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SÁBADO, 29 DE JANEIRO DE 2022
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

CHAMADA PÚBLICA nº 001/2022 – Processo Administrativo Nº 008/2022
Acha-se aberta na Divisão de Compras e Materiais a CHAMADA PÚBLICA nº 1/2022,
para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, destinados ao atendimento do PNAE, relativo ao ano letivo de 2022. Os Grupos Formais
e Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda entre os
dias 31 de janeiro a 21 de fevereiro de 2022 na Divisão de Compras e Materiais. A abertura
dos envelopes se dará no dia 22 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas na Sala de Licitações
da Prefeitura Municipal de Álvares Machado. O Edital completo e anexos estão disponíveis
na Divisão de Compras e Materiais, em horário de expediente, no site www.alvaresmachado.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br. Telefone: (18) 3273-9300.
Álvares Machado, 28 de janeiro de 2022. Roger Fernandes Gasques – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2022
Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, contendo
produtos de 1ª qualidade, com entrega parcelada, pelo período estimado de 04
(quatro) meses. Data de abertura da sessão: dia 10 de Fevereiro de 2022, às
11:30 horas. Edital disponível no sítio eletrônico www.sarutaia.sp.gov.br e www.
bllcompras.com. Local: Bolsa de Licitações e Leilões – BLL. Maiores informações:
Setor de Licitações da Prefeitura – licitacoes@sarutaia.sp.gov.br.
Município de Sarutaia, 28 de Janeiro de 2022.
Isnar Freschi Soares - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 012/2022 – Pregão Eletrônico nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de Getulina torna público, que se acha aberto na Secretaria de Licitações
o Processo Licitatório nº 012/2022, instaurado na modalidade de Pregão Eletrônico sob o nº 001/2022,
cujo objeto é a aquisição de um veículo tipo caminhão compactador novo 0 km com capacidade para
12m³. O encerramento para a entrega dos envelopes contendo a proposta ﬁnanceira e documentação
será no dia 22/02/2022, as 09h00min horas, onde logo após o credenciamento das empresas se iniciará
a abertura dos mesmos. O Edital completo e anexos, poderão ser adquiridos na Secretaria de Licitações
desta Prefeitura, sito à Praça Bernardino de Campos nº 184, Centro, Getulina-SP, no horário das 10:00 as
12:00 horas e da 13:00 as 16:30 horas, ou através do site www.getulina.sp.gov.br. Maiores informações
ou esclarecimentos, no endereço acima mencionado ou pelo telefone (14) 3552-9222, ramal 9247.
ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA - Prefeito Municipal

EDITAL
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ENFERMEIROS AUDITORES COMUNICA AOS ASSOCIADOS:
REALIZAÇÃO PROVA DE TITULAÇÃO DE ESPECIALISTA EM AUDITORIA DE ENFERMAGEM
Cidade do Rio de Janeiro 08/04/2022 - HORÁRIO DAS 08H ÀS 12H
Cidade de São Paulo 06/05/2022 - HORÁRIO DAS 08H ÀS 12H
Inscrição e envio de documentos até dia 28/03/2022 para quem realizar a prova de Título na cidade do Rio de Janeiro
Inscrição e envio de documentos até dia 06/04/2022 para quem realizar a prova de Título na Cidade de São Paulo
LOCAL A CONFIRMAR: SERÁ PUBLICADO NO SITE DA ABEA
EXCLUSIVOS PARA ASSOCIADOS DA ABEA
Taxa para realização da prova:R$ 150 (cento e cinquenta reais)
EDITAL NO SITE:WWW.ABEABRASIL.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2022
Objeto: Registro de Preços para CARNES E DERIVADOS ALIMENTÍCIOS
PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, contendo produtos de 1ª
qualidade, com entrega parcelada, pelo período estimado de 04 (quatro) meses.
Data de abertura da sessão: dia 11 de Fevereiro de 2022, às 11:30 horas. Edital
disponível no sítio eletrônico www.sarutaia.sp.gov.br e www.bllcompras.com.
Local: Bolsa de Licitações e Leilões – BLL. Maiores informações: Setor de
Licitações da Prefeitura – licitacoes@sarutaia.sp.gov.br.
