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Estado

A6

SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0017748-15.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo
Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO JESKE, CPF 688.206.079-72, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por EDITORA CERED CENTRO DE
RECURSOS EDUCACIONAIS LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 4.073,18 (atualizada até março de 2018), a ser devidamente
atualizada na data do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de junho de 2018.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 0038626-64.2012.8.26.0068 – Controle
3003/2012. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Barueri/SP, Dr. Raul de Aguiar Ribeiro
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a OMAR MOHAMED SMIDI, CPF 004.496.898-16, que lhe
foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda, objetivando a
cobrança de R$ 21.650,75 (abril/2012), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2008. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 20 de setembro de 2018.
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0073184-53.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Manoel José Martins, CPF 832.383.108-44, RG 12816392, que por este Juízo tramita
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo –
Supero Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague a quantia de R$ 8.305,14 (setembro/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2018.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1006722-39.2015.8.26.0606. O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr. PAULO EDUARDO DEALMEIDACHAVES MARSIGLIA,
na forma da Lei, etc.FAZ SABER ao Espólio de Genivaldo Oliveira Santos, por seu representante legal, especialmente
aos herdeiros, Genivalson, Jeanne, Maria, Francisco, Genivaldo, Geminio, Gilmar, Eliana, Luiz Carlos, Elena, Jairo
(demais qualificações ignoradas), que lhes foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária
por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca VW/Gol (G4) (TF) City, cor preta, ano 2004, placa LRH 1014,
chassi 9BWCA05X85T080806, apreendido em 13.09.2017, haja vista o inadimplemento do contrato de financiamento
nº 30416-568941082. Encontrando-se os herdeiros/requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias, habilitem-se nos autos
ou apresentem impugnação Não sendo apresentada impugnação, o herdeiro/requerido será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 25 de setembro de 2018.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1010258-57.2014.8.26.0068. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria
Elizabeth de Oliveira Bortoloto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cao Miao Xian, CPF 224.210.26806, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda., objetivando
a cobrança de R$ 30.202,65 (março/2014), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados nos anos letivos de 2010 e 2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno
direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 28 de setembro de 2018.

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO: A Prefeitura da Estância de Atibaia,
torna público para conhecimento dos interessados a abertura das seguintes licitações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
168/2018, PROCESSO Nº 32.206/2018, cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de medicamentos,
“lista 33/2018”, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período
de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até:
19/11/2018 às 16h00. Abertura de propostas iniciais e início
da sessão pública: 20/11/2018 às 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2018, PROCESSO Nº 31.985/2018, cujo o objeto
é o registro de preços para eventual aquisição equipamento
hospitalares, destinados ao uso do SAMU, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período
de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até:
19/11/2018 às 16h00. Abertura de propostas iniciais e início
da sessão pública: 20/11/2018 às 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2018, PROCESSO Nº 29.857/2018, cujo o objeto
é o registro de preços para eventual aquisição de luvas e fraldas descartáveis, destinados ao uso das Creches Municipais,
da Rede Municipal de Ensino, touca protetora descartável,
destinada ao uso dos Agentes de Serviço em Alimentação e
saco plástico para coleta de amostras, destinado ao uso da
Divisão de Alimentação e Nutrição, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses. Recebimento de propostas iniciais até: 20/11/2018
às 16h00. Abertura de propostas iniciais e início da sessão

