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Economia

Confiança dos consumidores
avança 3,8 pontos em abril

O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) avançou
3,8 pontos em abril, para 78,6
pontos, o maior nível desde
agosto de 2021 (81,8 pontos).
Em médias móveis trimes-
trais, o índice variou 1,5 pon-
to, para 77,1 pontos.

Os dados foram divulga-
dos ontem (25) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (Ibre/
FGV).

Segundo a coordenadora
das Sondagens, Viviane Seda
Bittencourt, os resultados po-
sitivos deste mês parecem es-
tar relacionados ao fim do sur-
to da variante Ômicron e ao
anúncio de um pacote de me-
didas para aliviar a pressão
da inflação e dos juros sobre
as finanças familiares com a
liberação de saques do
FGTS, antecipação do déci-
mo terceiro salário de aposen-
tados e facilitação de acesso
ao crédito.

“Houve diminuição do pes-
simismo com relação ao mer-
cado de trabalho mas a alta da
inflação e os juros elevados ain-
da preocupem as famílias, que
continuam cautelosas com re-
lação à realização de compras
de alto valor”, disse, em
nota, a pesquisadora.

Em abril, a alta do ICC foi
influenciada tanto pela me-
lhora das avaliações sobre a
situação atual quanto das ex-
pectativas para os próximos
meses. O Índice de Situação
Atual (ISA) subiu 3,8 pon-

tos, para 69,1 pontos e o Ín-
dice de Expectativas (IE)
avançou 3,6 pontos, para
86,1 pontos, ambos alcançam
os melhores resultados des-
de agosto de 2021 (69,8 e
90,9 pontos, respectivamen-
te).

Segundo o Ibre/FGV, nas
avaliações sobre o momento,
o destaque foi a melhora das
avaliações dos consumidores
com relação à situação finan-
ceira das famílias, cujo indica-
dor subiu 5,5 pontos, para 62,4
pontos, maior nível desde ou-
tubro de 2021 (63,8 pontos).
Houve melhora também da
percepção o estado geral da
economia. Neste caso, o indi-
cador aumentou dois pontos,
para 76,4 pontos.

Entre os quesitos que com-
põem o ICC, o indicador que
mede a perspectiva sobre a si-
tuação econômica geral nos
próximos meses foi o que mais
influenciou a alta da confiança
no mês ao variar 8,3 pontos,
para 101,6 pontos. Pelo tercei-
ro mês houve melhora das ex-
pectativas para as finanças fa-
miliares, com alta de 1,2 pon-
to no indicador, para 90,9 pon-
tos.

De acordo com a pesqui-
sa, apesar do resultado positi-
vo das perspectivas sobre eco-
nomia e finanças familiares, a
intenção de compras de bens
duráveis segue fraca e com
tendência indefinida.

(Com Agência Brasil)

Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

DESTAQUE DA SEMANA
ESQUINA PRÓXIMA À FUNEPE
Vende-se residência com 03 dormitórios, forrada,

207 m2 de construção, terreno maravilhoso com 596 m2,
sendo 23 metros para a Av. São José e 25 metros para a

Rua Augusto Pereira de Moraes. Ideal para edifício residencial,
clínica médica, restaurante. Possibilidade de venda terreno

lado com 334 m2. PREÇO: 500.000,00
www.caisa.com.br / (18) 3652-4200 / 99725-8908

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

VENDE-SE

CASA - vendo,
Res. Florença,
c/ 02 quartos,
banheiro, sala,
cozinha, gara-
gem, quartinho
de despejo. R$
155.000,00. Tr.
9 9 7 6 5 - 8 6 9 7 .
(26/04)

ALUGA-SE

CASA - alugo,
bairro Vicente
Berbel, c/ 02
quartos, sala,
cozinha, banhei-
ro, garagem. R$
550,00. Tr. (11)
9 5 9 0 2 - 2 4 5 2 .
(27/04)

SALAS COMER-
CIAIS - aluga-se,
p/ profissionais
liberais. Imóvel
contendo 4 salas
tipo consultório,
ampla recepção
com WC, copa, 2
wcs, 2 jardins de
inverno localiza-
do a 10 metros
do Banco Sicredi
e do Fórum de
Penápolis. Rua
Dr. Ramalho
Franco, 652.
Tratar fone
18.991030029.
(29/04)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung A01, 32GB,
ótimo estado. R$
380,00. Tr.
9 9 1 0 1 - 6 5 5 8 .
(26/04)

JOGOS DE ME-
SAS - vendo, 17
jogos, em ótimo
estado. Tr.
9 9 1 3 2 - 7 6 6 3 .
(27/04)

MÁQUINA DE
LAVAR ROUPA -
vendo, marca
Consul, 10KG,
revisada, bom
estado. R$
700,00. Tr. tele-
fone 99198-
1617. (26/04)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATUAL:

ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 18/2021 –
CONTRATADO: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E
SAUDE DOMINGUES FERREIRA LTDA – CNPJ:
32.449.307/0001-60 – Inexigibilidade nº 01/2021, Proces-
so nº 212/21. – OBJETO: Assistência Domiciliar (Home
Care) nas áreas de Avaliação e Fisioterapias Motora,
Respiratória, Neurológica, Ortopédica e Analgésica –
FUNDAMENTO: Art. 65, Alínea “d”, do Inc. II e §§ 5º
e 6º.– Procedem ao aditamento da Cláusula Décima
Quinta prorrogando a sua vigência por mais 12 (doze)
meses, com início em 15/04/2022 e término em 15/04/
2023, permanecendo em vigor os demais itens e cláusu-
las contratuais. Penápolis, 26 de Abril de 2.022. AG-

NALDO CESAR DUARTE. Secretário Executivo do
CIMPE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022. PROCESSO
LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 325/2022.OBJETO: A presente licitação tem por
objetivo a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de
Uniforme Escolar (Camiseta Manga Curta, Bermuda Masculina, Short Saia,
Jaqueta Escolar, Calça Escolar e Mochila), através de CONTRATO para atender
as necessidades das unidades de Ensino Infantil (CEI “Profª Ecyra Mucillo
Garcia” e EMEB “Maria Goreti”) e do Ensino Fundamental (EMEF “Adolfo Hecht”)
do município de Braúna, conforme Termo de Referência que integra este Edital.
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL.
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Data para credenciamento: 12 de MAIO de 2022 às 09h30min
Data de abertura de envelopes propostas: 12 de MAIO de 2022 às 09h30min
Valor Estimado: R$ 235.500,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA, situado no Município de Braúna/SP, na
Av. Barão do Rio Branco, nº. 485 – Centro - CEP: 16.290-000 - Fone: (18) 3692-
9200, comunica os interessados que se acha aberta licitação, através de Pregão
Presencial, na modalidade e tipo acima indicadas, como segue: OBTENÇÃO DO
EDITAL  E ARQUIVO PROPOSTA: Gratuitamente, no site www.brauna.sp.gov.br,
no e-mail licitacao@brauna.sp.gov.br,  ou, no PAÇO MUNICIPAL, mediante
fornecimento de pen drive, situado no endereço acima indicado, de segunda a
sexta-feira, no horário das 09h00min às 11h00min e  das 13h00min às 16h00min,
Telefone: (18) 3692-9200 – ramal 25, para preenchimento do arquivo proposta faz-
se necessário acessar o link http://www.fiorilli.com.br/cotacao.exe.Obs.: FAZ-
SE NECESSÁRIA a apresentação da proposta gravada em Pen-drive, por meio
do programa FIORILLI no Ato da Sessão. Braúna/SP, 25 de abril de 2022.
HEITOR VERDÚ. Prefeito Municipal

CIVIC LXL 2011 -
vendo, cinza, flex,
automático, doc.
ok, completo. R$
51.000,00. Tr.
99734-2505. (27/
04)

CELTA 2014 -
vendo, branco,
doc. ok, 2° dono,
bom estado. R$
33.000,00. Tr.
99641-5933. (27/
04)

408 2.0 2011/12 -
vendo, preto,
doc. ok, c/
107.000km, flex,
automático, ótimo
estado. (27/04)

VOYAGE 1.0
CONFORTLINE
2014/15 - vendo,
branco, flex, com-
pleto. R$
44.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (30/04)

AGILE 1.4 LTZ
2012 - vendo,
prata, flex, com-
pleto. R$ 37.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(30/04)

FIT LX 1.4 2008 -
vendo, prata, flex,
mecânico, com-
pleto. R$ 35.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.

(30/04)

COROLLA XEI
2003 - vendo,
preto, gasolina,
completo. R$
34.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (30/04)

SPACEFOX 1.6
CONFORTLINE
2006/07 - vendo,
prata, flex, com-
pleto. R$ 28.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(30/04)

CORSA SEDAM
1.0 2010 - vendo,
prata, flex, ótimo
estado. R$
24.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (30/04)

CORSA SEDAM
1.0 2009 - vendo,
bege metálico,
flex, ótimo esta-
do. R$ 20.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(30/04)

HILUX SRV 4X4
2019/20 - vendo,
cinza, doc. ok, c/
35.000km, com-
pleta. R$
268.000 ,00. Tr.
99781-5663. (26/
04)

RANGER XL 4X4
97 - vendo, azul,
doc. ok, gasolina,
bom estado. R$
35.000,00. Tr.
99602-1311. (26/

04)

TORO FREEDOM
2017 - vendo,
branca, doc. ok,
c/ 72.000km, au-
tomática, comple-
ta. R$ 96.500,00.
Tr. 99191-2710.
(26/04)