Município de Sarutaia, 28 de Janeiro de 2022.
Isnar Freschi Soares - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS/SP

AVISO DE LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – MODALIDADE PREGÃO
(PRESENCIAL) – PREGÃO Nº 5/2022 – PROCESSO Nº 7/2022 – TIPO: MENOR PREÇO
UNITÁRIO POR ITEM – Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de materiais
elétricos, para o período de 12 meses, conforme especiﬁcações constantes do Edital. A sessão
pública de processamento terá início às 9h (nove horas - horário de Brasília/DF) do dia
15/2/2022 (terça-feira). O Edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações
da Prefeitura, situado na Rua Gustavo Martins Cerqueira, nº 463, Saguão 2, Centro, em Urupês/
SP, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h, bem
como no endereço eletrônico: www.urupes.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas
pelo telefone/fax: (17) 3552-1144 ou pelo e-mail: licitacoes@urupes.sp.gov.br. PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE URUPÊS, 28 de janeiro de 2022. ALCEMIR CASSIO GREGGIO - Prefeito -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

Aviso de Licitação
Tomada de Preços Nº03/2022
A Prefeitura Municipal de Conchas torna público que se encontra aberta licitação modalidade Tomada
de Preços Nº03/2022, objetivando a contratação, sob o regime de empreitada global, de empresa
especializada para a execução da obra de demolição, ampliação, reforma e construção da E.M.
“Profª. Ana Petilo Maraccini”, localizada na Rua Pedro Salgado, nº534, no Distrito de Juquiratiba,
Conchas – SP. O edital completo se encontra disponível para download no site oﬁcial da Prefeitura
www.conchas.sp.gov.br, ou solicitar pelo e-mail: licitacao3@conchas.sp.gov.br / pmclicitacao@
conchas.sp.gov.br. Os documentos de credenciamento e os envelopes n°01-proposta comercial
e n°02 - documentos de habilitação deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura,
localizado na Rua Minas Gerais, nº707 - Centro - Conchas – SP, até às 09h30min do dia 24 de
fevereiro de 2022. Informações: (14) 3845-8011/8014. Júlio Tomazela Neto – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 - PROCESSO Nº
002/2022 - Objeto: Pregão Presencial – do tipo menor preço global, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS,
para eventual e futura contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com o fornecimento
de material e mão de obra para execução da iluminação pública de diversas praças do Município de Laranjal
Paulista, conforme especiﬁcações constantes do anexo I – Termo de Referência, planilha orçamentária e
seus anexos, que fazem partes integrantes do Edital Pregão Registro de Preços nº 001/2022 - Entrega dos
envelopes PROPOSTA ( 01) e HABILITAÇÃO (02) e CREDENCIAMENTO: até às 9:00 horas do dia 11 de
Fevereiro de 2022, iniciando-se a abertura no mesmo dia e horário. Os interessados poderão obter o Edital
na íntegra, através do site www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações), bem como obter maiores informações
na Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, sita. à Praça Armando de Salles Oliveira, nº 200-Laranjal PaulistaSP, em horário normal de expediente ou através dos telefones: 0xx15.3283.83.31 e 0xx15.3283.83.38. Laranjal
Paulista, 28 de Janeiro de 2.022 - Alcides de Moura Campos Junior-Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. FMS 01/2022
O Município de Canoinhas/SC, através do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº.
11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 16/02/2022, às
09h15min, licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DA REFORMA NA SALA DE RAIO-X DO UPA (UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO), LOCALIZADA NA RUA JOÃO DA CRUZ KREILING, Nº 1010, CENTRO
DA CIDADE DE CANOINHAS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS
NECESSÁRIOS. Recebimento de propostas até às 09h00mim do dia 16/02/2022.
Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site: www.pmc.sc.gov.br no link licitações.
Gilberto dos Passos
Prefeito

LEILÃODEALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA-LEI9.514/1997-“PRESENCIALEONLINE”

AVISO DE ABERTURA DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública N°. 0001/2022 - Edital Nº 0001/2022.
