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Anuncie nos Classificados diariamente até às 16h00.

Aos Sábados até às 10h30.

VENDE-SE
GALPÃO EQUIPADO = 97,50M²

Rua Nain Eid, 151, Pq. Industrial - Penápolis
Tratar (18) 3652-4593, 99125-1378.

Piso, banheiro, tanque, forro, ventiladores de teto.
Terreno 310m², de esquina.

Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

OPORTUNIDADE
Apartamento no Edifício Vila Rica com 03 dormitórios (01 suíte),

ampla sala, copa/cozinha espaçosa, janelas em alumínio,

01 vaga de garagem coberta. Quiosque com churrasqueira

e banheiro. Taxa de Condomínio reduzida de apenas R$320,00,

incluso água e gás. PREÇO: apenas R$220 mil

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

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATUAL:

ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 30/2020 –
CONTRATADO: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA. – CNPJ: 05.847.630/0001-10 – Pregão
Presencial nº 01/2020 - Processo nº 486/20. – OBJETO:
Registro de Preço para aquisição de medicamentos diver-
sos – FUNDAMENTO: Parágrafo 2º do Art. 65 da Lei nº
8.666/93 – Procedem ao aditamento na cláusula primeira,
item 197 do medicamento  Cetoprofeno 100 mg Artrinid
IV F/A 2 ml União Química do Contrato nº 30/2020, res-
cindindo parcialmente a Ata, cancelando o referido item
em todo o seu saldo remanescente, permanecendo em vi-
gor os demais itens e cláusulas contratuais. DATA: 25/05/
2021 - Penápolis, 01 de Junho de 2.021. AGNALDO

CESAR DUARTE. Secretário Executivo do CIMPE.

EXTRATO DE CONTRATO:

CONTRATO Nº 27/2021 – CONTRATADO: DEPAR-
TAMENTO NACIONAL DE PLANTÕES DE GESTÃO
A SAÚDE EIRELLI - CNPJ Nº 28.893.104/0001-91-
MODALIDADE – Pregão Presencial nº 02/2021 - Pro-
cesso nº 328/21 – OBJETO: Prestação de serviços médi-
cos especializados em plantões médicos presenciais, plan-
tões de enfermagem presenciais, plantões de serviços ge-
rais presenciais e insumos para o Município de Luiziânia/
SP - VALOR: R$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais)
cada plantão de 12 horas - DATA: 26/05/2021 – Vigência:
Até 26/05/2022.

VENDE-SE

TERRENOS

COND RES FE-
CHADO NOVO
MUNDO: Lote
com360 m²,  me-
dindo 12 x 30-
Quase todo mu-
rado – face som-
bra – quitado.
Valor R$ 179.000
,00. Contato liga-
ção e WhatsApp
(18)3652-1177 /
(18)99718-1238.
CRECI J 12237

JARDIM DO
LAGO VI – terre-
nos a venda. Lo-
tes a partir de
300m² com 12 x
25. Valores a par-
tir de R$75.000
,00. Planos de
pagamento facili-
tados pelo lotea-
dor. Também
aceita financia-
mento para
c o n s t r u ç ã o .
Contato ligação
e WhatsApp (18)
3652-1177 /
(18)99718-1238.
CRECI J 12237

MAIS PARQUE:
terreno com
área de 250 m²,
medindo  10x25
face sol da ma-
nhã. Terreno de-
vidamente quita-
do. Aceita finan-
ciamento para
construção. Va-
lor R$80.000,00.
Contato ligação
e WhatsApp
(18)3652-1177 /
( 1 8 ) 9 9 7 1 8 -
1238. CRECI J
12237

MAIS SOLAR:
terreno com
área de 250 m²,
medindo 10 x
25. Quitado e
e s c r i t u r a d o .
Face sol da ma-
nhã. Aceita fi-
n a n c i a m e n t o
com construção.
Valor R$ 60.000
,00. Contato li-
gação e
W h a t s A p p
(18)3652-1177 /
( 1 8 ) 9 9 7 1 8 -
1238. CRECI J
12237

CASAS

RESID. J. A.
SACOMANI Ca-
sas a serem
c o n s t r u í d a s ,
com 02 dormitó-
rios, 1 sala de
estar e jantar, 1
cozinha, 1 ba-
nheiro. Financia-
da pela Caixa,
entrada facilita-

da. Excelente pa-
drão construtivo
pela Levitti (bra-
ço da Sagat En-
genharia). Valor
de R$125.000
,00. Contato liga-
ção e WhatsApp
(18)3652-3388
CRECI J 12237

