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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARITINGA

EDITAL RESUMIDO Nº087/2022 –
MODALIDADE: Pregão Eletrônico

nº072/2022. OBJETO: registro de preços
para aquisição de materiais elétricos a serem
utilizados na iluminação natalina do muni-
cípio, conforme especificações contidas no
Anexo I – Termo de Referência. DATA DA
REALIZAÇÃO: 11/10/2022 às 08h00 - IN-
FORMAÇÕES: Setor de Licitação - fone:
(16)32531826 – horário: das 07h30 às 17h00,
ou através do site: www.taquaritinga.sp.gov.br
e/ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Taquaritinga, 27 de setembro de 2022
Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES 2022
ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO - ACMSP

Em conformidade com o disposto no artigo 52 do Estatuto Social, ficam convocados os senhores
associados para Eleição da Diretoria Executiva, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal a ser
realizada em nossa sede situada na Rua Barão de Itapetininga, 255, conj. 809/810, no dia 01 de
novembro de 2022, das 09h às 17h. As inscrições das chapas à Diretoria Executiva; dos candidatos
aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, deverão ser efetuadas pessoalmente na sede da Associação
das 10h do dia 03/10/2022 até às 16h do dia 14/10/2022, observado o disposto no Titulo IV do
Estatuto Social, disponível aos associados em nosso site: www.acmsp.org.br

Francisco Ernane Ramalho Gomes
Presidente

COMUNICADO: Pregão Presencial n°020/2022. Processo Administrativo
n°4361/2022. A Prefeitura do Município de Francisco Morato, com sede na Praça

Liberdade, nº10, Jardim Sinobe, torna público que, encontra-se aberta, licitação na modalidade
PREGÃO PARAREGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto
REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição (com instalação) de PLAYGROUND para atender
as Unidades Escolares de Ensino Infantil e Ensino Fundamental. Contratação por meio de
Ata de registro de Preços. Sessão de Abertura dia 10 de Outubro de 2.022 às 10:00 horas. O
Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitações
bastando trazer mídia “CD” gravável, por solicitação no e-mail: licitacao@franciscomorato.sp.gov.
br e no site www.franciscomorato.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/22 - Processo nº 13.039/22

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, em atendimento à Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos desta Prefeitura. O Presidente da Copel e Comissão fazem saber que, acha-se aberta nesta
Prefeitura a licitação retrocitada, sendo a data de entrega e abertura dos envelopes às 10h00 do dia
14/10/22, sito à Rua Elton Silva, 1.000 - Parque JMC - Jandira - SP (próximo ao SENAI). O edital
encontra-se disponível aos interessados no mesmo endereço (setor de licitações) no quadro de
Editais e também para aquisição na íntegra, mediante o pagamento da taxa de R$ 38,66 (trinta e oito
reais e sessenta e seis centavos) ou ainda, gratuitamente pelo site www.jandira.sp.gov.br, aba para
empresas. Informações pelo email: licitacoes@jandira.sp.gov.br.

Valter Pucharelli - Presidente da COPEL

PROCESSO Nº 238/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO
TIPO OVÓIDE, SEÇÃO 1,14M² TB-45 (TRÁFEGO PESADO). ENCERRAMENTO/ABERTURA:
11/10/2022 ÀS 13:30 HORAS. LOCAL: Rua Prudente de Moraes, nº 575 – Fundos. OBS: O
Edital encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Gestão de Material e
Patrimônio, sito à Rua Mario Rolin Telles, nº 674, e no site www.guararapes.sp.gov.br.

Guararapes, 27 de setembro de 2022
Maria Marta Justi - Diretora do Departamento de Gestão de Material e Patrimônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE 52/2022
ÓRGÃO: Prefeitura de Boituva; Pregão Eletrônico 52/2022; PREGÃO ELETRÔNICO 52/2022;
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E MÁQUINA PESADA; MODALIDADE: Pregão Eletrônico:
ENCERRAMENTO: 14.10.2022 às 09h00min. O edital completo poderá ser acessado www.
bbmnetlicitacoes.com.br ou através do site www.boituva.sp.gov.br. Prefeitura de Boituva, em 27 de
setembro de 2022. Adilson Aparecido Leite – Secretário de Serviços Municipais.

PREFEITURA DE BOITUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ FAZ SABER AOS INTERESSADOS QUE ESTÁ ABERTA A
LICITAÇÃOMODALIDADEPREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇOSNº 43/2022 PARA
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E SINALIZAÇÃO
DE SOLO”. A SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO SERÁ NO DIA 11/10/2022 ÀS 09
HORAS NO PAÇO MUNICIPAL, AV. SANTA CRUZ, Nº 355, IPERÓ/SP, TEL. (15) 3459-9999. IPERÓ,
27 DE SETEMBRO DE 2022. LEONARDO ROBERTO FOLIM - PREFEITO MUNICIPAL.

