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Tenteimudardeassunto.Mas
os fatosnãodeixam.Nasqua-
trocolunasanteriores, faleidos
incentivos aos estados para
empurrar suas dívidas para a
União, emvezde seajustarem.
ArtigonestaFolha, publica-

donaterça-feira(10)eassinado
pornadamenosdoqueossete
governadoresdosestadosmais
ricosdoBrasil,pedea“imediata
revisãodasdívidascomaUni-
ão”, alémdeoutrosbenefícios.
Naverdade,adívidaacabou

de ser renegociada, em 2016,
com redução dos juros, con-
cessãodeumperíodo sempa-

gamento e recálculo retroati-
vo do principal!
Mais ainda, aquela renego-

ciação havia sido desencade-
ada por uma ação no STF em
queosestadospediamquesua
dívida fosse calculadacomju-
ros simples, contrariando a
matemáticafinanceirabásica.
O Supremo adiou a decisão

(atéhojependente) edetermi-
nouqueaUniãochegasseaum
acordocomosestados.Pressi-
onadopoliticamente, ogover-
no federalprecisoudarumbe-
lo desconto na dívida.
OSTFnãoatuou,nessecaso,

como guardião da Constitui-
ção, nemdo respeito aos con-
tratos.Agiumais comoumju-
izadodepequenas causas, es-
colhendo os estados como a
parte a ser protegida.
Muitos governadores estão

tentandofazeroajuste interno.
Porexemplo,alguns lutampa-
raque seja superadaa liminar
do STF que, desde 2000, sus-
pende dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Um
deles permitiria que, em caso
dedescontrolefiscal, oExecu-
tivoestadual limitasseadespe-
sa dos demais Poderes locais.

A liminar permite que As-
sembleias, Judiciários, TCEs
e Ministérios Públicos sejam
riquíssimos. E convivam com
Executivos quebrados. Falta
gazenohospital público,mas
obanheirodos tribunais é for-
rado de granito.
Viralizou nas mídias soci-

ais o áudio do procurador de
Justiça deMinas Gerais recla-
mandodoseu“mísero” salário
deR$24mil. Posteriormentea
imprensadivulgouque,devido
apenduricalhosque se torna-
ramusuais, seucontracheque
médiode2019 foi deR$68mil.

Esse não é umcaso isolado.
Refleteumpadrãode remune-
raçãonosPoderes eórgãoses-
taduais comautonomiaorça-
mentária. Sua despesa subiu
deR$46,6bilhõesparaR$78,4
bilhões entre2003e2018 (tudo
em valores de 2018). Um cres-
cimento real de 3,5% ao ano,
durante 15anosseguidos!Aci-
fraestá subestimada,pois eles
empurramsuasdespesas com
inativosecontribuiçõespatro-
naisparaa folhadoExecutivo.
Vale chamar a atenção pa-

ra o que ocorre noRioGrande
doSul,queestáquebrado,com
deficiênciadecaixaequivalen-
te a quase 70%da receita anu-
al. O governador enviou à As-
sembleiaumaLDOcomreajus-
te zero para as verbas dos Po-
deres.OMinistérioPúblico eo
TJobtiveramliminarnaJustiça
estadual para impugnar a lei.
OgovernadorrecorreuaoSTF.
Maisumavez,porém,emvez

deresolvercombasenumalei-

turarazoáveldodispostonalei,
oSupremomandouquehouves-
se negociação entre as partes.
Qualaforçadeumgovernador
paranegociarorçamentocom
Poderesquetêminstrumentos
para inviabilizar sua gestão?
Imprensados internamente,

os governadores, que só têm
quatroanosparamostrar ser-
viço,buscamoatalhodosocor-
rodaUnião.Comisso,parado-
xalmente, tornammais difícil
a luta com as corporações de
seusestados.Sentindoqueabi-
cadodinheirofederalextrapo-
deseraberta,elassemobilizam
parapuxarosrecursosparasi.
Essarodada insensatez,que

afunda a todos, tem que pa-
rar. A União e os estados es-
tão quebrados.
Odinheiro do socorro fiscal

aos estadosnãovaiparaa sa-
údeoueducaçãodopobre.Vai
para o procurador dos R$ 68
mil. A dívida dos estados ri-
cos vai ser paga pelos pobres.