PREFEITURA DO MUNÍCIPIO
COMUNICADOS

Pregão Presencial nº 204/2018
Fornecimento parcelado de carnes, durante o exercício de 2019.
Comunicamos que, conforme manifestação da Unidade Requisitante e parecer juridico 807/2018 da Procuradoria Geral, foi
julgada IMPROCEDENTE a impugnação da empresa JBS S/A,
e acatado o questionamento feito pela empresa AM ALIMENTOS.
Diante do exposto, houve alteração no edital. A nova versão
do edital já está disponível para download no site http://www.
piracicaba.sp.gov.br.
Sendo assim, informamos que fica marcada a data para abertura e disputa do presente Pregão para o dia 12/11/2018, às 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 220/2018
Fornecimento mensal de cestas básicas de alimentos, limpeza
e higiene pessoal, a serem distribuídas aos servidores públicos
municipais de Piracicaba, durante o exercício de 2019.
Comunicamos que, conforme solicitação da Unidade Requisitante, foi corrigida a quantidade do item “macarrão” no Anexo
A do Edital:
Onde se lê: 01 pacote macarrão
Leia-se: 02 pacotes macarrão
As demais condições do Edital permanecem inalteradas.
Sendo assim, informamos que fica alterada a data para abertura
e disputa do presente Pregão para o dia 09/11/2018, às 09h.
Piracicaba, 26 de outubro de 2018.
Adriana Cristina Alcarde
Chefe do Setor de Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE ESTUDOS Nº01/2018
(Proc. Administrativo nº 2018 029855 7)
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, com
base no que estabelecem as Lei Federais nº 8.987/1995, nº 9.074/1995, o Decreto Federal
nº 8.428/2015, a Lei Municipal nº 2.407/2010 e o Decreto Municipal nº 231/2010, torna
público, o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) visando à apresentação de
levantamentos, investigações e estudos técnicos voltados à estruturação de concessão
envolvendo bens e atividades ligados ao Zoológico Fábio Barreto, sob a responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Os interessados que pretendam apresentar os Estudos deverão solicitar a autorização,
juntamente com a documentação prevista no Edital em até 30 (trinta) dias contados da
publicação deste Edital.
• Local e horário para retirada do Edital de Chamamento Público: Departamento de Materiais
e Licitações – Divisão de Compras - Via São Bento s/nº - Jardim Mosteiro, das 8h às 17h (a
custo zero – gratuito); ou (na íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.
Ribeirão Preto/SP, 25 de outubro de 2018.
NICANOR ANTONIO LOPES
Secretário Municipal da Casa Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 101/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 4.852/2018
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA AS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE
E OBRAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO
EDITAL”.
Abertura: 19/11/2018 – Sessão Pública: 19/11/2018 – 09:30h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de
início abaixo indicada.
Cruzeiro, 26 de outubro de 2018.
Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

O Prefeito de Embu das Artes TORNA PÚBLICO: CHAMADA
PÚBLICA Nº 004/2018 - Processo nº 23162/2018 Objetivando
estabelecer parceria entre a Prefeitura da Estância Turística de
Embu das Artes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Social, e as Organizações da Sociedade Civil - OSC, para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- SCFV no âmbito da Proteção Social Básica, com a sessão de
realização marcada para às 09h30m do dia 28/11/2018. Edital
completo e outras informações poderão ser obtidos junto ao Setor
de Licitações desta Prefeitura, de segunda a sexta no horário das
09h às 16h, pelo telefone 4785 – 3654, e-mails: compras@embudasartes.sp.gov.br, lucia.emi@embudasartes.sp.gov.br, ou no endereço eletrônico www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 26/10/2018.
Prefeito.

31ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 106673623.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SANDRA REGINA STRADIOTTO - ME(POMPÉIA CLEAN PRODUTOS DESCARTÁVEIS & MATERIAIS DE LIMPEZA, inscrito no CNPJ sob o nº
03.789.330/0001-04, que GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A, propôs uma
ação Monitória, p/ o recebimento de R$ 35.468,73 (09/2013). Encontrando-se os requeridos em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia reclamada ou ofereça embargos,
ficando ciente de que o cumprimento da obrigação importará em isenção de custas e honorários advocatícios, sob
pena de não o fazendo constituir-se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado
executivo, nos termos do art. 700, 701 e 702 do NCPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. São Paulo-SP.
KGP (29 e 30/10/18)
2ª Vara Cível, do Foro de Osasco-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 101969258.2016.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a).
MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TANIA CRISTINA DE SANTO, portadora da cédula de identidade RG 1426716006 DTRASP e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 201.037.338-33, que ABAX SECURITIZADORA S/A,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.560.197/0001-41, propôs uma ação Monitória, para o recebimento de R$ 26.687,40
(vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) (08/2016). Encontrando-se a requerida em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia reclamada ou ofereça
embargos, ficando ciente de que o cumprimento da obrigação importará em isenção de custas e honorários advocatícios, sob pena de não o fazendo constituir-se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em
mandado executivo, nos termos do art. 700, 701 e 702 do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo-SP.
KGP (29 e 30/10/18)
2ª Vara Cível Foro da Comarca de Barueri-SP. CITAÇÃO Prazo 30 dias. Processo nº 0023380-28.2012.8.26.0068.
A Doutora Daniela Nudeliman Guiguet Leal, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Foro da Comarca de Barueri, da
Comarca de de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Hanna How Shoes Indústria
e Comércio Ltda na pessoa de seus representantes legais que Brasmanco Indústria e Comércio Ltda, objetivando a
cobrança da quantia de R$ 147.708,11, referente a contratos vencidos e não pagos, estando a Requerida Hanna How
Shoes Indústria e Comércio Ltda na pessoa de seus representantes legais em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital para que, no prazo de dez dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito ou apresente contestação, sob
pena de não o fazendo ser decretada sua falência, prosseguindo-se aceitos os fatos. Será opresente edital publicado
na forma da lei, Barueri SP.
KGP (29 e 30/10/18)