Objeto: Concorrência Administrativa de direito real de uso à título gratuito
de bem público imóvel transcrito sob nº 10.535, Livro 3-T, Fls. 128, Objeto
de desapropriação pelo Município de Paraibuna, nos autos do Proc.
0000963-69.2010.8.26.0418, devidamente incorporado ao Patrimônio
Municipal, conforme sentença prolatada em 03 de outubro de 2014,
conﬁrmada em instância superior, com trânsito em julgado em 05/07/2019,
sito na Rodovia dos Tamoios, Km 29 - Paraibuna/SP, com a ﬁnalidade
de “Polo Industrial”, fracionada em quadras e lotes, com ﬁnalidade de
geração de emprego e renda. Critério de Julgamento: Maior Oferta Por
Lote. Encerramento e abertura: Encerramento às 08:30 horas e abertura
às 09:00 horas do dia 16/03/2022.
Informações: Telefone (12) 3974-2080, Ramal 4 e E-mail: licitacao@
paraibuna.sp.gov.br.
Paraibuna, 29 de janeiro de 2022.
Victor de Cassio Miranda - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Cotia, torna público que se encontra
aberta licitação na modalidade CP 006/2022, PA 33.148/2021, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para Recapeamento
e Reconstrução asfáltica nas ruas do Bairro Parque. São George –
RECURSOS FEDERAIS. Abertura dia 10/03/2022 às 14:00 horas, no
prédio da Secretaria Municipal de Licitações e Logística, sito à Rodovia
Raposo Tavares, no Km 36, Estrada Boa Vista nº 575 – Condomínio Boa
Vista – Cotia/SP. O edital estará à disposição a partir de 31/01/2022
através do site da Prefeitura Municipal de Cotia: www.cotia.sp.gov.br,
quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 46164846, ramal 2131.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Cotia, torna público que se encontra
aberta licitação na modalidade CP 007/2022, PA 32.188/2021, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para Pavimentação,
Recapeamento e Reconstrução asfáltica nas Ruas do Bairro Quinta dos
Angicos. RECURSOS FEDERAIS. Abertura dia 10/03/2022 às 15:00
horas, no prédio da Secretaria Municipal de Licitações e Logística,
sito à Rodovia Raposo Tavares, no Km 36, Estrada Boa Vista nº 575
– Condomínio Boa Vista – Cotia/SP. O edital estará à disposição a
partir de 31/01/2022 através do site da Prefeitura Municipal de Cotia:
www.cotia.sp.gov.br, quaisquer informações poderão ser obtidas pelo
telefone (11) 4616-4846, ramal 2131.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré
AVISOS DE EDITAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/22 – PROCESSO Nº. 002/22
Objeto: Concessão de espaço público para uso e exploração remunerada
de Quiosques na Praça Romeu Bretas de Avaré, conforme edital. Data de
Encerramento: 08 de março de 2022 às 09:30 horas, Dep. Licitação. Data de
abertura: 08 de março de 2022 às 10 horas. Informações: Dep. Licitação – Praça
Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de janeiro de 2.022 – Olga Mitiko
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
II REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 019/2021
PROCESSO Nº. 441/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão de obra para execução de pavimentação asfáltica
na Rua Milão, Bairro Jardim Europa, Avaré/SP. Data de Encerramento: 07 de março
de 2022 às 09:30 horas, Dep. Licitação. Data de abertura: 07 de março de 2022
às 10 horas. Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 26 de janeiro de 2.022 – Olga Mitiko Hata – Presidente da
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 – PROCESSO Nº. 001/2022
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de escritório
para atender toda a municipalidade, exceto as Secretarias Municipais de Saúde e
Educação. Recebimento das Propostas: 31 de janeiro de 2.022 das 08 horas até
10 de fevereiro de 2.022 às 08 horas. Abertura das Propostas: 10 de fevereiro de
2.022 às 08h10min. Início da Sessão de Disputa de Preços: 11 de fevereiro de 2.022
às 09 horas. Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 28 de janeiro de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 064/2021 – PROCESSO Nº. 487/2021, objetivando a Contratação de empresa para
a prestação de serviços para renovação do AVCB do Ginásio Kim Negrão, conforme
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 24/01/2.022. Andréia
Brisola Carvalheira – Secretária Municipal de Esportes da Estância Turística de Avaré.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 309/2021-CO
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA – tipo: Técnica e Preço –
para Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de engenharia
para apoiar a Coordenadoria de Meio Ambiente do DER/SP no gerenciamento de
normas e procedimentos de licenciamento, na gestão de sua malha rodoviária na
forma de prevenir e minimizar impactos ambientais e nas demais atividades necessárias ao tratamento das variáveis ambientais envolvidas, em cumprimento da
legislação pertinente. orçado num valor de R$ 4.576.138,08 - prazo 12 meses.