Socorro aos estados não vai para o pobre, e sim para o procurador dos r$ 68mil

-
Marcos Mendes
Pesquisador associado do Insper, é autor de “Por que É difícil Fazer reformas Econômicas no brasil?”
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COMUNICADO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO SAA Nº 7.638/2019 – CONCORRÊNCIA GSA Nº 01/2019

Objeto: Contratação de execução de obras de engenharia para recuperação de estradas rurais
do Programa “Melhor Caminho”, no Município de Orlândia/SP, com fornecimento de maquinários,
materiais e mão-de-obra. Comunicamos a retificação do Edital da licitação em referência, em
razão de alterações realizadas no Memorial Descritivo (Anexo I.1) do Edital. Ressaltamos que,
as demais disposições do Edital estão mantidas, notadamente, a data da Sessão Pública, em
26/09/2019, uma vez que não houve alteração na formulação da proposta, conforme previsto
no parágrafo 4º, do artigo 21, da Lei Federal nº 8.666/1993, não ocorrendo também alteração
do objeto, das quantidades e dos valores unitários e totais previstos na planilha orçamentária
(Anexo III.2 e Anexo VII.1) e no cronograma físico-financeiro (Anexo III.3 e Anexo VII.2). O Edital
retificado poderá ser consultado nos endereços eletrônicos https://www.imprensaoficial.com.br
e https://www.agricultura.sp.gov.br/produtos-e-servicos/editais-e-convenios/, podendo também
ser solicitado através do e-mail suprimentosagricultura@sp.gov.br, ou ainda, pessoalmente, no
Departamento de Administração – Divisão de Suprimentos, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às
16:00 horas, mediante apresentação de mídia para gravação do arquivo eletrônico.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SAA Nº 9.524/2019 – CONCORRÊNCIA GSA Nº 02/2019

Encontra-se aberta na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por
intermédio do Gabinete do Secretário e Assessorias, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA,
do tipo MENOR PREÇO, para execução de obras de engenharia para recuperação de estradas
rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Município de Sales Oliveira/SP, com fornecimento
de maquinários, materiais e mão-de-obra. A Sessão Pública será realizada no dia 16/10/2019
às 9:00 horas, na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, Centro - São Paulo/SP. O Edital poderá
ser consultado nos endereços eletrônicos https://www.imprensaoficial.com.br e https://www.
agricultura.sp.gov.br/produtos-e-servicos/editais-e-convenios/, podendo também ser solicitado
através do e-mail suprimentosagricultura@sp.gov.br, ou ainda, pessoalmente, no Departamento
de Administração – Divisão de Suprimentos no endereço acima, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às
16:00 horas, mediante apresentação de mídia para gravação do arquivo eletrônico.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SAA Nº 9.512/2019 – CONCORRÊNCIA GSA Nº 03/2019

Encontra-se aberta na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por
intermédio do Gabinete do Secretário e Assessorias, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA,
do tipo MENOR PREÇO, para execução de obras de engenharia para recuperação de estradas
rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Município de Bebedouro/SP, com fornecimento de
maquinários, materiais e mão-de-obra. A Sessão Pública será realizada no dia 16/10/2019 às
14:00 horas, na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, Centro - São Paulo/SP. O Edital poderá
ser consultado nos endereços eletrônicos https://www.imprensaoficial.com.br e https://www.
agricultura.sp.gov.br/produtos-e-servicos/editais-e-convenios/, podendo também ser solicitado
através do e-mail suprimentosagricultura@sp.gov.br, ou ainda, pessoalmente, no Departamento
de Administração – Divisão de Suprimentos no endereço acima, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às
16:00 horas, mediante apresentação de mídia para gravação do arquivo eletrônico.