171/2018, PROCESSO Nº 31.997/2018, cujo o objeto é o registro de preços para eventual aquisição de medicamentos,
nicipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período
de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até:
20/11/2018 às 16h00. Abertura de propostas iniciais e início
da sessão pública: 21/11/2018 às 08h30. Para aquisição dos
Editais os interessados deverão acessar os sites http://www.
atibaia.sp.gov.br/lic/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 062/2018 - Processo nº 355/2018 DG/MP
Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 062/2018 – Oferta de Compra Nº
270101000012018OC00076 - Processo nº 355/2018 DG/MP, que tem por objeto contratação de empresa especializada
para fornecimento de café torrado moído e em grãos, destinados a atender às necessidades desta Instituição. Nos
termos do inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, os itens 1 e
2 estão divididos em cota principal e cota reservada. No tocante à cota principal, poderão participar todos os interessados
do ramo de atividade pertinente ao objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento constantes
deste Edital. No tocante à cota reservada, apenas poderão participar os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital e que sejam considerados, nos termos da lei, microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições
estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488, de 15/06/2007, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada
pela Lei Complementar nº 147/14. Nos termos do inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar nº 147/14, apenas poderão participar no item 3 os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
da aquisição que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital e que sejam considerados, nos
termos da lei, microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela
Lei Complementar nº 147/14. O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços
eletrônicos www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e, www.mpsp.mp.br e www.e-negociospublicos.com.br
. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.
sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no dia 12/11/2018, às 11:30 horas. Data do início do prazo para envio da proposta
eletrônica: 29/10/2018 - Comissão Julgadora de Licitações, em 24 de outubro de 2018.

úteis da 10h às 16h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). PREGÃO PRESENCIAL
Nº 097/18, PROCESSO Nº 28.380/2018, cujo o objetivo é a
contratação de serviços contínuos de internet, destinados ao
uso nos próprios municipais da Prefeitura da Estância de Atibaia, de forma parcelada, por um período de 06 (seis) meses.
Entrega dos Envelopes e Início da Sessão de Lances: “Proposta e Documentação”, às 09 horas dia 12 de novembro de
2.018 na sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100,
Vila Rica, Atibaia/SP. Para aquisição dos editais os interessados deverão acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br/

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 063/2018 - Processo nº 071/2018 FED
Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 063/2018 – Oferta de
Compra Nº 270033000012018OC00020 - Processo nº 071/2018 FED, que tem por objeto Registro de Preços
para aquisição de cadeiras, poltronas e mesas de refeitório, destinadas a atender às necessidades desta Instituição. Nos termos do inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/14, os itens 1 a 10 estão divididos em cota principal e cota reservada. No tocante à cota principal, poderão
participar todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. No tocante à cota reservada, apenas poderão participar os
interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital e que sejam considerados microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007,
nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14. O Edital da presente
licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos www.bec.fazenda.sp.gov.br ou
www.bec.sp.gov.br ; e, www.mpsp.mp.br e www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.
br, no dia 13/11/2018, às 11:30 horas. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 29/10/2018
- Comissão Julgadora de Licitações, em 24 de outubro de 2018.

lic/ ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia,
nos dias úteis da 10h às 16h, mediante o recolhimento de
emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). Demais informações: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 26 de outubro de 2.018 Daniela Marques Vieira Barbosa - Diretora do Departamento de Compras e Licitações.
Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

