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Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

APARTAMENTOS FINANCIADOS PELA
CAIXA “VILLE CONQUISTÀ” – CONSTRUZ

CONSTRUTORA
Localizado na Avenida Maria Chica, 2400,

próximo à Rua Giacomo Paro, com 57,00 m2 de área,
02 quartos (01 suíte), churrasqueira na varanda, com piso laminado

na sala e quartos, e cerâmica na cozinha, banheiros e varanda,
03 pontos para ar condicionado split. Prédio entregue com elevador,

lazer com piscina e salão de festas
www.caisa.com.br/ (18) 3652-4200 / 99725-8908

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
006/2022.PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 269/2022.LICITAÇÃO  NOS
TERMOS LEI FEDERAL N. º 14.133/21.Aberta em 27/04/2022.Resumo do Objeto:
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços em Assistência
Pedagógica aos educandos portadores de necessidades especiais tais como
microcefalia (CID10-Q02), paralisia cerebral (CID10-G80), autismo infantil (CID10-
F84.0) e retardo mental leve (CID10-F70.1), da Rede Municipal de Ensino de
Braúna, com ênfase na especialização/capacitação exigida em cada lote. O aten-
dimento da demanda ocorrerá de forma individual aos alunos matriculados nas
unidades escolares, junto ao respectivo período de aula, correspondendo, portanto,
o profissional escalado em cada empresa vencedora que deverá dedicar-se exclu-
sivamente ao educando designado pela diretora da unidade.Comunicamos que
resultante da análise das propostas apresentadas a licitação acima especificada, o
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal homologa e adjudica em favor destas
empresas parte do  objeto da licitação, no valor   de R$ 58.500,00 (cinquenta e oito
mil e quinhentos reais) conforme a relação que segue: MARCELA APARECIDA
DOS SANTOS33568173883, CNPJ: 45.454.197/0001-77 – R$ 18.000,00; VALKIRIA
APARECIDA FRANCISCO GAVIOLLI30137759800, CNPJ: 45.553.462/0001-74 -
R$ 22.500,00;JAKELINE FRANCIELLE TEBALDI FERREIRA 457399728-84, CNPJ:
45.472.381/0001-40 -  R$ 18.000,00.Braúna/SP ,06 de maio de 2022. HEITOR
VERDÚ. Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
008/2022.PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 278/2022. LICITAÇÃO  NOS
TERMOS LEI FEDERAL N. º 14.133/21.Aberta em 28/04/2022.Resumo do Objeto:
A presente licitação destina-se a contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços, tendo como objetivo a manipulação de alimentos e preparo de
refeições para distribuição aos alunos do Ensino Infantil e Ensino Estadual, incluindo
a higienização, conservação, manutenção preventiva e corretiva da área de prepa-
ração dos alimentos e dos equipamentos,  para o período de 12 (doze) meses nos
quantitativos estimados e discriminados, que integra o Termo de Referência inte-
grante do Edital.Comunicamos que resultante da análise das propostas apresenta-
das a licitação acima especificada, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
homologa e adjudica em favor desta empresa o  objeto da licitação, no valor   de R$
317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais) conforme segue: DELTA REFEIÇÕES
E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. CNPJ: 21.485.293/0001-14 – R$ 317.000,00.Braúna/
SP,05 de maio de 2022. HEITOR VERDÚ. Prefeito Municipal

VENDE-SE

CASA - vendo,
próxima ao cen-
tro, c/ 04 quar-
tos, 04 banhei-
ros, c/ 02 salas,
c/ 02 andares,
pequena varan-
da no segundo
andar com pe-
quena vista, es-
paço p/ quintal
atrás com gara-
gem. Tr. (47)
9 9 2 7 9 - 1 7 0 3 .
(08/05)

CASA - vendo,
bairro Silvia Co-
vas, c/ 03 quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro,
garagem cober-
ta. R$ 115.000
,00. Tr. 99132-
4415. (07/05)

CASA - vendo,
Res. Florença,
c/ 02 quartos,
banheiro, sala,
cozinha, quarti-
nho de despejo,
garagem cober-
ta. R$ 155.000
,00. Tr. 99765-
8697. (07/05)