NOTIFICAÇÃO SOBRE ALIENAÇÃO DA CARTEIRA

A PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
nº 56.269.913/0001-62, inscrita junto à ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o nº 37444-0, com
sede na Rua São Tomé, 119, cj. 45, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-080
(“Prevident”), vem informar, que, conforme autorização proferida pela Agência de Saúde Suplementar – ANS
incorporou a sociedade LIS DENTAL LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Rua São Tomé, 119,
cjs 45 a 47, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04551-080, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12. 591.489/0001-00.
Assim, os beneficiários abrangidos por tal transação passaram a ter como operadora de seus planos a
PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. a partir de 04/07/2019.A Prevident aproveita para informar
que a operação aprovada não alterará os contratos vigentes, mantendo-se as mesmas condições, carências,
cláusulas de reajuste de contraprestação pecuniária e data de aniversário do contrato atual, bem como em nada
afetará a garantia de continuidade e qualidade do atendimento a todos os beneficiários da carteira alienada,
que passou a ser responsável, principalmente aos beneficiários que se encontram em regime de internação ou
em tratamento continuado, podendo os beneficiários utilizarem os seus atuais cartões de identificação na rede
credenciada, até que um novo cartão seja providenciado. Os clientes passarão a ser atendidos através do
seguinte canal de comunicação: Central de Atendimento – 0800 887 0700 ou (11) 4003-3443.