ABERTURA DE EDITAL – REGISTRO DE PREÇOS

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 064/2018 - Processo nº 070/2018 FED
Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 064/2018 – Oferta de Compra Nº 270033000012018OC00025 - Processo nº 070/2018 FED, que tem por objeto aquisição e atualização de
licenças de uso do software Vegas Pro 15 (ou superior), destinada a atender às necessidades desta Instituição (Assessoria de Comunicação Social). Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com
a Administração Estadual que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade econômica compatível
com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos, tenham credenciado
os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro e
que, em cumprimento ao artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, sejam considerados, nos termos da lei, microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
que atendam ao disposto no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007. O Edital da presente licitação encontra-se
à disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,
www.mpsp.mp.br e www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no dia 14/11/2018,
às 11:30 horas. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 29/10/2018 - Comissão Julgadora
de Licitações, em 24 de outubro de 2018.

EDITAL: nº 29/2018.
MODALIDADE: Pregão presencial - nº 29/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3784/2018.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 12/11/2018, às 09h30min.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana - SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1025639-15.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) CAMBI & CAMBI
LTDA - ME, CNPJ 14.904.757/0001-14, que LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, lhe ajuizou ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 48.823,29 (09/2014), representada pelo Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças e Nota Promissória. Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado Curador Especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. São Paulo-SP.
KGP (29 e 30/10/18)

pública: 21/11/2018 às 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº

“lista 21/2018”, destinados ao atendimento da Secretaria Mu-

PIRACICABA

1ª Vara de Registros Públicos-SP. EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 1028064-72.2015.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária Requerente: Cecilia Inez Trostli EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1028064-72.2015.8.26.0100 (USUC 324) A Doutora Aline
Aparecida de Miranda, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Cecília
Inez Trostli, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no
apartamento nº 33 do tipo B, localizado no 3º andar do Edifício High Society, situado na Rua Bergamota, nº 322, no 14º
Subdistrito Lapa, com área privativa real de 145,1153 m², área comum real de 76,3073 m², área total real construída
de 221,4226 m², na qual se inclui o direito a duas vagas simples para guarda de 2 carros de passeio, localizadas no 1º
subsolo, que possuem o mesmo número do apartamento, cabendo-lhe a fração ideal de 1,9742% no terreno, contribuinte nº 080.133.0195-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,-SP. KGP (29 e 30/10/18)

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: Pregão Eletrônico de Registro de Preços Nº 36/00574/17/05
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - FO-04 + KIT DE INSTALAÇÃO PARA REDE DE
GLP - KG-01. A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas
diante o recolhimento dos respectivos valores, de acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro de 2018. Poderá também ser retirado no site www.
interessadas que se acha aberta licitação para: Aquisição de Fogão Industrial 6 Bocas - FO-04 + Kit de Instalação para
ceprosom.sp.gov.br ou solicitado através do e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245.
Rede de GLP - KG-01. As empresas interessadas poderão obter informações e verificar o Edital a partir de 29/10/2018,
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou na sede da FDE, na Supervisão de Licitações na Av. São Luis, 99 República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas, ou verificar o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
edital na íntegra, através da Internet no endereço: http://www.fde.sp.gov.br. A sessão pública de processamento do Pregão
AUTARQUIA MUNICIPAL
Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 12/11/2018, às 09:45 horas e será
CNPJ: 48.211.262/0001-21 - IE 315.087.331.117
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados
no sistema pela autoridade competente. Todas as propostas deverão obedecer rigorosamente o estabelecido no edital
Rua João Bento, 40 - Bairro Cascata - CEP 17400-000 (14) 3407-2480 - Garça/SP
e seus anexos e serão encaminhadas, por meio eletrônico, após o registro dos interessados em participar do certame
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018
e o credenciamento de seus representantes previamente cadastrados. A data do início do prazo para envio da proposta
ABERTURA
DE PREÇOS
003/2015menor
preço.
eletrônica seráObjeto:
de 29/10/2018, até o momento anterior ao início da sessão pública. JOHNNY ROBERTY BIBE DE
Tipo: menor preço.TOMADA
Objetivo: contratação
de empresaNº
especializada
paraTipo
o serviço
de
SOUZA
OLIVEIRA - do
Respondendo pelo Expediente da Presidência - Conforme Portaria FDE Nº162/2018
Contratação de empresa de engenharia para substituição da cobertura
metálica
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra o edital como Anexo I.

