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Anuncie nos Classificados diariamente até às 16h00.

Aos Sábados até às 10h30.

DA REDAÇÃO

Acumulada, a Mega-
Sena pode pagar um prêmio
estimado em R$ 80 milhões
nesta quarta-feira (26). O
sorteio do concurso 2.375
será realizado a partir das 20h
(horário de Brasília), no Es-
paço Loterias CAIXA, loca-
lizado no Terminal Rodoviá-
rio do Tietê, em São Paulo
(SP).

As apostas podem ser fei-
tas até às 17h do dia do sor-
teio nas lotéricas de Pená-
polis, pelo portal Loterias
CAIXA (www.
loteriasonline.caixa.gov.br),
no app Loterias CAIXA ou
por meio do Internet Banking
CAIXA para clientes do ban-
co, até às 19h.

Caso apenas um apos-
tador leve o prêmio da Mega-
Sena e aplique todo o valor
na Poupança da CAIXA, re-
ceberá R$ 127,2 mil de ren-
dimento no primeiro mês. Se
preferir investir em automó-
veis, o prêmio seria sufici-
ente para adquirir 320 car-
ros de luxo, custando R$
250 mil cada. O valor de
uma aposta simples na Mega

EconomiaPaulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

DESTAQUE DA SEMANA
Vende-se residência no Jardim do Lago 5, com 03 dormitórios

sendo 01 suíte com closet, copa/cozinha com armários, fogão cook-top,

e forno elétrico embutidos com coifa, despensa, varanda

com churrasqueira, balcão com cuba e banheiro, piscina aquecida

com cascata, portões automatizados, interfone

PREÇO: 400 mil, Aceita-se financiamento

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

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

Mega-Sena pode pagar
R$ 80 milhões hoje

é de R$ 4,50.

Bolão
Para ter mais chances de

ganhar na Mega-Sena, basta
formar um grupo, escolher os
números, marcar a quantida-
de de cotas e fazer a aposta
em qualquer uma das 13 mil
lotéricas do país. Ao ser re-
gistrada no sistema, a aposta
gera um recibo de cota para
cada participante, que pode
resgatar a sua parte do prê-
mio individualmente. Os
bolões têm valor mínimo de
R$ 10 e cada cota deve ser
de pelo menos R$ 5, sendo
possível realizar um bolão de
no mínimo duas e no máximo
100 cotas.

O apostador também pode
adquirir cotas de bolões orga-
nizados pelas lotéricas. Bas-
ta solicitar ao atendente a
quantidade de cotas que de-
seja e guardar o recibo para
conferir a aposta no dia do
sorteio. Nesse caso, poderá
ser cobrada uma tarifa de ser-
viço adicional de até 35% do
valor da cota, a critério da
lotérica.

(Com A/I Caixa)

VENDE-SE

CASA - vendo,
Birigui, c/ 02
quartos, 03 ba-
nheiros, c/ pisci-
na, garagem co-
berta. R$
230.000,00. Tr.
9 9 7 6 6 - 8 7 0 0 .
(27/05)

CASA - vendo,
Res. Colina Ver-
de, c/ 02 quar-
tos, banheiro,
sala, cozinha,
garagem, lavan-
deria coberta.
R$ 160.000,00.
Tr. 99750-8489.
(27/05)

CASA - vendo,
bairro Portal dos
Flamboyant, c/
02 quartos, ba-
nheiro, sala, co-
zinha, garagem
coberta. R$
180.000,00. Tr.
9 9 7 3 1 - 7 8 8 9 .
(26/05)

CASA - vendo, c/
03 quartos, sala,
copa, cozinha,
garagem cober-
ta. R$ 175.000
,00. Tr. 99134-
7032. (26/05)

ALUGA-SE

CASA - alugo, c/
02 cômodos,
banheiro. Tr.
9 9 6 5 8 - 5 7 3 7 .
(27/05)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung Galaxy A
20, 32GB, bom
estado. R$ 750
,00. Tr. telefone
9 9 1 4 2 - 3 0 8 7 .
(26/05)