pine.com

Banco Pine S.A.
CNPJ nº 62.144.175/0001-20 - NIRE 35300525515
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Realizada em 30/04/2019
Data: 30 de abril de 2019, às 09:00 horas. Local: Sede social, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Torre 4, 6º andar - Condomínio
São Luiz - ltaim Bibi - São Paulo-SP. Presença: Acionistas titulares de mais
de 2/3 (dois terços) das ações representativas do capital social e da
totalidade das ações com direito a voto, os quais atenderam a convocação
do edital publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal
“Folha de São Paulo”, edições de 11, 12 e 13 de abril de 2019. Presentes
também, o Presidente do Conselho de Administração Sr. Noberto Nogueira
Pinheiro, o Diretor Vice-Presidente Sr. Jefferson Dias Miceli e o Sr. Luís
Carlos Matias Ramos (CRC nº 1SP196161/O-8), representante da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (CRC 1SP171564/O-1)
e o Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino, Presidente do Comitê de Auditoria do
Banco Pine S/A. Mesa: Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro; Secretário:
Jefferson Dias Miceli.Ordem do Dia: Sessão Ordinária: 1. Deliberar sobre o
Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício findo em 31.12/2018, aprovados pelo Conselho de
Administração em reunião de 25.02.2019; 2. Deliberar sobre a destinação do
resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de
Administração de 25.02.2019; e 3. Eleger os membros do Conselho de
Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e 4. Fixar os
honorários da Diretoria. Sessão Extraordinária: 1. Deliberar sobre a
ratificação dos pedidos de renúncia apresentados por membros do Conselho
deAdministração, emReuniões do Conselho deAdministração de 28.08.2018
e 31.10.2018. Deliberações: Sessão Ordinária: Após os esclarecimentos de
que os documentos mencionados no item “1” da ordem do dia haviam sido
publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Folha de
São Paulo”, edição de 01 de março de 2019, o acionista controlador, titular
de 100% das ações ordinárias nominativas, deliberou o que segue: 1.Aprovar
o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Parecer dosAuditores, relativos ao exercício
social encerrado em 31.12.2018; as quais foram aprovadas pelo Conselho de
Administração em reunião de 25.02.2019. 2. Permanecerá na conta “Lucros
ou Prejuízos Acumulados”, o resultado (prejuízo) no montante de
R$59.705.650,87 (cinquenta e nove milhões, setecentos e cinco mil,
seiscentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos) apresentado no
exercício findo em 31.12.2018. 3. O representante do acionista controlador,
titular de 100% das ações ordinárias nominativas aprovou a eleição das
pessoas, abaixo qualificadas, para compor o Conselho de Administração, a
saber: Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro, brasileiro, divorciado,
banqueiro, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Salas 44, 54 e 64 - 4º, 5º e 6º andares - Bloco
4 - Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-000 - São Paulo-SP,
portador da C.l. RG nº 21.883.700-8-SSP-SP e do CPF nº 026.336.983-87;
Vice-Presidente: Rodrigo Esteves Pinheiro, brasileiro, casado em regime
de separação de bens, administrador de empresas, residente em São Paulo-
SP, comdomicílio naAvenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Salas
44, 54 e 64 - 4º, 5º e 6º andares - Bloco 4 - Edifício São Luiz - Vila Nova
Conceição - CEP 04543-000 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG nº
24.513.582-0-SSP-SP e do CPF 221.853.258-17; Conselheiro: Igor Esteves
Pinheiro,brasileiro, casado em regimede separaçãodebens, administrador
deempresas, residenteemSãoPaulo-SP,comdomicílionaAvenidaPresidente
Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Salas 44, 54 e 64 - 4º, 5º e 6º andares - Bloco
4 - Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição- CEP 04543-000 - São Paulo-SP,
portador da C.I. RG nº 24.513.584-9-SSP-SP e CPF nº 220.176.578-24.
Conselheiros Independentes: Mailson Ferreira da Nóbrega; brasileiro, em
união estável, economista, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Rua
Fidencio Ramos, nº 160 - Sala 614 - Vila Olímpia - CEP 04551-010 - São Paulo,
SP, portador da C.I. RG nº 214.106-SSP-DF e do CPF nº 043.025.837-20; e
Sérgio Machado Zica de Castro, Brasileiro, casado em regime de comunhão
parcial de bens, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado em Belo
Horizonte-MG, na Rua Califórnia, nº 546 - apartamento 1400 - Sion - CEP
30315-500, portador da C.l. RG nº M-1.072.920- SSP MG e do CPF
nº 477.334.546-20. 3.1. Fixar o valor global anual de até R$ 4.758.817,00
(quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e dezessete
reais) para o exercício de 2019 e de até R$ 4.996.569,00 (quatro milhões,
novecentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais), para o
exercício de 2020, como remuneração para os membros do Conselho de
Administração, nos termos da proposta apresentada e devidamente
divulgadapelo Banco. 3.1.1. Foi esclarecidoqueomontante global atribuído
aos membros o Conselho de Administração já contempla a parcela que será
destinada ao programa de remuneração variável de que trata a Resolução
CMNnº 3.921/2010. 3.2.Omandato dos conselheiros ora eleitos se estenderá
até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021.
3.3. Os conselheiros eleitos apresentaram as declarações de que não estão
impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e
nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede do Banco. 3.4. Foi
esclarecido que os membros do Conselho de Administração ora eleitos
apresentaram cópias do instrumento de declaração em conformidade com
o artigo 2º, da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002. 4. Fixar o valor global
anual de até R$18.091.698,00 (dezoito milhões, noventa e um mil,
seiscentos e noventa e oito reais) para o exercício de 2019 e de até
R$21.215.779,00 (vinte e ummilhões, duzentos e quinze mil, setecentos e
setenta e nove reais), para o exercício de 2020, como remuneração para os
membros da Diretoria, nos termos da proposta apresentada e devidamente
divulgada pelo Banco. 4.1. Foi esclarecido que o montante global atribuído