O edital poderá ser consultado e baixado no site: www.der.sp.gov.br. A versão
completa do edital também poderá ser retirada das 9 às 17 horas na Avenida
do Estado 777 – 2º andar – sala 2012, mediante entrega no ato de um CD-R ou
DVR-R novo para aquisição da versão em mídia eletrônica.
Os envelopes contendo a proposta técnica (envelope 1), proposta de preços
(envelope 2) e documentação (envelope 3) serão recebidos até as 14:30 horas
do dia 17/03/2022 na Sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 2º andar
– Auditório – Ala B.
As empresas interessadas poderão obter maiores esclarecimentos e informações
na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 2º andar , na cidade de São
Paulo, ou através do telefone 0XX(11) 3311-1583, 3311-1580 ou (11) 3311-1579
nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas ou pelo site: www.der.sp.gov.
br.
As informações estarão disponíveis no site www.e-negociospublicos.gov.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | PRESENCIAL
ON-LINE
1º Leilão: dia 07/02/2022 às 14h 2º Leilão: dia 16/02/2022 às 14h
EDUARDO CONSENTINO, lleiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório à
Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A,
doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre
Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia
de Alienação e Outras Avenças de nº 10135996404, firmado em 12/05/2016, no qual figuram como Fiduciantes VICTOR HENRIQUE PIRES PAPINI,
brasileiro, solteiro, subgerente de vendas, inscrito no RG sob o nº 21.473.672-0-DETRAN/RJ, e no CPF/MF sob o nº 116.852.617-52, e MARCELLY
SENNA DOS ANJOS XIMENES, brasileira, solteira, técnica em química, inscrita no RG sob o nº 24.269.173-1-DETRAN/RJ, e no CPF/MF sob o nº
128.860.367-30, residentes e domiciliados em Campo Grande/RJ, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São
Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 366.170,39 (Trezentos e sessenta e seis mil, cento e setenta reais e
trinta e nove centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo APARTAMENTO
nº 138, do Bloco 01, da Rua José Soares Ferreira, nº 20, do empreendimento designado “FIORI RESIDENCIAS I”, Campo Grande, Freguesia de Campo
Grande,comdireitoa01vagadegaragemdescobertadenº38,comáreaprivativade73,43m²,áreatotalde122,91m²,eáreasprivativasdasunidades
autônomas: A unidade autônoma desta matrícula terá terraço privativo e perpétuo das áreas situadas atrás da entrada da respectiva unidade, sendo
vedado aos adquirentes, proprietários e promitentes compradores, qualquer execução de construções nessa área, que possui as dimensões lineares
abaixo; Caberá à unidade o terraço privativo e perpétuo das áreas situadas imediatamente atrás, medindo 3,69m de frente e fundos por 4,83m de
ambos os lados, e a sua respectiva fração ideal de 0,012698 do terreno designado por Lote 01 do PAL 47.792. Matrícula nº 7.688 do 12º Registro de
Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em
primeiro leilão, fica desde já designado o dia 16 de fevereiro de 2022, às 14:00 horas, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com
lance mínimo igual ou superior a R$ 183.085,20 (Cento e oitenta e três mil, oitenta e cinco reais e vinte centavos). Todos os horários estipulados neste
edital, no site do leiloeiro (www.biasileiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de
Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão.