CLIMATIZADOR
- vendo, marca
Philco, funcio-
nando perfeita-
mente, ótimo es-
tado. Tr. telefone
9 9 1 0 4 - 0 7 3 4 .
(27/05)

GELADEIRA -
vendo, marca
Consul, funcio-
nando perfeita-
mente, ótimo es-
tado. R$ 250,00.
Tr. telefone
9 9 1 4 1 - 1 7 9 0 .
(26/05)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
DE REPACTUAÇÃO DE BÉBITO:

ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE
REPACTUAÇÃO DE DÉBITO – DEVEDOR: Consór-
cio Intermunicipal da Microrregião de Penápolis. – CNPJ:
55.750.301/0001-24 – CREDOR: Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Penápolis. – OBJETO: Termo de
Repactuação de Débito para pagamento parcelado prove-
niente da prestação de serviços de lavanderia, exames de
ultrassonografia e ressarcimento de despesas de pessoal
cedido – Procedem ao aditamento da cláusula primeira
corrigindo o valor do cálculo final de R$ 120.564,91 para
R$ 120.534,86, permanecendo em vigor os demais itens e
cláusulas de repactuação. Penápolis, 26 de Maio de 2.021.
AGNALDO CESAR DUARTE. Secretário Executivo do
CIMPE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 417/21 –
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. Acha-se aberto Edital
para CREDENCIAMENTO de Pessoa(s) Jurídica(s) para
prestação de serviços especializado para a realização de
Exames de Colonoscopias e Polipectomias. O presente
Regulamento estará em vigor à partir do dia 26/05/2021 e
os interessados deverão realizar o seu credenciamento até
o dia 26/06/2021 e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
podendo qualquer interessado do ramo, durante esse prazo
e desde que cumpra os requisitos previstos no Edital, soli-
citar seu credenciamento. O Edital completo e seus ane-
xos estão disponíveis no site www.cisa.sp.gov.br em LI-
CITAÇÕES, no átrio do CIMPE, no horário das 7h às 11h
e das 13h às 16h, ou pelo e-mail: licitacao@cisa.sp.gov.br
Telefone (18) 3654 2324. Penápolis, 25 de Maio de 2021.
Agnaldo Cesar Duarte - Secretário Executivo do CIMPE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 418/21 –
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2021. Acha-se aberto Edital
para CREDENCIAMENTO de Pessoa(s) Jurídica(s) para
prestação de serviços especializado para a realização de
Procedimentos Oftalmológicos. O presente Regulamento
estará em vigor à partir do dia 26/05/2021 e os interessa-
dos deverão realizar o seu credenciamento até o dia 26/06/
2021 e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo
qualquer interessado do ramo, durante esse prazo e desde
que cumpra os requisitos previstos no Edital, solicitar seu
credenciamento. O Edital completo e seus anexos estão
disponíveis no site www.cisa.sp.gov.br em LICITAÇÕES,
no átrio do CIMPE, no horário das 7h às 11h e das 13h às
16h, ou pelo e-mail: licitacao@cisa.sp.gov.br Telefone (18)
3654 2324. Penápolis, 25 de Maio de 2021. Agnaldo Cesar
Duarte - Secretário Executivo do CIMPE.

TOLDO - vendo,
medindo 5,30 de
largura e 1,90 de
altura, ótimo es-
tado. R$ 1.200
,00. Tr. (14)
99723-5836. (26/
05)

SOFÁ DE CAN-
TO - vendo, mar-
rom, ótimo esta-
do de conserva-
ção. R$ 550,00.
Tr.  99763-1918.
(26/05)

FREEZER - ven-
do, marca Elec-
trolux, 305 litros,
ótimo estado. Tr.
telefone 99148-
3400. (26/05)

