
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO PARA A COMISSÃO DE ATLETAS DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS (CBT)

Pelo presente edital, são convocados os atletas que preencherem os requisitos previstos no art. 22-B, IV, do Estatuto da CBT, para a eleição 
dos 13 (treze) membros da Comissão de Atletas da CBT para o mandato de 04 (quatro) anos, que iniciará com a posse dos eleitos após o 
término da apuração dos votos. A eleição ocorrerá no dia 08/12/2021, das 8h (horário de Brasília) às 17h (horário de Brasília), de forma 
eletrônica, não presencial, por meio do aplicativo do sistema Tênis Integrado (já disponível para download). A partir das 8h (horário de Brasília) 
até às 17h (horário de Brasília), será disponibilizado dentro do aplicativo do sistema Tênis Integrado, para aqueles atletas aptos a votarem, a 
opção de participar da eleição e votarem em até 13 (treze) candidatos para a Comissão de Atletas da CBT. O atleta deverá acessar o referido 
aplicativo utilizando o seu login e senha. As informações detalhadas sobre a eleição constam no Regulamento das Eleições de 2021 da  e senha. As informações detalhadas sobre a eleição constam no Regulamento das Eleições de 2021 da  e senha. As informações detalhadas sobre a eleição constam no Regulamento das Eleições de 2021 da  e senha. As informações detalhadas sobre a eleição constam no Regulamento das Eleições de 2021 da 
Comissão de Atletas da CBT divulgado no site da CBT, na seção “Institucional”, subseção “Comissão de Atletas”. O voto será sigiloso e 
facultativo. Cada voto terá o peso 01 (um). Após a conclusão do voto, o sistema de votação não permitirá que o atleta realize um novo acesso 
para votar novamente ou alterar o seu voto. Caso tenha votado em menos de 13 candidatos, igualmente, não será permitido um novo acesso 
ao sistema de votação. O sistema Tênis Integrado emitirá automaticamente um recibo após a conclusão do voto, onde constarão os nomes 
dos candidatos em que o atleta votou. Os candidatos que desejarem participar da eleição deverão preencher os seguintes requisitos: a) ser 
maior de 18 anos; b) estarem em atividade como atletas ranqueados entre os 400 primeiros do ranking ATP ou WTA, caso sejam atletas de 
Tênis na categoria simples, ou entre os 200 primeiros do ranking ATP ou WTA, caso sejam atletas de Tênis na categoria de duplas; ou, se 
forem atletas de Beach Tennis deverão estar entre os 50 primeiros do ranking da ITF nas categorias masculino ou feminino ou se forem atletas 
de Tênis em Cadeira de Rodas deverão estar entre os 100 primeiros do ranking da ITF em qualquer das categorias; ou, se não estiverem em 
atividade, que tenham ocupado as 100 primeiras posições do ranking da ATP ou WTA nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da sua 
posse como Presidente, Vice-Presidente e membro da Comissão de Atletas; c) não estarem cumprindo penalidade aplicada pela CBT, que 
envolver doping (em âmbito nacional ou internacional), ou por algum dos órgãos da Justiça Desportiva; d) não incidirem em alguma das 
hipóteses previstas no art. 23, II, alíneas “a” até “f”, da Lei 9.615/98. Os atletas interessados e aptos em candidatar-se para membro da 
Comissão de Atletas da CBT deverão registrar a sua candidatura enviando um correio eletrônico (e-mail) do seu próprio endereço eletrônico, 
durante o prazo de 18/11/2021 até 28/11/2021, para o seguinte endereço eletrônico eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br, devendo na 
mensagem constar: nome completo, CPF, RG, endereço, telefone celular e e-mail do candidato. O processo eleitoral será fiscalizado por 
delegados dos candidatos concorrentes, caso indicados pelos mesmos, devendo o delegado ser indicado pelo candidato na mesma 
mensagem eletrônica (e-mail) em que registrar a sua candidatura. O candidato deverá informar os seguintes dados do delegado na 
mensagem eletrônica (e-mail): nome completo, CPF, RG, endereço, telefone celular e e-mail do delegado. Em 30/11/2021 será o último dia 
para que os atletas coloquem os valores das anuidades em dia e possam votar na eleição que acontecerá no dia 08/12/2021. No dia 
30/11/2021 será divulgado no site da CBT os nomes dos atletas inscritos e cujas candidaturas foram homologadas para participar da eleição,  da CBT os nomes dos atletas inscritos e cujas candidaturas foram homologadas para participar da eleição,  da CBT os nomes dos atletas inscritos e cujas candidaturas foram homologadas para participar da eleição,  da CBT os nomes dos atletas inscritos e cujas candidaturas foram homologadas para participar da eleição, 
bem como dos atletas inscritos e que possuirão prazo de 01/12/2021 até 03/12/2021 para apresentar defesa prévia. No dia 05/12/2021 será 
divulgada a lista final dos nomes dos candidatos que concorrerão na eleição, após a decisão sobre a impugnação ou não das candidaturas, 
bem como dos nomes das candidaturas que foram impugnadas, caso existam. A apuração dos votos iniciará imediatamente após o término 
do horário da votação. O resultado da eleição será divulgado imediatamente após o término da apuração dos votos, sendo os candidatos 
eleitos empossados logo após a proclamação do resultado.