aos membros da Diretoria já contempla a parcela que será destinada ao
programa de remuneração variável de que trata a Resolução CMN
nº 3.921/2010. Sessão Extraordinária: Após os debates, o acionista
controlador, titular de 100% das ações ordinárias nominativas, deliberou o
que segue: 1. Ratificar as deliberações das Reuniões do Conselho de
Administração realizadas em: (i) 28.08.2018, arquivada na JUCESP em
20/09/2019 sob nº 442.504/418-4 que tratou do pedido de renúncia ao cargo
de Membro do Conselho de Administração, apresentado pelo Sr. Norberto
Zaiet Junior; (ii) 31.10.2018, arquivada na JUCESP em 03/12/2018 sob
nº 570.901/48-2, que tratou dos pedidos de renúncia aos cargos de
Conselheiros Independentes, apresentados pelos Srs. Gustavo Diniz
Junqueira e Fabio Mendes Dutra. O acionista Australiansuper PTY Ltd. as
Trustee for the Australiansuper se abstém do direito de requerer a
instalação do Conselho Fiscal. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por
todos assinada. São Paulo, 30 de abril de 2019. Assinaturas: Presidente:
Noberto Nogueira Pinheiro; Secretário: Jefferson Dias Miceli. Acionistas:
Noberto Nogueira Pinheiro; Jefferson Dias Miceli; e Australiansuper PTY
Ltd., as Trustee for the Australiansuper, nesta ato representado por sua
procuradora Dra. Viviane Lopes Guedes Alcoforado (OAB/SP nº 233.238).
Presentes também Luís Carlos Matias Ramos (CRC nº 1SP196161/O-8),
representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
(CRC 1SP171564/O-1); e Carlos Elder Maciel de Aquino - Presidente do
Comitê deAuditoria do Banco Pine S/A.Apresente é cópia fiel da ata lavrada
em livro próprio. Noberto Nogueira Pinheiro - Presidente; Jefferson Dias
Miceli -Secretário.JUCESPnº420.289/19-7em01/08/2019.Gisela Simiema
Ceschim - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019- RE-RE-PUBLICADO OBJETO: Registro de preços, para fornecimento de peças para
veículos leves, pesados e máquinas destinado ao D.T.I.M. da Secretaria Municipal de Administração, pelo prazo de 12(doze)
meses.
ENCERRAMENTO: às 10:00 horas do dia 30 de setembro de 2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019- -RE-PUBLICADO OBJETO: Contratação de assessoria e consultoria e capacitação nas
áreas orçamentária, contábil, financeira, administrativa e jurídica.
ENCERRAMENTO: às 10:00 horas do dia 27 de setembro de 2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019- OBJETO: Registro de preços de serviços de sinalização viária vertical e horizontal em
diversas ruas e avenidas do Município de Araras.
ENCERRAMENTO: às 10:00 horas do dia 04 de outubro de 2019.
A pasta contendo o edital e demais anexos, estará à disposição dos interessados para retirada e consulta no Departamento
de Compras,Rua PedroAlvares Cabral, nº 81,Centro,no horário das 9:00 às 16:00.A pasta também poderá ser obtida no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal de Araras, endereço www.araras.sp.gov/licitacao.
Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos no Departamento de Compras, pelo telefone 19.3547.3107 ou pelo e-mail:
compras@araras.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2019-OBJETO:Registrar os menores preços para eventuais aquisições de coxa e sobrecoxa de
frango congelada, sem osso e com pele, pelo prazo de 12(doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:Até as 8:00 horas do dia 26 de setembro de 2019
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min horas do dia 26 de setembro de 2019
TEMPO DE DISPUTA: 05 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar de 00h00min:01(um segundo) à
00:30:00(trinta minutos), determinado pelo sistema.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2019 -OBJETO: Registrar os menores preços para aquisição de pneus e óleos lubrificantes
destinado a Secretaria Municipal de Administração.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:Até as 8:00 horas do dia 03 de outubro de 2019
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS:
Lote 01 à 25: às 08h30min horas do dia 03 de outubro de 2019
Lote 26 à 54: às 08h30min horas do dia 04 de outubro de 2019
TEMPO DE DISPUTA: 02 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar de 00h00min:01(um segundo) à
00:30:00(trinta minutos), determinado pelo sistema.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2019-OBJETO: Registro de preços para prestação de serviço de licenciamento de software ou
contratos de serviços online ou serviços da Microsoft, com fornecimento de mídias, suporte técnico e atualizações destinado
a Departamento de TI da Prefeitura Municipal de Araras, pelo prazo de 12(doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:Até as 8:00 horas do dia 08 de outubro de 2019
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min horas do dia 08 de outubro de 2019
TEMPO DE DISPUTA: 05 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar de 00h00min:01(um segundo) à
00:30:00(trinta minutos), determinado pelo sistema.
As pastas contendo os editais e anexos estarão a disposição para leitura e retirada no site www.araras.sp.gov.br, no site
www.licitaçoes-e.com.br ou no Departamento de Compras, situado a Rua Pedro Álvares Cabral, nº 83, Centro, em dias úteis
no horário das 9:00 as 16:00 horas.
Todas as informações poderão ser obtidas no órgão supra ou telefone (19) 3547.3107 ou e-mail compras@araras.sp.gov.br
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019- OBJETO: RE-PUBLICAÇÃO - Contratação de empresa para construção de rede de fibra óptica
interligando todos os pontos, incluindo instalação e configuração de todos os equipamentos, suporte técnico, manutenção,
reparos em caso de danos nos equipamentos, destinado a Prefeitura Municipal de Araras.
ENCERRAMENTO: às 14:00 horas do dia 18 de outubro de 2019.
As pastas contendo os editais e demais anexos, estarão à disposição dos interessados para retirada e consulta no
Departamento de Compras,Rua PedroAlvares Cabral,nº 81,Centro,no horário das 9:00 às 16:00.As pastas também poderão
ser obtida no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Araras, endereço www.araras.sp.gov/licitacao.
Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos no Departamento de Compras, pelo telefone 19.3547.3107 ou pelo e-mail:
compras@araras.sp.gov.br.