O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia Municipal, sito na Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, Limeira-SP, de segunda a sexta-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá me-

análises laboratoriais de amostras de água e esgoto. Data: 09/11/2018 às 09:00h, à R.

almoxarifado,
fornecimento
de materiais e mão de obra. Data: 03/12/2015 às 09:00
João Bento, nº 40.com
Edital:
www.saaegarca.sp.gov.br.
SECRETARIA DE ESTADO
horas, à Garça,
R. João
Bento,- nº
40. Edital:
www.saaegarca.sp.gov.br.
Garça, 12/11/2015 26/10/2018
Ulysses
Bottino Peres
- Diretor Executivo
DA EDUCAÇÃO
Ary Marino Filho - Diretor Executivo.
FDE AVISA: Pregão Eletrônico Nº 67/00009/18/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 063/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO
DE DEMANDAS JUDICIAIS.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário das
08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM
a ser retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante
o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou
ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br. Os envelopes contendo proposta e documentos serão
recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 09 de novembro
de 2018, até as 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.
Cabreúva, 16 de outubro de 2018
Henrique Martin
Prefeito Municipal

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BALANCEADOR DE CARGA DE DATA CENTER PARA ATENDIMENTO A REDE
DE DADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO (SEESP) E FUNDAÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE), INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE
TÉCNICO E GARANTIA. A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica
às empresas interessadas que se acha aberta licitação para: Aquisição de Balanceador de Carga de Data Center
para Atendimento a Rede de Dados da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEESP) e Fundação para o
Desenvolvimento da Educação (FDE), Incluindo Serviços de Manutenção, Suporte Técnico e Garantia. As empresas
interessadas poderão obter informações e verificar o Edital a partir de 29/10/2018, no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br ou na sede da FDE, na Supervisão de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/
SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas, ou verificar o edital na íntegra, através da Internet no
endereço: http://www.fde.sp.gov.br. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 12/11/2018, às 10:00 horas e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio
da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.
Todas as propostas deverão obedecer rigorosamente o estabelecido no edital e seus anexos e serão encaminhadas, por
meio eletrônico, após o registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes
previamente cadastrados. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 29/10/2018, até o
momento anterior ao início da sessão pública. JOHNNY ROBERTY BIBE DE SOUZA OLIVEIRA - Respondendo
pelo Expediente da Presidência - Conforme Portaria FDE Nº162/2018.