CORSA GM
CLASSIC LIFE 1.0
2008/09 - vendo,
flex, doc. ok, IPVA
pago, ótimo esta-
do. Tr. (18)
99718-7214. (26/
04)

FOX TREND 1.0
2011/11 - vendo,
prata, flex, com-
pleto + central
multimídia, doc.
ok, licenciado
2022. Bem novo!
Tr. (18) 99664-
5634 (Whats).
(26/04)

ASTRA 2005 -
vendo, prata,
doc. ok, baixa qui-
lometragem, flex,
completo. R$
22.000,00. Tr.
99751-2471. (26/
04)

FIT LXL 1.4 2008
- vendo, cinza,
flex, doc. ok, com-
pleto. R$ 32.500
,00. Tr. 99794-
9668. (26/04)

DREAM 97 - ven-
do, vermelho,
doc. ok, pneus
novos, bom esta-
do. R$ 5.300,00.
Tr. 99773-8262.
(27/04)

TITAN 2005 -
vendo, azul, doc.
ok, ótimo estado.
R$ 6.200,00. Tr.
99680-8485. (27/
04)

BROS 160 2016/
2017 - vendo,
vermelha, doc.
ok, ún. dono,
completa. R$
16.000,00. Tr.
99714-0592. (26/
04)

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

ANUNCIE
AQUI!

OFERECEM-SE

D O M É S T I C A /
FAXINEIR/SER-
VIÇOS GERAIS -
tenho referência.
Tr. c/ Jaqueline
(18) 99704-9157.
(30/04)

DOMÉSTICA/FA-
XINA - tenho re-
ferência e experi-
ência. Tr. c/ Rosa
99124-3162. (26/
04)

CUIDADORA DE
IDOSOS - tenho
referência. Tr. c/
Vanda telefone
99814-1808. (26/
04)

PODADOR DE
ÁRVORES - jar-
dinagem. Tr.
99109-5011. (26/
04)

AUXILIAR SER-
VIÇOS GERAIS –
tenho referência.
Tr.  99177-8680.
(26/04)

Anuncie nos
Classificados
diariamente

até às 16h00.
Aos Sábados
até às 10h30.

PRECE PODEROSA PARA
PROSPERIDADE

Oh, Criador do mundo, Tu que diseste peças e
receberás, embora esteja nas alturas, em
Vossa Divina Glória, inclina Teus ouvidos a
esta humilde criatura para satisfazer-me o de-
sejo. Ouve a música, prece, Oh Pai Amado,
fazei que por Vossa vontade eu obtenha a
graça que tanto almejo (pedodo). Deus supre
agora todas as minhas riquezas em glória e
serei sempre grato por suas riquezas, sem-
pre ativas, presentes, imutáveis e abundan-
tes em minha vida e que tudo isso seja feito
pelo poder em nome de Vosso adorado Filho
Jesus. Rezar esta prece pela manhã sete ve-
zes juntamente com o Salmo 23 e 1 Pai Nosso.
Mande publicar no 3º dia e observe o que
acontecerá no 4º dia. (G.M.M.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2022.PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO
Nº. 320/2022.LICITAÇÃO  NOS TERMOS LEI FEDERAL Nº 14.133/21. OBJETO:
A presente licitação tem por objeto a aquisição de um veículo automóvel hacht,
novo, 0km para uso no Departamento Municipal de Assistência Social do Município
de Braúna/SP, de acordo com as especificações e descrições contidas no Termo
de Referência que integra este edital. Tipo de Licitação: Menor Preço Global (Inciso
I do artigo 33).Modo de Disputa: ABERTO (Inciso I do artigo 56)
Data para credenciamento: 12 de maio de 2022 às 09h00m
Abertura de envelopes propostas: 13 de maio de 2022 às 09h00m.
MUNICIPIO DE BRAÚNA, com sede administrativa situada no Município de Braúna/
SP, na Av. Barão do Rio Branco, nº. 485 – Centro - CEP: 16.290-000 - Fone: (18)
3692-9200, comunica aos interessados que se acha aberta licitação através de
Pregão Eletrônico, na modalidade e tipo acima indicado.OBTENÇÃO DO EDITAL  E
ARQUIVO PROPOSTA: O Edital e demais documentações poderão ser retirados
através do portal da transparência do compras (http://164.163.239.234:5656/
comprasedital/), (Fiorilli Software Ltda), ou através do site www.brauna.sp.gov.br,
ou também por meio do e-mail licitacao@brauna.sp.gov.br.  A presente licitação,
será integralmente conduzida pelo pregoeiro assessorado por sua equipe de apoio
nomeada pela Portaria nº  028/2.021.DO CREDENCIAMENTO: O credenciamento
e demais documentação do edital serão recebidos pelo portal da transparência do
compras (http://164.163.239.234:5656/comprasedital/), (Fiorilli Software Ltda).
Braúna/SP, 25 de abril de 2022. HEITOR VERDÚ. Prefeito Municipal