Araras, 13 de setembro de 2019
Marcos Antonio Ferezini

Secretário Municipal de Administração AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SAA Nº 9.521/2019 – CONCORRÊNCIA GSA Nº 05/2019

Encontra-se aberta na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por
intermédio do Gabinete do Secretário e Assessorias, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA,
do tipo MENOR PREÇO, para execução de obras de engenharia para recuperação de estradas
rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Município de Dracena/SP, com fornecimento de
maquinários, materiais e mão-de-obra. A Sessão Pública será realizada no dia 17/10/2019 às
14:00 horas, na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, Centro - São Paulo/SP. O Edital poderá
ser consultado nos endereços eletrônicos https://www.imprensaoficial.com.br e https://www.
agricultura.sp.gov.br/produtos-e-servicos/editais-e-convenios/, podendo também ser solicitado
através do e-mail suprimentosagricultura@sp.gov.br, ou ainda, pessoalmente, no Departamento
de Administração – Divisão de Suprimentos no endereço acima, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às
16:00 horas, mediante apresentação de mídia para gravação do arquivo eletrônico.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Local para Retirada do Edital Completo: www.bec.sp.gov.br, www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.br ou
no seguinte endereço: Serviço Técnico de Licitações e Materiais - Estrada Municipal do Campinho, s/nº -
Bairro Campinho - Lorena - SP - CEP 12602-810 - Fones: (0XX12) 3159-5022/5047/5172.

DADOS DO PREGÃO OBJETO DA LICITAÇÃO RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS ELETRÔNICAS DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº:
008/2019-EEL

OFERTA DE COMPRA Nº:
102169100582019OC00042

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL DESARMADA PARA AS

ÁREAS I E II DA EEL/USP DURANTE UM
PERÍODO DE 12 MESES

A partir das 09h00
do dia 16/09/2019

26/09/2019
às 09h00

AVISO DE LICITAÇÃO
A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto torna público aos interessados que se
acham abertas as seguintes CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS para permissão de uso de boxes no prédio
do Terminal Rodoviário (Estação Rodoviária Governador Laudo Natel). O recebimento dos envelopes com
a documentação propostas será até o dia 14 de Outubro de 2019, até às 16h00min. O Edital na íntegra,
respectivos anexos e demais informações, encontram-se a disposição dos interessados na Administração
da Emurb, situada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto nº 2150 – Jardim Mona, Parque Setorial.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019
Box nº 14 – medindo 34,00m²
Guarda de Pacotes e Bagagens
Abertura: 15/10/2019 _às 09h00min.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
Box nº 26 - medindo 35,00m²
Farmácia e Drogaria sem manipulação de formulas
Abertura: 15/10/2019 às 10h30min.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019
Box nº 27 - medindo área total de 38,13m²
(T=20,09+M=18,04)
Cabeleireiro e Manicure
Abertura: 15/10/2019 às 14h00min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019
Box nº 28 - medindo 34,74m²
Lanchonete
Abertura: 16/10/2019 às 09h00min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2019
Box nº 30 - medindo área total de 38,50m²
(T=20,25+M=18,25)
Lanchonete
Abertura: 16/10/2019 às 10h30min.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2019
Box nº 31 - medindo área total de 39,20m²
(T=20,60+M=18,60)
Cafeteria
Abertura: 16/10/2019 às 14h00min.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
Box nº 33 - medindo área total de 38,00m²
(T=20,00+M=18,00)
Lanchonete
Abertura: 17/10/2019 às 09h00min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019
Box nº 34 - medindo área total de 38,00m²
(T=20,00+M=18,00)
Sorveteria
Abertura: 17/10/2019 às 10h30min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019
Box nº 36 - medindo 12,60m²
Tabacaria
Abertura: 17/10/2019 às 14h00min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 011/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2019
Box nº 37 - medindo 15,60m²