Aviso de SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2022
Objeto - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE PINTURA DA ESCOLA DAS PALMEIRAS. Comunicamos a SUSPENSÃO da licitação
supracitada, devido a solicitação daDiretoria deObras, para alteração nas planilhas orçamentárias,
marcada para o dia 29/09/2022, às 09h00m. Nova data será divulgada para o certame através
de publicação no DOE, no Diário Oficial do Município e site da Prefeitura Municipal de Holambra.
Holambra, 27 de setembro de 2022 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ FAZ SABER AOS INTERESSADOS QUE ACHA ABERTA
A LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA SOB Nº 03/2022, REGIDA PELA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DO TIPO MAIOR OFERTA PARA A “ALIENAÇÃO DO LOTE Nº 03
QUADRA F”. A ENTREGA DOS “ENVELOPES” SERÁ ATÉ O DIA 31/10/2022 ATÉ ÀS 9 HORAS E A
ABERTURA DOS “ENVELOPES” SERÁ NO DIA 31/10/2022 ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS. IPERÓ,
27 DE SETEMBRO DE 2022. LEONARDO ROBERTO FOLIM - PREFEITO MUNICIPAL.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

Pregão Presencial nº 107/22 P.A.
nº 46076/22 R.P. para aquisição de kit meia es-
colar - Disputa dia 18/10/2022 às 14:00 horas.
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras,
p/retirada com mídia de CD gravável. Informa-
ções: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 27 de setembro de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURAMUNICIPALDE BARUERI
SECRETARIADE OBRAS

Concorrência Pública - SO nº 034/2022 - Objeto: Contratação de Empresa para Locação, Montagem e
Desmontagem de Decoração para o “Natal Encantado de Barueri” no Boulevard Central, Parque
Municipal Dom José, Parque Linear e Praça das Artes - Data de Encerramento: Dia 03/11/2022 às 11:00
horas, para abertura em seguida na Secretaria de Obras, localizada naAv. 26 de Março, 1057 - Centro - Barueri/
SP, Tel.: (11) 4199-1900. Edital: disponível Gratuito no site www.barueri.sp.gov.br ou poderá ser consultado
e/ou retirado no endereço em epígrafe mediante fornecimento de uma mídia - CD ou CD-RW para que sejam
gravados o Edital e seus anexos. Renê Ap. da Silva - Presidente da Comissão de Licitações.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA
E ESGOTO DE OURINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO – RP
Processo nº 70/2022

Pregão Presencial nº 28/2022.
Objeto: Registro de preços para aquisição de
resíduos de construção civil reciclado Sessão
de processamento do pregão, recebimento e
abertura dos envelopes “Proposta Comercial”
e “Documentos de Habilitação”: 24 de outu-
bro de 2022, às 09 horas. Local: Diretoria
Administrativa da S.A.E, localizada à Avenida
Altino Arantes, nº 369, Centro – Ourinhos/SP.
O Edital completo poderá ser retirado gratui-
tamente na Gerência de Compras da S.A.E
– Superintendência de Água e Esgoto de Ou-
rinhos, sito à Avenida Altino Arantes, nº 369,
Centro, Ourinhos/SP, no horário comercial ou
através do site http://sae-ourinhos.com.br/ca-
tegory/pregao-presencial/, sendo que quais-
quer esclarecimentos a respeito da presente
licitação poderão ser obtidos na mencionada
Gerência ou através do telefone (14) 3302-
1000. Ficam designados o pregoeiro e a equi-
pe de apoio, nomeados na Portaria nº 193 de
1º de agosto de 2022, para atuação na sessão
do pregão presencial supracitado.

Ourinhos, 27 de setembro de 2022.
Edna Valentina Domingos

Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM - SP
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº111/22 Processo nº1.128/22 – Tomada de Preços nº02/22. Contratado: DNP -
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA. Data da assinatura: 22/09/2022. Valor
do Contrato: R$408.013,58. Objeto: “Pavimentação de um trecho da Rua Octávio Bertola, Bairro
Ipiranga - Jumirim/SP”. Prazo: 22/09/2022 a 22/09/2023.

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunica aos interessados a abertura do Processo nº1.738/22, Pregão Eletrônico nº14/22 para:
“Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de pneus para os veículos que compõem
a frota municipal”. O recebimento das propostas será até: 11/10/2022 às 09h00. Abertura das
propostas: 11/10/2022 às 09h01. O edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.bll.org.br,
www.jumirim.sp.gov.br e e-mail licitacao@jumirim.sp.gov.br. Informações pelo fone: (15)3199-9800.

