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Anuncie nos Classificados diariamente até às 16h00.

Aos Sábados até às 10h30.

VENDE-SE:

LANÇAMENTO:
Cond.Fechado Residencial Mont Blanc  – R$250.000,00
3 quartos (1 suíte), com 70m² de área construída e cada terreno medindo 9x20,
construção modernizada, telhado embutido, calha com coxo impermeabilizado.

Loteamento Fechado Salto do Avanhandava -  lotes a partir de 505m² até
1.058m², sem consulta ao SPC e SERASA e com parcelas a partir de R$1.112,00.
Financiamento próprio e uma excelente opção de lazer e investimento.Aproveite
as condições de pré-lançamento até  dia 26/11 (sexta-feira).

EM PENÁPOLIS:
Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 197 - Centro
Telefone: (18) 3652-1177
www.artespacoimoveis.com.br

Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

OPORTUNIDADE
Vende-se Apartamentos no Res Monte Carlo com 164 m2,

com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, ampla sacada,
02 vagas no subsolo, lazer completo.

Temos em diversos andares, com preços a partir de R$ 490.000,00

www.caisa.com.br / (18) 3652-4200 / 99725-8908

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais,
o Presidente do Departamento Autônomo de Água e Esgo-
to, usando de suas atribuições legais, com base no artigo
43, inciso VI da lei 8.666/93, resolve:
ADJUDICAR o objeto do certame Pregão Eletrônico nº 32/
2021 à empresa N. BILLACHI JUNIOR inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 03.649.918/0001-54, conforme abaixo descri-
to e de acordo com a proposta apresentada. Os pagamen-
tos ocorrerão na forma prevista no Edital.
• Valor Global: (Item 01-Serviços) + (Item 02-Peças): R$
153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais).
HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao Pre-
gão Eletrônico nº 32/2021 o qual tem como objeto a
contratação de empresa especializada para prestação de
serviços  e fornecimento de peças genuínas e demais itens
necessários para reforma da parte rodante, parte mecânica
e elétrica de um  Trator de esteira New holland D 180-C,
conforme descrições e condições contidas no Edital e Ter-
mo de Referência que é parte integrante do mesmo.
DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis
para a contratação da referida empresa.

Penápolis, 30 de Novembro de 2021.
Silvana Souza da Silva Mello - Pregoeira
Carlos Alberto Bachiega - Presidente do Daep

PAT INFORMA VAGAS DE EMPREGO:

- 04  vagas de soldador (usina)
- 04 vagas de caldeireiro (usina)
- 01 vaga de operador de caixa
- 01 vaga de instrumentista (usina)
- 01 vaga eletricista de manutenção
- 01 vaga de caldeireiro industrial
- 01 vaga de mecânico de moenda
Os interessados devem levar os currículos diretamente no PAT,
localizado junto ao Poupatempo no Garden Shopping ou envia-
dos por e-mail no endereço: patpenapolis@yahoo.com.br. O ho-
rário de atendimento é das 9h às 15h.
Outras informações: telefone/whatsapp (18) 36520603.

VENDE-SE

CASA - vendo,
Jd. do Lago III, c/
03 quartos, sala,
cozinha, banhei-
ro, lavanderia,
ampla garagem.
R$ 270.000,00.
Tr. 99750-8489.
(03/12)

TERRENO -
vendo, Jd. do
Lago 5, todo
murado e com
calçada, aceito
carro como par-
te do negócio.
R$ 100.000,00.
Tr. 99817-9619.
(02/12)

CASA - vendo, c/
175m² de área
construída, ter-
reno 320m², c/
03 quartos, sala,
cozinha gourmet
planejada, pisci-
na aquecida
com SPA, gara-
gem para 02 car-
ros. R$ 650.000
,00. Tr. 99813-
2623. (02/12)

CASA - vendo,
Jd. Pevi 2, c/ 02
quartos, sala,
cozinha planeja-
da, banheiro,
área no fundo
coberta, lavan-
deria, garagem
coberta. R$
220.000,00. Tr.
9 9 6 6 4 - 1 0 4 0 .
(02/12)

CASA - vendo,
Avanhandava,
c/ 02 quartos,
sala, banheiro,
cozinha, lavan-
deria, garagem
coberta. R$
95.000,00. Tr.
(17) 99666-
2522. (02/12)

ALUGA-SE

PROCURO SÍ-
TIO P/ ALUGAR
– com aproxima-
damente 2
alqueires e com
residência. Tr.
9 8 2 0 6 - 9 2 8 2 .
(03/12)

TERRENO -
263,25m² - alugo
p/ qualquer
eventualidade/
projeto. Localiza-
do na R. Alberto
Vieira Bonfim, s/
n, quadra 1, lote
11. Res. Mais
Solar, Penápolis.
Tr. (11) 96356-
4750 (Whats).
(02/12)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung G5S Plus,
32GBB, c/ leitor
biométrico, ótimo
estado. R$ 350
,00. Tr. 99605-
5838. (03/12)

TELEVISÃO -
vendo, marca
Samsung, 42 po-
legadas, ótimo
estado. R$ 700
,00. Tr. 98161-
4949. (03/12)

TELEVISÃO -
vendo, smart, 32
polegadas, c/
nota fiscal, ótimo
estado. R$ 800
,00. Tr. telefone
97400-9715. (03/
12)