JARDIM PEVI II.
Casa de laje com
02 quartos, sala,
banheiro, cozi-
nha. Casa ele-
gante e bem
construída com
detalhes no aca-
bamento em pas-
tilhas e vidros
temperados ver-
des nas janelas.
Toda murada e
quintal todo ci-
mentado. Portão
de correr da ga-
ragem (com ins-
talação para mo-
tor) e portão so-
cial. Valor
R$150.000,00.
Aceita financia-
mento. Contato li-
gação e Whats-
App (18)3652-
1177 / (18)
9 9 7 1 8 - 1 2 3 8 .
CRECI J 12237

JARDIM PEVI II.
Casa com piso
porcelanato, co-
zinha planejada
em L, banheiro
planejado, todos
os cômodos com
v e n t i l a d o r e s ,
área da frente de
madei ramento
com a capacida-
de para dois car-
ros, um portão de
correr e um soci-
al com trava elé-
trica e motor no
portão, interfone,

área do fundo
toda de madeira
com churrasquei-
ra e balcão todo
de alvenaria, la-
vabo, lavanderia,
casa toda de
blindex 10 mm.
Valor R$220.000
,00. Aceita finan-
ciamento. Conta-
to ligação e
W h a t s A p p
(18)3652-3388 /
(18)99718-1238.
CRECI J 12237

J A R D I M
GUANABARA –
Imóvel com 02
quartos, banhei-
ro, sala, copa,
varanda na fren-
te, garagem, va-
randa nos fundos
com cozinha e la-
vanderia, des-
pensa, quintal ci-
mentado. Valor
R$198.000,00.
Contato ligação e
W h a t s A p p
(18)3652-1177 /
(18)99718-1238.
CRECI J 12237

CIDADE JARDIM
– Ampla residên-
cia em estilo co-
lonial, contendo
casa sede, casa
hospede e lavan-
deria externa.
Construída em 03
terrenos de es-
quina. Casa sede
com 4 quartos, 1
suíte com closet e
hidromassagem,
sala 3 ambientes
e barzinho, sala
de TV/escritório,
lavabo, copa, co-
zinha planejada,
dependência de
empregada, la-
vanderia, gara-
gem para carros,

varanda com
churrasqueira e
amplo jardim. Ou-
tro Imóvel para
hóspede com 1
quarto sendo su-
íte, sala,cozinha
e lavanderia. Va-
lor R$800.000
,00. Contato: fone
(18)3652-1177/
(18)99718-1238.
CRECI J 12237

BAIRRO POR-
TAL FAVEIROS. –
Imóvel com 3
quartos sendo 1
suíte, 1 banheiro
social, 1 sala, 1
copa e cozinha
integradas, 1 va-
randa nos fundos
c/ lavanderia.
Edícula com ga-
ragem e churras-
queira.Garagem
para 4 carros. R$
500 mil. Contato
ligação e Whats
App (18)3652-
1177 / (18)
9 9 7 1 8 - 1 2 3 8 .
CRECI J 12237

CASA - vendo,
Vila Guanabara,
c/ 02 quartos,
sala, sala de jan-
tar, cozinha, ba-
nheiro social, la-
vanderia e gara-
gem. R$ 250.000
,00. Tr. telefone
99709-9666. (30/
05)

CASA - vendo,
Res. Colina Ver-
de, c/ 02 quartos,
banheiro, sala,
cozinha, gara-
gem, lavanderia
coberta. R$
160.000,00. Tr.
99750-8489. (30/
05)

ALUGA-SE

CASA - alugo, c/
02 cômodos, ba-
nheiro. Tr.
99658-5737. (02/
06)

CASA - alugo, c/
03 quartos, sala,
cozinha, banhei-
ro, área grande
na frente e no
fundo, quartinho
nos fundos. Tr.
99100-1994. (02/
06)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung J7, 16GB,
funcionando nor-
malmente. R$
300,00. Tr.
97400-5634. (02/
06)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung J7 Prime,
32GB, ótimo es-
tado. R$ 400,00.
Tr. 99199-6740.
(01/06)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung J5, 16GB,
funcionando per-
feitamente. R$
250,00. Tr.
99743-4887. (01/
06)

CADEIRINHA -
vendo, p/ carro,
com todos aces-
sórios, ótimo es-
tado. R$ 250,00.
Tr. 99781-8624.
(02/06)

BICICLETA - ven-
do, aro 24, refor-
mada, ótimo es-
tado. R$ 300,00.
Tr. 99636-6724.
(01/06)

ECOSPORT XLT
FREESTYLE 1.6
2009 - vendo,
prata, flex, doc.
ok, completa. R$
29.500,00. Tr.
99734-2505. (02/
06)