O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com
exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo
on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de
24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de
preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro
correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro
de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br

Hugo Leonardo Alvarenga Cunha, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 870, com escritório Av. Indianópolis,
2826, Planalto Paulista - São Paulo/SP, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária HESA 89 –
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.067.032/0001-89, com sede em Mogi das
Cruzes/SP, à Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145 – 15º andar – Helbor Concept – Edif. Corporate
– Jardim Armênia, nos termos da Escritura de Venda e Compra de bem Imóvel, Financiamento com Garantia de
Alienação Fiduciária, firmado em 19/05/2017, no qual figura como fiduciante MAREZA VEIGA DE SOUSA,
brasileira, solteira, maior, arquiteta, RG nº 19.279.424-3 SSP/SP, CPF nº 180.215.288-18, residente e
domiciliada à Rua Guarani, 249, Vila Tupi, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09760-100, levará a PÚBLICO
LEILÃO, de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 08/02/2022
às 10:00 horas, no Escritório do leiloeiro, situado na Av. Indianópolis, 2.826 - Planalto Paulista, em São Paulo/SP,
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 937.290,28 (novecentos e trinta e sete mil,
duzentos e noventa reais e vinte e oito centavos). Caso não haja licitante, fica desde já designado o
SEGUNDO LEILÃO no dia 15/02/2022 às 10:00 horas, no mesmo local, com lance mínimo igual ou superior à
R$ 933.419,99 (novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos)
com a propriedade consolidada em nome da credor Fiduciária constituído pelo imóvel abaixo. SÃO BERNARDO
DO CAMPO/SP. Baeta Neves. Apartamento nº 76, localizado no 7º andar do empreendimento imobiliário
denominado RESIDENCIAL IDEALE, com acesso pelo nº 661 da Avenida Armando Ítalo Setti, composto de sala
de estar e jantar com acesso à varanda com churrasqueira, dois dormitórios, um dormitório do tipo suíte com
varanda, lavabo, banheiro, cozinha, área de serviço com acesso à varanda com churrasqueira. Com área real
privativa de 96,16m², área real comum de 78,65m², perfazendo a área real total de 174,81m² e fração ideal no
solo de 0,0063589445. Direito a uma vaga dupla situada na garagem coletiva do empreendimento, em local
indeterminado e com auxílio de manobrista. Obs1: Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. Obs2:
Existe dívida de cotas condominiais e de IPTU. Matrícula nº 152.925 do 1º CRI de São Bernardo do Campo/SP.
Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.cunhaleiloeiro.com.br, em catálogos ou em
qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O devedor fiduciante será
comunicado na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, podendo o fiduciante adquirir sem concorrência de
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão,
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado
lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site
www.cunhaleiloeiro.com.br, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão
de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, respeitado o direito de preferência do fiduciante.A venda será
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, constituindo ônus do
interessado verificar suas condições “in loco”, previamente à realização do Leilão. O arrematante presente
pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de
arremate, em cheques separados, inclusive o devedor fiduciante, no caso do exercício do direito de preferência,
na forma da lei. O arrematante “on-line” terá prazo de 24 horas para efetuar o pagamento da totalidade do preço e
da comissão do leiloeiro, conforme edital. Havendo arrematação a escritura de venda e compra será lavrada em
até 60 dias úteis, contados da data do leilão. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à
transferência do imóvel arrematado (ITBI, escritura e quaisquer outras despesas). As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 /1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 /
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.Para mais informações – tel.: (11) 5586.3000 Lances Online no
Site: www.cunhaleiloeiro.com.br - Hugo LeonardoAlvarenga Cunha – Leiloeiro Oficial – JUCESP nº 870

1º Leilão: dia 07/02/2022 às 14h 2º Leilão: dia 16/02/2022 às 14h
Eduardo Consentino, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício),
com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular
de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 10123811102, firmado em
30/07/2012, no qual figura como Fiduciante FLAVIA XAVIER GOMES, brasileira, solteira, maior, arquiteta, portadora
do RG nº 29.463.474-5-SSP/SP, inscrita no CPF nº 283.122.508-67, residente e domiciliada em São Paulo/SP, levará a PÚBLICO
LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 14:00
horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual
ou superior a R$ 541.090,30 (Quinhentos e quarenta e um mil, noventa reais e trinta centavos), o imóvel a seguir descrito, com
a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo APARTAMENTO Nº 23, localizado no 2º Pavimento da
TORRE 01, integrante do empreendimento denominado “RESERVA DOS LAGOS RESIDENCIAL”, situado na Rua Miguel Yunes, nº 545,
no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área privativa de 60,050m², e a área comum de 43,643m² (sendo 20,357m² coberta
e 23,286m² descoberta), nesta já incluída a área correspondente a 01 (uma) vaga de garagem localizada na garagem coletiva do
condomínio, perfazendo a área total de 103,693m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,003657 no terreno, com área total
edificada de 80,407m². Matrícula nº 384.130 do 11º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Obs: Ocupado. Desocupação
por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado
o dia 16 de fevereiro de 2022, às 14:00 horas, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$ 270.545,15 (Duzentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos). Todos os horários
estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.biasileiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação
consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do
art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários,
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital,
se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo
o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no
parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio
de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial,
na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão.