ALUGA-SE

CASA - alugo,
localizada no
centro, Av.
Eduardo de
Castilho, nº
1121, c/ 03 quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro,
lavanderia, ga-
ragem coberta.
R$ 600,00. Tr.
9 9 8 11 - 2 2 9 4 .
(10/05*)

NOTEBOOK -
vendo, marca
Lenovo, proces-
sador intel Cele-
ron, 4GB de me-
mória ram, 300
GB de HD, s/ ba-
teria. R$ 800,00.
Tr. 99625-2727.
(07/05)

CELULAR - ven-
do, marca Xiaomi
Redmi 9. 32GB,
ótimo estado. R$
850,00. Tr.
9 8 11 7 - 2 11 2 .
(07/05)

CELULAR - ven-
do, marca iPhone
X, 64GB, funcio-
nando perfeita-
mente. Tr. 99605-
5838. (07/05)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung J6, 32GB,
funcionando per-
feitamente. Tr.
98805-8974. (07/
05)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung A30s, 64
GB, bom estado.
Tr. (14) 99803-
2252. (07/05)

BARCO 2002 -
vendo, Pronau-
tica, ún. dono, 6
metros, ótimo es-
tado. Tr. 99703-
5936. (08/05)

HRV LX 2019 -
vendo, automáti-
ca, cinza, c/ 50.
000km, completa.
R$ 118.000 ,00.
Tr. (18) 99749-
4293 ou (18)
3644-4445. (07/
05)

SPIN 1.8 LTZ 2018/
19 - vendo, bran-
ca, flex, c/ 16.000
km, IPVA quitado,
07 lugares, com-
pleta. R$ 95.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.

(07/05)

CIVIC LXS 1.8
2014/15 - vendo,
prata, flex, auto-
mática, ún. dono,
c/ 68.000km,
completo. R$
76.000,00. Tr. te-
lefones (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(07/05)

ECOSPORT 1.6
F R E E S T Y L E
2014 - vendo,
preta, flex, com-
pleto. R$ 60.000
,00. Tr. telefones
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (07/05)

CIVIC 1.8 LXL
2010/11 - vendo,
automático, cin-
za, flex, completo.
R$ 57.000,00. Tr.
telefones (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(07/05)

S-10 CD ADVAN-
TAGE 2008/09 -
vendo, cinza, flex,
completo. R$
55.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (07/05)

HB20 1.0 2016 -
vendo, bege me-
tálico, flex, com-
pleto. R$ 54.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(07/05)

408 2.0 2011/12 -
vendo, preto,
doc. ok, c/ 107.
000km, flex, auto-
mático, completo.
R$ 28.000,00. Tr.
99660-8506. (08/
05)

TORO S DESIGN
2021 - vendo,
vermelho, doc.
ok, flex, ún. dono,
automático, com-
pleto. R$ 129.
000,00. Tr.
99734-2505. (08/
05)

COROLLA 2010/
11 - vendo, cinza,
doc. ok, automá-
tico, completo. R$
55.000,00. Tr.
99680-0620. (08/
05)

COROLLA 2020
- vendo, branco,
doc. ok, IPVA
pago, automáti-
co, c/ 44.525km,
completo. R$
162.000,00. Tr.
99717-7713. (08/
05)

CELTA 2004 -
vendo, branco,
doc. ok, básico,
gasolina, ótimo
estado. R$
15.500,00. Tr.
99783-2928. (08/
05)

FIT 2009 - vendo,
prata, doc. ok,
completo. R$
39.000,00. Tr.
99621-4149. (07/
05)

TRATOR - vendo,
Valmet, 65id, co-
mando duplo,
ano 1963, com
hidráulico. R$
26.500,00. Tr.
99609-4004. (07/
05)

FOX TREND 1.0
2011/11 - vendo,
prata, flex, com-
pleto + central
multimídia, doc.
ok, licenciado
2022. Bem novo!
Tr. (18) 99664-
5634 (Whats).
(10/05)

VECTRA 2.0 2000
- vendo, prata,
doc. ok, c/ 221.
000km, completo.
R$ 15.500,00. Tr.
98800-2883. (07/
05)