Florianópolis/SC, 18 de novembro de 2021
João Magalhães Hueb de Menezes

Presidente da Comissão de Atletas da CBT
Pedro Boscardin Dias

Presidente da Comissão Eleitoral

VERDE E MEIO AMBIENTE

COMUNICADO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/SVMA/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0009877-3
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00030
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de serviços Técnicos de Manejo e Conservação para o Parque Augusta, conforme discriminados no Anexo II - Especificações 
Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 09:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00033
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0011623-0
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o Sul IV - 
Grupo M’Boi Mirim, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 09:15 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00034
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0011620-8
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o Sul III - 
Grupo Shangri-lá, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 09:30 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00035
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0011604-6
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o SUL I - 
Grupo Cordeiro, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 09:45 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00036
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012475-8
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o LESTE III 
- Grupo Nebulosas, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 10:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00037
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012478-2
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o LESTE V 
- Grupo Piqueri, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 10:15 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00040
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012480-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o Centro I - 
Grupo Aclimação, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 10:30 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00041
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012481-2
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o Centro II 
- Grupo Independência, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, às 
10:45 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00042
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012483-9
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o OESTE I 
- Grupo Cemucan, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 11:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00043
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012477-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o LESTE IV 
- Grupo Aricanduva, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 11:15 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00044
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012485-5
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o NORTE I 
- Grupo Toronto, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 11:30 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00045
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012486-3
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o NORTE II 
- Grupo Anhanguera, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 11:45 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/SVMA/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0011616-0
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00050
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o SUL II - 
Grupo Guanhembu, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando o edital com devolução de prazo e tornamos público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos 
que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 30 de novembro de 2021, 
às 12:00 horas.

DOCUMENTAÇÕES DOS PREGÕES ELETRÔNICOS ACIMA MENCIONADOS
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização 
do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DOS EDITAIS ACIMA MENCIONADOS
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, ou mediante agendamento via svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br 
na Divisão de Licitações e Contratos - DLC da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso -  
São Paulo/SP - CEP 04103-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento 
de Arrecadação do Município de São Paulo.

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
ΑΒΕΡΤΥΡΑ �Ε ΠΡΟΧΕΣΣΟ �Ε ΧΟΜΠΡΑ

Εντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεß πνσ λυχρατιϖοσ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δε ΧΟΜΠΡΑ 
ΠΡΙςΑ�Α, τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφß.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο 
πελο σευ Ρεγυλαæεντο δε Χοæπρασ: 

ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ:
ΦΦΜ 1154−2021−00 Í ÉΧΑΡΡΟ �Ε ΜΕ�ΙΧΑΜΕΝΤΟÇ ΦΦΜ 1156−2021−00 Í ÉΡΕΦΟΡΜΑ �Α ΣΑΛΑ 2304 Í 
ΤΙΤΥΛΑΡΕΣ ΦΟΦΙΤΟÇ ΦΦΜ 1157−2021−00 Í ÉΣΕΡςΙ�ΟΡ �ΕΛΛ ΠΟlΕΡΕ�ΓΕ Ρ440Ç ΦΦΜ 1160−2021−00 Í 
ÉΠΛΑΝΕϑΑΜΕΝΤΟ �Ε Α∩∏ΕΣ �Ε ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩℘Ο Ε ΜΑΡΚΕΤΙΝΓÇ