COROLLA XEI
2010 - vendo,
preto, automáti-
co, doc. ok, c/
107.000km, com-
pleto. R$ 44.990
,00. Tr.  99106-
3386. (27/05)

207 1.6 2009 -
vendo, prata, au-
tomático, c/
89.000km, doc.
ok, ún. dono,
completo. R$
22.000,00. Tr.
98115-9510. (27/
05)

STRADA TRUCK
2014 - vendo,
branca, flex, c/
147.000km, óti-
mo estado. R$
52.000,00. Tr.
(14) 99730-1122.
(27/05)

STRADA TRUCK
99 - vendo, prata,
c/ 339.000km,
doc. ok, direção
hidráulica, bom
estado. R$
14.500,00. Tr.
99765-8697. (27/
05)

FIESTA 96 - ven-
do, branco, c/
132.590km, doc.
ok, bom estado.
Tr.  (14) 99676-
7990. (27/05)

AIRCROSS 2012
- vendo, marrom,
automático, c/
128.000km, bom
estado. R$
17.500,00. Tr.
(14) 99112-1611.
(27/05)

F R E E M O N T
PRECISION 2014
- vendo, branco,
c/ 07 lugares, au-
tomática, comple-
ta. R$ 55.000,00.
Tr. 99734-2505.
(26/05)

VECTRA 2006 -
vendo, preto,
doc. ok, comple-
to. R$ 22.000,00.
Tr. 99667-9496.
(26/05)

VOYAGE 1.0 2010
- vendo ou troco,
preto, c/ 04 por-
tas, completom
bom estado. R$
24.500,00. Tr. c/
(18) 99738-1214.
(30/05)

GOL 1.0 2012 -
vendo ou troco,
preto, c/ 04 por-
tas, completo. R$
21.500,00. Tr. c/
(18) 99738-1214.
(30/05)

FORD FUSION
2.3 SEL 2007 -
vendo ou troco,
preta, completo,
bom estado. R$
25.900,00. Tr. c/
telefone (18)
99738-1214. (30/
05)

COROLLA XEI
2012/13 - vendo,
prata, automáti-
co, c/ 83.000km,
doc. ok, bom es-
tado. R$ 59.500
,00. Tr. telefone
99659-4517. (25/
05)

HILUX SRX 4X4
2020 - vendo,
preta, automáti-
ca, ún. dono,
completa. R$
251.990,00. Tr.
98144-1925. (26/
05)

GOL G3 2005 -
vendo, preto,
doc. ok, trava+
alarme, ótimo es-
tado. Tr. 98815-
0433. (26/05)

FIESTA CLASS
1.0 4P 2009/10 -
vendo, preto,
doc. ok, c/ 91.000
km, ótimo estado.
R$ 16.000,00. Tr.
99809-2032. (26/
05)

CBX 2008 - ven-
do, vermelha, c/
25.947km, doc.
ok, bom estado.
Tr. 99136-3439.
(26/05)

ENVELOPAMENTO
DE MOTOS - a
partir de R$ 200
,00. A primeira
loja de envelo-
pamento de Rio
Preto e região,
10 anos de bons
serviços. Consul-
te-nos (17)
9 9 1 4 6 - 1 3 4 2
(Whats). (26/05)

CELULAR / GPS
- arrumamos e
atualizamos. Te-
mos películas de
várias marcas.
Melhores preços
de Penápolis. Tr.
(18) 98814-3241
(Whats). (26/05)

OFERECEM-SE

CUIDADORA DE
IDOSOS - procu-
ro trabalho, pos-
so cobrir folgas
também. Tr. c/
Kelly (18) 99114-
0848. (27/05)

AUXILIAR SER-
VIÇOS GERAL -
Tr. c/ Jeronimo
99195-2417. (27/
05)

DOMÉSTICA OU
FAXINA - Tr. c/
Rosa 99124-
3162. (26/05)

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.

Anuncie nos
Classificados
diariamente
até às 16h00.
Aos Sábados
até às 10h30.