43ª Vara Cível do Foro Central da Capital – SP. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO n.º
1104548-26.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 43ª Vara Cível, do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr.
Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, FAZ SABER a todos que tomarem conhecimento do presente edital, virem ou dele possam se interessar,
em especial à ZIDANE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, inscrita no CNPJ sob nº 02.636787/0001-08, EZRA MOAS, israelense,
casado, comerciante, portador do RG/RNE nº 10321064 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 031.683.378-97 e MAURICIO GRABARZ, brasileiro,
casado, advogado, portador do RG/RNE 36049725-1, inscrito no CPF sob nº 420.701.858-18, que SYLVIA BENEDEK KLEIN, brasileira, casada,
do lar, portadora do RG nº 7.983.248, inscrita no CPF sob nº 143.924.218-64 e ELIANE BENEDEK SEGAL, brasileira, casada, administradora,
portadora do RG nº 13.377.581, inscrita no CPF sob nº 307.639.928-44), ajuizaram uma AÇÃO DE REGISTRO E PROTESTO CONTRA
ALIENAÇÃO DE BENS sobre os imóveis: 01 – Matrícula no. 57.670 – imóvel situado à Rua Maceió, nº. 64, nesta Capital – SP; 02 - Matrícula no.
64.828 – imóvel situado à Rua Maceió, nº. 60, nesta Capital – SP; 03 - Matrícula no. 3.718 – imóvel situado à Rua Maceió, nº. 66, nesta Capital –
SP; 04 - Matrícula nº. 57.671 – imóvel situado à Rua Maceió, nº. 83, nesta Capital – SP; 05 - Matrícula no. 137.067 – imóvel situado à Rua
Paraguai, nº. 51, apto. 03, nesta Capital – SP; 06 - Matrícula no. 116.649 – imóvel situado à Rua Bolívia, nº. 228, nesta Capital – SP; 07 Matrícula nº. 5.525 – imóvel situado à Rua Correia de Andrade, nºs. 73 e 81, nesta Capital – SP; 08 – Matrícula nº. 5.526 – imóvel situado à Rua
Correia de Andrade, nº. 85, nesta Capital – SP; 09 - Matrícula no. 26.204 – imóvel situado à Rua Augusta, nºs. 2.048, 2.052 e 2.054, nesta Capital
– SP; 10 - Matrícula no. 33.542 – imóvel situado à Rua Augusta, nºs. 2.570, 2.574 e 2.578, nesta Capital – SP; 11 - Matrícula no. 45.455 – imóvel
situado à Rua Augusta, nºs. 2.030 e 2.032, nesta Capital – SP; 12 – Matrícula no. 48.071 – imóvel situado à Rua Augusta, nºs. 2.056 e 2.058,
nesta Capital – SP; 13 – Matrícula no. 57.786 – imóvel situado à Rua Augusta, nºs. 2.038, 2.040 e 2.046, nesta Capital – SP; 14 – Matrícula no.
58.053 – imóvel situado à Rua Augusta, nºs. 2.566 e 2.568, nesta Capital – SP; 15 – Matrícula no. 68.014 – imóvel situado à Alameda Jaú, nºs.
1.593 e 1.595, nesta Capital – SP; 16 – Matrícula no. 92.660 – imóvel situado à Rua Guaicurus, nº. 1.479, nesta Capital – SP; 17 - Matrícula no.
9.315 – imóvel situado à Rua Catão, nº. 75, nesta Capital – SP; 18 – Matrícula no. 35.276 – imóvel situado à Catão, nº. 95, casa 07, nesta Capital
– SP; 19 – Matrícula nº. 52.701 – imóvel situado à Rua Stuart Mill, nº. 08, nesta Capital – SP; 20 – Matrícula nº. 62.127 – imóvel situado à Rua
Catão, nº. 95, casa 05, nesta Capital – SP; 21 - Matrícula no. 69.219 – imóvel situado à Rua Caio Prado, nº. 75, nesta Capital – SP; 22 – Matrícula
nº. 86.361 – imóvel situado à Rua do Gazômetro, nº. 644, nesta Capital – SP; 23 - Matrícula nº. 54.723 – imóvel situado à Rua Augusta, nºs.
2.024 e 2.028, nesta Capital – SP; 24 – Matrícula nº. 40.157 – imóvel situado à Rua Piauí, nº. 360, nesta Capital – SP; 25 – Matrícula nº. 70.517 –
imóvel situado à Rua Piauí, nº. 362, nesta Capital – SP; 26 – Matrícula nº. 70.378 – imóvel situado à Rua Augusta, nº. 2.344, nesta Capital – SP;
27 - Matrícula nº. 135.522 – salão de uso comercial (SUC nº. 040), localizado no Pavimento Térreo – Piso Ibirapuera, do Shopping Center
Ibirapuera, nesta Capital – SP; 28 – Matrícula nº. 135.523 – salão de uso comercial (SUC nº. 041), localizado no Pavimento Térreo – Piso
Ibirapuera, do Shopping Center Ibirapuera, nesta Capital – SP; 29 – Matrícula nº. 135.524 – salão de uso comercial (SUC nº. 041 A), localizado no
Pavimento Térreo – Piso Ibirapuera, do Shopping Center Ibirapuera, nesta Capital – SP; 30 – Matrícula nº. 47.821 – 50% (cinquenta por cento) do
imóvel situado à Rua Cônego Eugênio Leite, nº. 727, térreo, nesta Capital – SP; 31 – Matrícula nº. 47.822 – 50% (cinquenta por cento) do imóvel
situado à Rua Cônego Eugênio Leite, nº. 729, nesta Capital – SP; 32 – Matrícula nº. 92.805 – imóvel situado à Alameda Lorena, nº. 1.488, nesta
Capital – SP; 33 – Matrícula nº. 44.339 – 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado à Rua Cardeal Arco Verde, nº. 336, nesta Capital – SP; 34
– Matrícula nº. 93.703 – 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado à Rua Alves Guimarães, nºs. 254/256, nesta Capital – SP; 35 – Matrícula nº.
49.252 – vaga de garagem situada à Rua Padre João Manuel, nº. 60, nesta Capital – SP; 36 – Matrícula nº. 34.332 – vaga de garagem situada à
Rua Padre João Manuel, nº 60, nesta Capital – SP; 37 – Matrícula nº. 63.656 – imóvel situado à Rua Augusta, nº. 2.549, nesta Capital – SP; 38 –
Matricula nº. 82.221 – Imóvel situado à Alameda Franca, nºs. 1.590/1.598 , nesta Capital – SP. E, conforme DECISÃO de fls. 460 dos autos qual
seja: “Juiz(a) de Direito: Dr(a). Miguel Ferrari Junior - Vistos. Notifiquem-se conforme requerido. Expeçam-se mandados de notificação e
interpelação. Uma vez que a pretensão de dar conhecimento geral ao público é fundada e necessária ao resguardo do direito, defiro a expedição
de edital, devendo as requerentes apresentaram a respectiva minuta para ser aprovada pelo juízo. Realizada a notificação ou interpelação,
arquivem-se esses autos digitais. Intime-se. E para que chegue ao conhecimento de todos e futuramente, ninguém possa alegar ignorância, foi
expedido este Edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de outubro de 2018.