Α�ϑΥ�ΙΧΑ∩℘Ο Ñ ΧΟΜΠΡΑΣ ΠΡΙςΑ�ΑΣ
ΦΦΜ 0744−2021−00 (ΡΧ 33.884)

ΟΤΤΟΒΟΧΚ �Ο ΒΡΑΣΙΛ ΤΕΧΝΙΧΑ ΟΡΤΟΠΕ�ΙΧΑ ΛΤ�Α, 42.463.513/0001−89
ΦΦΜ 0856−2021−00 (ΡΧ 34.045)

ςΑΛΤΕΡ ΗΕΝΡΙΘΥΕ ϑΟΣΕ �ΟΣ ΣΑΝΤΟΣ 34108469801, 42.591.921/0001−16
ΦΦΜ 0887−2021−00 (ΡΧ 34.113)

ΠΑςΙΜΑΞ ΧΟΝΣΤΡΥ∩∏ΕΣ Ε ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΛΤ�Α, 03.511.505/0001−09
ΦΦΜ 0928−2021−01 (ΡΧ 34.151)

ΣΠΟΡΕ�ΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜ ΠΟΡΤΑΙΣ Ε�ΥΧΑΧΙΟΝΑΙΣ ΛΤ�Α, 19.808.862/0001−73
ΦΦΜ 0976−2021−00 (ΡΧ 34.215)

ΠΛΑΝΕΤΑ ΜΙΞ ΧΟΜΕΡΧΙΑΛ ΛΤ�Α., 15.734.647/0001−14
ΦΦΜ 1000−2021−00 (ΡΧ 34.268)

ΛΠ� ΑΡ ΧΟΝ�ΙΧΙΟΝΑ�Ο ΛΤ�Α, 33.780.037/0001−39
ΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟ

Α ΦΥΝ�Α∩℘Ο ΦΑΧΥΛ�Α�Ε �Ε ΜΕ�ΙΧΙΝΑ, χοßυνιχα ο ΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟ δο ΠΡΟΧΕΣΣΟ �Ε ΧΟΜΠΡΑ: 
ΦΦΜ 0957/2021−00 Í ÉΧΟΜΠΥΤΑ�ΟΡ ΧΟΜΠΛΕΤΟÇ, πορ σολιχιταο δα 〈ρεα ρεθυισιταντε.

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ oΕ ΠΑΥΛ⊆ΝΙΑ
ΤοÀαδα δε Πρεοσ ν≡: 07/2021
Εδιταλ δε Λιχιταο ν≡ 168/2021

Οβϕετο: Χοντραταο δε ε¼πρεσα παρα ρεϖιταλιζαο δο παρθυε δασ 
Υορεσ  χονϖνιο ΣΙΧΟΝς ν≡ 89537/2019 Πραζο ¼〈ξι¼ο παρα
εντρεγα ε προτοχολο δοσ ενϖελοπεσ ν≡ 01−©cοχυ¼ενταο§ ε ν≡
02−© Προποστα δε Πρεοσ§ cατα: ατ ο δια 07/12/2021 − Ηορ〈ριο:
ατ ◊σ 09η ι¼πρετεριϖελ¼εντε. Αβερτυρα δοσ ενϖελοπεσ ν≡ 01 −
©cοχυ¼ενταο§: cατα: 07/12/2021 Ηορ〈ριο: 10η cισπονιβιλι−
δαδε δο Εδιταλ: Γρατυιτα¼εντε νο στιο: ωωω.παυλινια.σπ.γοϖ.βρ.
Χασο α(σ) λιχιταντε(σ) πορϖεντυρα νο τενηα(¼) αχεσσο ◊ Ιντερνετ α
παστα χο¼πλετα τερ〈 χο¼ο πραζο παρα ρετιραδα ε παγα¼εντο δα σε−
γυιντε φορ¼α: Ινχιο: δια 22/11/2021 − Τρ¼ινο: δια − 06/12/2021
− Ηορ〈ριο: δασ 08η ◊σ 17η ςαλορ δα παστα: Ρ∃ 146,38 Λοχαλ: cι−
ϖισο δε Λιχιτα⌡εσ  Ενδερεο: Αϖενιδα Πρεφειτο ϑοσ Λοζανο
Αραϕο ν≡ 1.551  Βαιρρο Παρθυε Βρασιλ 500 − Παυλνια−ΣΠ. Παυλ−
νια 18 δε νοϖε¼βρο δε 2021.