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br, e se habilitar
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado
de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois
de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito
de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço
e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio
de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo
BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932,
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
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DIRETORIA DE OPERAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 424/2021-TP
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS – tipo:
Menor Preço – para Contratação das obras de recuperação do viaduto
da SP 304 (Luiz de Queiroz), Km 139+250m, município de Santa Barbara D’Oeste, com elaboração de projeto executivo.- orçado num valor de
R$347.101,47 – prazo 02 meses.
O edital poderá ser consultado e baixado no site: www.der.sp.gov.br. A
versão completa do edital também poderá ser retirada das 9 às 17 horas na
Avenida do Estado 777 – 2º andar – sala 2012, mediante entrega no ato de
um CD-R ou DVR-R novo para aquisição da versão em mídia eletrônica.
Os envelopes contendo a proposta de preços (envelope 1) e documentação (envelope 2) serão recebidos até as 10 horas do dia 15/02/2022
na Sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 2º andar – Sala de
Licitações.
As empresas interessadas poderão obter maiores esclarecimentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 2º andar , na cidade de São Paulo, ou através do telefone 0XX(11) 3311-1583, 3311-1580
ou (11) 3311-1579 nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas ou pelo
site: www.der.sp.gov.br.
As informações estarão disponíveis no site www.e-negociospublicos.
gov.br

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 243/2021-TP
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS – tipo:
Menor Preço – para Contratação de obras de melhorias em galerias de
águas ﬂuviais que está localizada na SP 181, na altura do km 9,600. - orçado num valor de R$ 2.151.552,32 – prazo 08 meses.
O edital poderá ser consultado e baixado no site: www.der.sp.gov.br. A
versão completa do edital também poderá ser retirada das 9 às 17 horas
na Avenida do Estado 777 – 2º andar – sala 2012, mediante entrega no
ato de um CD-R ou DVR-R novo para aquisição da versão em mídia
eletrônica.
Os envelopes contendo a proposta de preços (envelope 1) e documentação (envelope 2) serão recebidos até as 10:30 horas do dia 15/02/2022
na Sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 2º andar – Sala de
Licitações.
As empresas interessadas poderão obter maiores esclarecimentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 2º andar, na
cidade de São Paulo, ou através do telefone 0XX(11) 3311-1583, 33111580 ou (11) 3311-1579 nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas
ou pelo site: www.der.sp.gov.br.
As informações estarão disponíveis no site www.e-negociospublicos.