CIVIC LX 1.7 2004
- vendo, preto,
doc. ok, c/ 197.
000km, gasolina,
automático, bom
estado. R$
28.200,00. Tr.
99732-1750. (07/
05)

CELTA LT 2014 -
vendo, branco,
doc. ok, pneus
novos, completo.
R$ 33.000,00. Tr.
99641-5933. (07/
05)

COROLLA GLI
2018 - vendo,
prata, doc. ok,
flex, automático,
ún. dono, com-
pleto. R$ 93.000
,00. Tr. 99734-
2505. (07/05)

FAZER 250 2012
- vendo, verme-
lha, doc. ok, c/
125.000km, óti-
mo estado. R$
11.500,00. Tr.
99100-5144. (07/
05)

PODADOR DE
ÁRVORES – jar-
dinagem. Tr.
99109-5011. (11/
05)

OFERECEM-SE

DOMÉSTICA/FA-
XINA/DIÁRISTA -
tenho referência
e experiência. Tr.
c/ Rosa (18)
99124-3162. (14/
05)

PASSADEIRA -
procuro trabalho,
tenho referência.
Tr. c/ Cristina
99114-4968. (13/
05)

ACOMPANHAN-
TE DE IDOSO -
período noturno.
Tr. c/ Hilda
99157-1131. (12/
05)

DIARISTA - tenho
referência. Tr. c/
Maria 99157-
4101. (11/05)

FAXINEIRA - te-
nho experiência.
Tr. c/ Elem 99118-
2692. (07/05)

Anuncie nos
Classificados
diariamente

até às 16h00.

Economia

O custo da cesta básica
de alimentos aumentou em
abril em todas as 17 capitais
onde o Departamento Inter-
sindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos
(Dieese) realiza a Pesquisa
Nacional da Cesta Básica de
Alimentos. De março para
abril, as altas mais expressi-
vas ocorreram em Campo
Grande (6,42%), Porto Ale-
gre (6,34%), Florianópolis
(5,71%), São Paulo
(5,62%), Curitiba (5,37%),
Brasília (5,24%) e Aracaju
(5,04%). A menor variação
foi observada em João Pes-
soa (1,03%).

Segundo a pesquisa, São
Paulo foi a capital onde a
cesta básica teve o maior
custo (R$ 803,99), seguida
por Florianópolis (R$ 788),
Porto Alegre (R$ 780,86) e
Rio de Janeiro (R$ 768,42).
Nas cidades do Norte e
Nordeste, onde a composi-
ção da cesta é diferente das

Custo da cesta básica
aumenta nas 17 capitais
pesquisadas pelo Dieese

demais capitais, os menores
valores médios foram
registrados em Aracaju (R$
551,47) e João Pessoa (R$
573,70).

Na comparação com abril
do ano passado, todas as ca-
pitais pesquisadas tiveram alta
de preço, com variações que
oscilaram entre 17,07%, em
João Pessoa, e 29,93%, em
Campo Grande.

A pesquisa indicou ainda
que o salário mínimo neces-
sário para a manutenção de
uma família de quatro pesso-
as deveria ser de R$
6.754,33, ou 5,57 vezes o mí-
nimo de R$ 1.212,00 em abril
de 2022. Em março, o valor
necessário era de R$
6.394,76, ou 5,28 vezes o piso
mínimo. Em abril de 2021, o
valor do mínimo necessário
era de R$ 5.330,69, ou 4,85
vezes o mínimo vigente na
época, de R$ 1.100.

(Com Agência Brasil)

SIMPATIA AOS 3 ANJOS PROTETORES
Se você está em dificuldades, seja ela financeiras, doença ou qualquer
coisa, faça isso durante 3 dias seguidos. Pegue um prato, acenda 3
velas e coloque um pouco de água e açúcar, coloque num lugar mais
alto que sua cabeça. Ofereça aos três Anjos Protetores (Gabriel, Rafael
e Miguel) e faça o pedido e em três dias você alcançará a graça.
Publique no 3.º dia e observe o que acontece no 4.º dia. Obrigado aos
três Anjos Protetores. (A.B.L.)