Εδνιλσον Χαζελλατο
Πρεφειτο Μυνιχιπαλ

ΟΒϑΕΤΟ: Χοντραταο δε Ε¾πρεσα Εσπεχιαλιζαδα να Πρεσταο δε Σερϖιοσ δε Σαδε ε¾ Υνιδαδε δε 
Τεραπια Ιντενσιϖα παρα ατενδερ α δεÂανδα δο Ηοσπιταλ Ρεγιοναλ δε Σαντα Λυζια δο Παρυ〈.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ dΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: Μενορ πρεο.
dΑΤΑ dΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ: 10/12/2021 ◊σ 9η, ηορ〈ριο δε Βρασλια.
Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστε¾α Λιχιτα⌡εσ−ε (ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χο¾.βρ.)
Εδιταλ ε δε¾αισ ινφορ¾α⌡εσ εστο δισπονϖεισ ε¾ ωωω.εÂσερη.Âα.γοϖ.βρ ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοÂ.βρ.
Ινφορ¾α⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ λοχαλιζαδα, να Αϖ. Βορβορε¾α, Θδ−16, ν° 25, 
Βαιρρο δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ νο ηορ〈ριο δε 8η ◊σ 12η, ε δασ 14η ◊σ 18η, δε σεγυνδα α σεξτα, πελοσ 
ε−¾αιλσ χσλ≅εÂσερη.Âα.γοϖ.βρ ε/ου ιγορ.ροχηαχσλ≅γÂαιλ.χοÂ, ου πελο τελεφονε (98) 3235−7333.

Σο Λυσ (ΜΑ), 16 δε νοϖε¾βρο δε 2021
Ιγορ Μανοελ Σουσα Ροχηα

Αγεντε δε Λιχιταο δα ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ dΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ dΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

ΑςΙΣΟ dΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 399/2021 − ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑdΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 169.253/2021 ª ΕΜΣΕΡΗ

ΟΒϑΕΤΟ: ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο dΕ ΕΜΠΡΕΣΑ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑdΑ ΝΟ ΣΕΡςΙ∩Ο dΕ ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο 
ΠΡΕςΕΝΤΙςΑ ΧΟΡΡΕΤΙςΑ ΧΟΜ ΡΕΠΟΣΙ∩℘Ο dΕ ΠΕ∩ΑΣ dΕ ΑΡ ΧΟΝdΙΧΙΟΝΑdΟ ΣΟΒ dΕΜΑΝdΑ 
ΠΑΡΑ ΑΣ ΥΝΙdΑdΕΣ dΕ ΣΑ∨dΕ ΑdΜΙΝΙΣΤΡΑdΑΣ ΠΕΛΑ ΕΜΣΕΡΗ.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ dΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: Μενορ πρεο πορ λοτε.
dΑΤΑ dΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ: ◊σ 8η30 δο δια 15 / 12 / 2021, ηορ〈ριο δε Βρασλια/dΦ.
Ιd ν≡ [889963].
Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστε¾α Λιχιτα⌡εσ−ε: ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοÂ.βρ.
Νοϖο Εδιταλ ε δε¾αισ ινφορ¾α⌡εσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δα ΕΜΣΕΡΗ (ωωω.εÂσερη.Âα.γοϖ.βρ).
Ινφορ¾α⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Βορβορε¾α, Θδ−16, ν° 25, 
Βαιρρο δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ, πελοσ ε−¾αιλσ χσλ≅εÂσερη.Âα.γοϖ.βρ ε/ου 
αÂαραλ.νετο≅εÂσερη.Âα.γοϖ.βρ, ου πελο τελεφονε (98) 3235−7333.

Σο Λυσ (ΜΑ), 16 δε νοϖε¾βρο δε 2021
Φρανχισχο Ασσισ δο ΑÂαραλ Νετο
Αγεντε δε Λιχιταο δα ΕΜΣΕΡΗ

ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ dΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ dΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

ΑςΙΣΟ dΕ ΡΕΜΑΡΧΑ∩℘Ο dΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 264/2021 − ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑdΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 96.576/2021 − ΕΜΣΕΡΗ
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