gov.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | PRESENCIAL
ON-LINE

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 03, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por idade, a contar de 01/01/2022,
o(a) Sr(a). ADEMIR DE SOUZA JARDIM, prontuário nº 114.741, PEDREIRO, do quadro de pessoal
efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 04, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). ADRIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, prontuário nº 107.469, MÉDICO, do
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 05, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). ALICE HARUMI TAKADA, prontuário nº 109.893, PSICOLOGO, do quadro de
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 06, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). ANDREA DE FREITAS ESPINDOLA, prontuário nº 106.871, AGENTE
ADMINISTRATIVO II, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 07, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). AURECILDA SOARES FERREIRA DOS SANTOS, prontuário nº 107.641,
AGENTE ADMINISTRATIVO I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 08, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). CARLOS ROBERTO DAL BELLO SANTOS, prontuário nº 104.926, AGENTE
ADMINISTRATIVO II, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 09, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). CESAR AUGUSTO SANCHES, prontuário nº 109.648, MÉDICO, do quadro
de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 10, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). CLEONICE ASSIS DA SILVA, prontuário nº 104.598, AGENTE DE SERVIÇOS
I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 11, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). CRISTIANE RAMOS VITAL, prontuário nº 102.887, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 12, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). DALVA MOURA DA SILVA, prontuário nº 102.664, AGENTE DE SERVIÇOS I,
do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 13, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a
contar de 01/01/2022, o(a) Sr(a). DARIANE FRANCISCATO DE SOUZA, prontuário nº 105.439,
FONOAUDIÓLOGO, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 14, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). ELIANA DE SOUZA NASCIMENTO, prontuário nº 106.176, AGENTE
ADMINISTRATIVO I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 15, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). FÁTIMA TEREZINHA DE OLIVEIRA, prontuário nº 101.416, ASSISTENTE
SOCIAL, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 16, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). GIZELMA MENDES VARJÃO DA COSTA, prontuário nº 104.142,
PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 17, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). IONEIDE ROSA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, prontuário nº 105.468,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 18, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). ISRAEL BARBOSA DOS SANTOS, prontuário nº 107.515, MOTORISTA I, do
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 19, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). IVONE BARRETO DE JESUS, prontuário nº 105.538, ENFERMEIRO, do
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 20, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). LILIAN APARECIDA GUARISI ALVES DE SOUZA, prontuário nº 102.187,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 21, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). LUISA ARCANJA GONÇALVES, prontuário nº 104.662, AGENTE DE
SERVIÇOS I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 22, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). MARCELINA FLORA DE OLIVEIRA LEANDRO, prontuário nº 106.390,
AGENTE DE SERVIÇOS I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 23, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). MARIA CRISTINA ROSA, prontuário nº 110.874, AGENTE ADMINISTRATIVO
II, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 24, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). MARIA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA SOUZA, prontuário nº 107.928,
AGENTE DE SERVIÇOS I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 25, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). MARIA JOSE DA SILVA BATISTA, prontuário nº 107.319, PROFESSOR DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 26, de 27/01/2022: aposenta compulsoriamente por invalidez, a contar de 01/01/2022,
o(a) Sr(a). MARIA ROSA POSSO, prontuário nº 115.741, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, do
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 27, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). MARLENE APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES, prontuário nº 116.828,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 28, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). MARLI MOREIRA DA SILVA MORAIS, prontuário nº 107.601, ASSISTENTE
DE ENFERMAGEM I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 29, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). NADIA ROSIMARI PAVAN, prontuário nº 108.405, PROFESSOR DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 30, de 27/01/2022: aposenta compulsoriamente por invalidez, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). NARA RUBIA DO CARMO DE ANDRADE CARDOSO, prontuário nº 113.243,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 31, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). PATRICIA CIORRA FERREIRA SCOLASTICO, prontuário nº 106.966,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 32 de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). RACHELE ARNONI, prontuário nº 109.396, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA ESPECIAL, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 33, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). SANDRA MARIA DIAS PERROTTI, prontuário nº 102.729, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 34, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). SANDRA MELO DA COSTA, prontuário nº 106.985, PROFESSOR DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 35, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). SIRLEI CELSO CASSIANO, prontuário nº 106.661, ASSISTENTE DE
ENFERMAGEM II, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 36, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). VALDEIR DE SOUZA PORTO, prontuário nº 103.055, AGENTE DE
SERVIÇOS I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 37, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar de
01/01/2022, o(a) Sr(a). VALDIRENE DOS SANTOS CASTRO, prontuário nº 106.936, PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 38, de 27/01/2022: aposenta voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 01/01/2022, o(a) Sr(a). VANDERLEIA DA CONCEIÇÃO DALESSI, prontuário nº 102.769,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal
de Diadema.

