrência Pública n° 001/2016. Partes: Secretaria
Municipal de Educação/ empresa PROJEÇÃO ENGENHARIA EIRELI - EPP. Finalidade: Alteração
da Cláusula IV do Contrato. Prorrogação de vigência: 08/08/2021 a 08/06/2022. Fundamentação:
Artigo 57, §1°, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
10° Termo Aditivo de Prazo do Contrato n° 064/2016 - Concorrência Pública n° 001/2016. Partes:
Secretaria Municipal de Educação/ empresa PRESIM – PREMOLDADOS SIMÔES E
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Finalidade: Alteração da Cláusula IV do Contrato.
Prorrogação de vigência: 10/08/2021 a 10/06/2022: Artigo 57, §1°, inciso VI e §2° da Lei n°
8.666/93 e alterações posteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/
MG - FMS/SMS - Pregão Eletrônico
nº 59/2021 - PAC nº 134/2021 - RP nº
40/2021, com lotes com cota principal e
lotes com cota reservada para ME/EPP/
COOP. Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de câmaras de inalação.
Abertura de proposta dia 22/09/2021
às 09:00h. Edital completo no site:
www.licitacoes-e.com.br do Banco
do Brasil S/A com número de
identificação no BB 891991 e, no
portal da Prefeitura de Betim pelo site
www.betim.mg.gov.br. Informações:
(31)3512-3319 - Superintendência de
Suprimentos - 02/09/2021.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MOGI MIRIM
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

OPresidente doSindicato dosServidoresPúblicosMunicipais deMogiMirim, no uso das
atribuições estatutárias convoca todos os servidores municipais para participarem de uma
assembleia geral extraordinária na modalidade on-line, com transmissão via internet, a
realizar-se no dia 10 próximo, às 18:30 horas em primeira convocação e às 19:00 horas em
segundaconvocação, para deliberaremsobre a seguintematéria:
a) Elaboração da pauta de reivindicações referente ao Dissídio 2021 para ser
apresentada aoMunicípiodeMogiMirimpara a categoria profissional;
O quórum mínimo será de metade mais 01 dos servidores públicos municipais na primeira
convocação e emsegunda convocação a assembleia será instaurada comqualquer número de
participantes e as proposituras serão aprovadas ou rejeitadas pela maioria simples dos
participantes. Para acompanhar a assembleia e votar nas proposituras o participante precisará
de um computador ou tablet ou smartphone com acesso à internet, também será necessário a
instalação do “Zoom”, aplicativo de vídeo conferência e troca de mensagens simplificadas
entre qualquer um dos dispositivos mencionados anteriormente. O aplicativo é gratuito e
poderá ser baixado através do link que disponibilizaremos ou através da loja de aplicativos do
smartphone que o participante usar. Os interessados devem se cadastrar através do site do
sindicato, na aba ASSEMBLEIA ON-LINE, que estará disponível a partir de hoje até o dia 06.
Esse procedimento é necessário para a validação dos votos, pois gerará uma senha única para
cada participante e o comprovante de votação, que será enviado através de e-mail ou SMS
para o participante.MogiMirim, 03 de setembro de 2021.

Sindicato Servidores Pub. Municipais de Mogi Mirim - Presidente – David Barone
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM

Aviso de abertura de Licitação – Pregão (Presencial) nº 015/2021 -Objeto: registro de preços visando a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de transporte, remoção, cuidados médicos e de enfermagem
em ambulâncias UTI e UTI Neonatal, para usuários do Sistema Público de Saúde do Município de Santo Antônio do
Jardim. Abertura: 20/09/2021 às 09:00 horas. Local: Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, situada na
Rua Presidente Alvares Florence, nº 373 – Centro, Santo Antônio do Jardim – SP. O edital estará disponível no site www.
sajardim.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail compras@sajardim.sp.gov.br. Marli Emília Marcondes
Fuliaro – Pregoeira.
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