PARATI CL 1.8 AP
94 - vendo, pra-
ta, gasolina, doc.
ok, completo. R$
10.500,00. Tr.
99746-2479. (02/
06)

MONTANA 2010
- vendo, preta, c/
212.000km, doc.
ok, ótimo estado.
R$ 19.000,00. Tr.
(17) 99185-0455.
(01/06)

CRUZE LTZ
SEDAM 2013 -
vendo, preto, flex,
completo. R$
52.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (02/06)

COROLLA XEI
2011/12 - vendo,
cinza, automáti-
co, flex, c/ 64.000
km, completo. R$
51.900,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (02/06)

ONIX 1.4 LT 2018
- vendo, prata,
flex, automática,
completo. R$
50.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (02/06)

S10 LT CS 2012/
13 - vendo, pra-
ta, flex, completa.
R$ 49.900,00. Tr.
c/ (18) 99749-
4293 ou (18)
3644-4445. (02/
06)

COROLLA XEI
2011/12 - vendo,
cinza, flex, auto-
mático, completo.
R$ 49.900,00. Tr.
c/ (18) 99749-
4293 ou (18)
3644-4445. (02/
06)

PRISMA LT 1.4
2017/18 - vendo,
prata, flex, com-
pleto. R$ 49.900
,00. Tr. c/ (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(02/06)

CIVIC LXL 2012/
13 - vendo, prata,
flex, completo. R$
49.900,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (02/06)

COROLLA XEI
2012 - vendo,
prata, flex, auto-
mático, completo.
R$ 49.000,00. Tr.
c/ (18) 99749-
4293 ou (18)
3644-4445. (02/
06)

PRISMA LT 1.4
2018 - vendo,
branco, flex, com-
pleto. R$ 48.800
,00. Tr. c/ (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(02/06)

ONIX LTZ 1.4
2016/17 - vendo,
prata, flex, com-
pleto. R$ 48.000
,00. Tr. c/ (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.

(02/06)

CIVIC LXS 2013/
14 - vendo, pre-
to, flex, automáti-
co, completo. R$
48.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (02/06)

RANGER XL CD
2011/12 - vendo,
prata, diesel,
completa. R$
48.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (02/06)

HB20 1.6 2014 -
vendo, branco,
doc. ok, comple-
to. R$ 51.999,00.
Tr. 99706-8803.
(01/06)

C4 PALLAS GLX
2008 - vendo,
prata, doc. ok,
revisado, ótimo
estado. R$
20.000,00. Tr.
(14) 99684-3534.
(01/06)

MERIVA JOY 1.4
- vendo, preto,
doc. ok, ótimo es-
tado. R$ 8.000
,00. Tr. (17)
99271-5757. (01/
06)

GOL 94/95 - ven-
do, azul, mecâni-
ca perfeita, ótimo
estado. R$ 6.000
,00. Tr. 99140-
3119. (01/06)

207 1.6 2009 -
vendo, prata, au-
tomático, c/
89.000km, doc.
ok, ún. dono, com-
pleto. R$ 22.000
,00. Tr. 98115-
9510. (01/06)

AIRCROSS 2012
- vendo, marrom,
automático, c/
128.000km, bom
estado. R$
17.500,00. Tr.
(14) 99112-1611.
(01/06)

VOYAGE 1.0 2010
- vendo ou troco,
preto, c/ 04 por-
tas, completo
bom estado. R$
24.500,00. Tr. c/
(18) 99738-1214.
(01/06)

FORD FUSION
2.3 SEL 2007 -
vendo ou troco,
preta, completo,
bom estado. R$
25.900,00. Tr. c/
(18) 99738-1214.
(01/06)

KAWASAKI NINJA
250 2011 - vendo,
preta, doc. ok,
bom estado. R$
11.900,00. Tr.
(14) 99146-3662.
(01/06)

SERVIÇOS DE
PINTURA - pres-
tação de serviços
de pinturas resi-
denciais e comer-
ciais. Orçamen-
tos sem compro-
misso. Tr. (18)
99792-3818, (18)
99740-9913. (01/

06)

MONTADOR DE
MÓVEIS - mon-
ta, desmonta. Tr.
(18) 99747-
9580 (Whats), c/
Vagner. (01/06)

OFERECEM-SE

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GE-
RAIS - Tr. c/
Jeronimo (18)
9 9 1 9 5 - 2 4 1 7 .
(06/06)

DIARISTA - pro-
curo trabalho,
tenho ref. Tr. c/
Maria, 99157-
4101. (02/06)

CUIDADORA DE
IDOSOS - Tr. c/
Kelly (18)
9 9 11 4 - 0 8 4 8 .
(01/06)