GELADEIRA -
vendo, marca
Consul, revisada,
funcionando per-
feitamente. R$
900,00. Tr.
99625-0376. (03/
12)

MÁQUINA DE
LAVAR ROUPA -
vendo, marca
Consul, 10KG, re-
visada, funcio-
nando perfeita-
mente. R$ 600
,00. Tr. telefone
99198-1617. (03/
12)

TECLADO - ven-
do, marca Casio
CTK 6250, novo,
ótimo estado. R$
1.400,00. Tr.
99825-5270. (03/
12)

MÁQUINA DE LA-
VAR ROUPA - ven-
do, marca Elec-
trolux, 13KG, fun-
cionando perfei-
tamente, revisda,
ótimo estado. R$
800 ,00. Tr. tele-
fone 99663-
8336. (03/12)

HOME THEATER
- vendo, marca
Lenoxx, funcio-
nando perfeita-
mente. R$ 200
,00. Tr. telefone
98815-3981. (02/
12)

MESA - vendo,
pranchão, sem
emenda, madeira
angelin pedra,
medindo 3m, 10
cadeiras. R$
4.791,00. Tr. tele-
fone 99797-
0608. (02/12)

SAVEIRO G5
TREND 1.6 CE
2013 - vendo,
branco, flex, pne-
us novos, doc.
ok, completo, óti-
mo estado. R$
43.000,00. Tr. te-
lefone 99734-
2505. (03/12)

CITY 2015 - ven-
do, cinza, flex, c/
85.000km, auto-
mático, doc. ok,
completo. R$
63.900,00. Tr. te-
lefone (17)
98130-9308. (03/
12)

HB20 2017 - ven-
do, branco, baixa
quilometragem,
2º dono, comple-
to, ótimo estado.
R$ 51.300,00. Tr.
99639 7095. (02/
12)

GRAND SIENA
SUBLIME 1.6
2014/15 - vendo,
pego carro na tro-
ca, flex, ótimo es-
tado. Tr. (18)
99691-3008. (03/
12)

A M A R O K
TRENDLINE CD
2.0 2014 -  vendo,
preta, doc. ok,
automática, die-
sel, completa. R$
118.000,00. Tr.
99668-6988. (02/
12)

COROLLA 2017
- vendo, prata,
doc. ok, automá-
tico, c/ 53.000km,
flex, completo. Tr.
(14) 98810-0261.
(02/12)

F100 83 - vendo,
cinza, turbo, cabi-
ne dupla, doc. ok,
ótimo estado. R$
35.000,00. Tr.
99181-8111. (02/
12)

GOL 2005 - ven-
do, branco, doc.
ok, pneus novos,
2ª dona, ótimo es-
tado. R$ 14.000
,00. Tr. 99610-
9378. (02/12)

GOL 1.8 96 - ven-
do, branco, doc.
ok, pneus novos,
completo, ótimo
estado. R$ 9.600
,00. Tr. 99150-
7733. (02/12)

GOL 2006 - ven-
do, preto, doc. ok,
flex, c/ 92.000km,
c/ ar, ótimo esta-
do. R$ 17.000
,00. Tr. 99647-
2513. (02/12)

BIZ 2019 - vendo,
branca, comple-
ta, doc. ok, ótimo
estado. Tr.
99125-9495. (03/
12)

BIZ 100 2004 -
vendo, preta,
doc. ok, partida
elétrica, bom es-
tado. Tr. 99165-
6544. (02/12)

SUZUKI GXS
2005 - vendo,
azul, c/ 50.000km,
doc. ok, ótimo es-
tado. R$ 18.500
,00. Tr.
997047902. (02/
12)

BIZ EX 2015 - ven-
do, vermelha,
doc. ok, ún. dona,
bom estado. R$
11.000,00. Tr.
99765-1020. (02/
11)

CBR 2008 - ven-
do, vermelha,
pneus zero, doc.
ok, c/ 48.000km,
ótimo estado. R$
35.500,00. Tr.
(14) 99120-9014.
(02/12)

BIZ 125 ES 2007
- vendo, cinza,
doc. ok, c/ parti-

Anuncie aqui.
Retorno garantido!

Faça um Pix e envie seu
texto pelo WhatsApp.

Tel. / Whats: (18) 3652-4593
Chave Pix: 61.410.759/0001-37

da ele´trica, revi-
sada, ótimo esta-
do. R$ 7.000,00.
Tr. 99773-8262.
(02/12)

MONTADOR DE
MÓVEIS - monta,
desmonta. Tr.
(18) 99747-9580
(Whats), c/
Vagner.

OFERECEM-SE

PODADOR DE
ÁRVORES - jar-
dinagem, tenho
experiência. Tr.
99109-5011. (08/
12)

PASSADEIRA -
procuro trabalho,
tenho referência.
Tr. c/ Cristina
99114-4968. (08/
12)

DOMÉSTICA/FA-
XINEIRA - tenho
referência. Tr. c/
Rosa 99124-
3162. (07/12)

CUIDO DE IDO-
SOS - tenho refe-
rência e experiên-
cia. Tr. 99132-
0215, c/ Suelen.
(02/12)

ANUNCIE
AQUI!