Comércio de Artigos de relojoaria, joalheria,
bijuterias, presentes e armarinhos em geral
Abertura: 18/10/2019 às 09h00min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019
Box nº 39 - medindo 15,60m²
Comércio de suvenires, bijuterias e artesanatos
Abertura: 18/10/2019 às 10h30min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019
Box nº 40 - medindo 15,60m²
Comércio de Vestuário e Acessórios
Abertura: 18/10/2019 às 14h00min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2019
Box nº41-medindo área total de 35,34m²
(T=18,67+M=16,67)
Lanchonete
Abertura: 21/10/2019 às 09h00min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2019
Box nº 42 - medindo 15,60m²
Lanchonete
Abertura: 21/10/2019 às 10h30min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2019
Box nº 29 - medindo área total de 38,76m²
(T=20,38+M=18,38)
Lotérica/Correspondente Bancário
Abertura: 21/10/2019 às 14h00min.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/7019
Box s/nº - medindo 12,60m²
Banca de Jornal e Revistas
Abertura: 22/10/2019 às 09h00min.

São José do Rio Preto, 13 de Setembro de 2019.
Rodrigo Ildebrando Juliano

Diretor Presidente

Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-390
Tel/Fax: (17) 3202-1410 – Site: www.emurbriopreto.com.br e-mail: emurb@emurbriopreto.com.br

Travelers Seguros Brasil S.A.
CNPJ nº 09.064.453/0001-56 - NIRE 35.300.500.741

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 5/8/2019
Em5/8/2019,às12h00,nasededaCompanhia.Presenças:Acionista representandoatotalidade.Mesa:Presidente:Robson
Petersen doAmaral; eSecretário: EduardoDantas deAlmeida Furtado.Deliberações:Aacionista aprova, sem reservas ou
ressalvas, a saída da Companhia do Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório DPVAT, ficando a diretoria encarregada
de adotar todas as providências necessárias para tanto. Nada mais a tratar. São Paulo, 05/08/2019. Eduardo Dantas de
AlmeidaFurtado - Secretário. JUCESPnº 483.783/19-5 em11/09/2019. Gisela SimiemaCeschin - Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SAA Nº 9.513/2019 – CONCORRÊNCIA GSA Nº 04/2019

Encontra-se aberta na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por
intermédio do Gabinete do Secretário e Assessorias, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA,
do tipo MENOR PREÇO, para execução de obras de engenharia para recuperação de estradas
rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Município de Ourinhos/SP, com fornecimento de
maquinários, materiais e mão-de-obra. A Sessão Pública será realizada no dia 17/10/2019
às 9:00 horas, na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, Centro - São Paulo/SP. O Edital poderá
ser consultado nos endereços eletrônicos https://www.imprensaoficial.com.br e https://www.
agricultura.sp.gov.br/produtos-e-servicos/editais-e-convenios/, podendo também ser solicitado
através do e-mail suprimentosagricultura@sp.gov.br, ou ainda, pessoalmente, no Departamento
de Administração – Divisão de Suprimentos no endereço acima, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às
16:00 horas, mediante apresentação de mídia para gravação do arquivo eletrônico.