-CONSULTA PÚBLICA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Processo Administrativo nº. 14.315/2017 - AVISO DE CONSULTA PÚBLICA - O Município
de Campos do Jordão comunica a abertura de Consulta Pública referente à
Concorrência para a Concessão Administrativa para modernização, otimização, expansão, operação, manutenção e controle remoto e em tempo real
da infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de Campos do
Jordão. 1. Objetivos: A Consulta Pública de que trata este Regulamento, tem
por objetivo colher contribuições e informações que auxiliarão a modelagem
jurídica, técnica e econômico-financeira do projeto de Concessão Administrativa para a modernização, otimização, expansão, operação, manutenção
e controle remoto e em tempo real da infraestrutura da rede de iluminação
pública do Município de Campos do Jordão. Instrumento de transparência e
participação social, a Consulta permite que os interessados encaminhem suas
contribuições a respeito das minutas do edital e seus anexos, bem como seus
pedidos de esclarecimento a respeito dos documentos apresentados. 2. Forma de participação: Poderão participar desta Consulta Pública pessoas físicas
ou jurídicas interessadas na matéria. Os interessados em participar poderão
fazê-lo analisando as minutas do edital e dos seus anexos, os quais estarão
disponíveis no site da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos
do Jordão (http://www.camposdojordao.sp.gov.br), a partir de 29 de outubro de
2018. As contribuições deverão ser feitas por escrito, obedecendo ao formulário disponível no site, e enviadas até às 17 horas do dia 28 de novembro de
2018 por meio do seguinte endereço eletrônico: net.compras@hotmail.com .
As contribuições também poderão ser protocoladas na Prefeitura Municipal de
Campos do Jordão, em CD, no setor de Protocolo (Av. Frei Orestes Girardi,
893 – Piso Superior, Campos do Jordão – SP, CEP: 12.460-000) - Aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações. Somente serão apreciadas as
contribuições que contenham identificação do participante e contato (telefone
ou e-mail) e que estejam devidamente inseridas no formulário padrão (disponível no site da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão juntamente com as
minutas do edital e de seus anexos). Campos do Jordão, 26 de outubro de
2018. Sebastião Aparecido César - Secretário Municipal de Serviços Públicos
-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JORDÃO faz saber a
quem possa interessar que: * às 14:00 horas do dia 09/11/2018, realizará a
abertura dos envelopes referentes à abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº
044/2018, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR DENTRO E FORA DO
MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS DO EDITAL. * às 10:00 horas do
dia 12/11/2018, realizará a abertura dos envelopes referentes à abertura do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018, que tem como objeto o REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL, ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,
FARMÁCIA CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, CAPS E
DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais)
cada, mediante recolhimento ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente através
de solicitação por e-mail: net.compras@hotmail.com ; O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, situado a Rua
Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste Município, de segunda à
sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685.
Campos do Jordão, 26 de outubro de 2018. Lucineia Gomes da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitações - Pregoeira