Jumirim, 27 de setembro de 2022. Daniel Vieira - Prefeito Municipal

Prefeitura da Estância Turística de Salto
EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10335/2022

Encontra-se aberta licitação visando a contratação de pessoa jurídica especializada em atividade
veterinária para serviços de castração de felinos e caninos de ambos os sexos, de qualquer peso,
com o fornecimento e implantação de microchip, antibiótico e anti-inflamatório para o pós-operatório,
conforme descritivo dos serviços anexo ao edital, a cargo da Secretaria de Saúde. O Pregão se
realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de
11 de outubro de 2022. Cadastro de Propostas Iniciais: das 08hs do dia 29/09/2022 até as
08h30min do dia 11/10/2022. Abertura de Propostas Iniciais: 11/10/2022 às 08h35min. Início
da Sessão Pública (Fase Competitiva): 11/10/2022 às 09hs. O edital e anexos estão disponíveis
para consulta e impressão, através dos sítios: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.salto.sp.gov.br
– Licitação. Maiores informações, no Setor de Licitações – Secretaria de Administração, através
dos telefones nºs (11)4602-8533/8524, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br

Estância Turística de Salto, 27 de setembro de 2022.
Marcio Conrado - Secretário de Saúde

Aparelhos conectados
são porta de entrada
para invasores digitais
Folha lab
Sociedade digital
-CléberMoleta

GUARAPUAVA(PR) Bastaumco-
mandodevozparaalterara
iluminação, ligaroudesligar
um eletrodoméstico, abrir
a porta da casa. A internet
das coisas (IoT, na sigla em
inglês) garante praticidade,
masessesequipamentosper-
manentemente conectados
à internet exigem cuidados
comasegurançadigital.
“São dispositivos muito

usados,mascomosquaisnos
preocupamos pouco. E são
justamente esses que mais
dão brecha de segurança”,
diz Daniel Damito, especia-
lista em redes de computa-
doresdaSageNetworks,em-
presaespecializadaemofere-
cersoluçõescontraataques
DDoS,tipodeataquequeten-
ta ‘derrubar’umserviçocri-
andoumtráfegomaiorquea
capacidadedo servidor.
Segundoele,procedimen-

tosbásicose jáamplamente
difundidos diminuem bas-
tante a vulnerabilidade. O
primeiro é ter senhas segu-
ras. “Nuncamantenhaopa-
drão de fábrica, como ‘ad-
min’, senha 1234”, diz.
Outra recomendação é

usar um gerenciador. “A se-
nhanãoéfeitaparaser lem-
brada, existem gerenciado-
res que têma funçãode sal-
vá-ladeformacriptografada
eseguraparavocênãopreci-
sarlembrar”,dizDamito.Ele
tambémrecomendaaauten-
ticaçãoemduasetapas,que
pede a senha eoutra confir-
mação para acesso, comoo
enviodeemailoumensagem
nocelular, por exemplo.
Fazerasatualizações indi-

cadas pelo fabricante tam-
bém é essencial para que o
equipamentonãofiquevul-
nerável.“Osdispositivostêm
softwaresoufirmwares,pro-
gramas que executam suas
tarefas, e, quando o fabri-
canteofereceumaatualiza-

ção,omotivopodeseruma
brechadesegurançaquefoi
encontrada e sanada.”
Damito explica ainda que

todos esses aparelhos têm
um protocolo chamado
UPnP (universal plug and
play), que permite a cone-
xãoentre eles emumarede
wi-fi sem a necessidade de
configuração manual. Um
exemploéafuncionalidade
queespelhaateladocelular
naTVemumclique.
Essapraticidadenemsem-

precombinacomaseguran-
ça,umavezqueoinvasorpo-
de identificar brechas para
localizar o roteador e se co-
nectar usando o protocolo,
permitindo seuacesso à re-
de. A recomendação é sem-
pre configurar as conexões
individualmente.
Segundo Marcos Simplí-

cio, do Laboratório de Ar-
quitetura e Redes de Com-
putadores, da USP, os apa-
relhos com IoT têmmenor
capacidadedecomputação
doqueocelularecomputa-
dor. Por isso é tecnicamen-
temaisdifícil parauminva-
sorobterdadosdiretamente
daslâmpadas,smartTVs,fe-
chaduras,entreoutros.Ain-
daassim,háriscos. Jánoca-
sodosroteadores,épreciso
termais atenção.
“Édifícil roubardados in-

vadindo um roteador sem
fio,maséfácilredirecioná-lo
paraoutro lugar.Vocêpode
acharqueestáentrandono
site do seu banco, mas está
em um site falso e pode ter
seus dados roubados.”
Desde 2020, a Anatel

(Agência Nacional de Tele-
comunicações) determina
que as operadoras devem
exigir a alteração da senha
padrãodosroteadoresquan-
doelesforeminstaladosem
regimede comodato.

esta reportagem foi produzida
a partir de conteúdos debatidos no
Lab Sociedade Digital, parceria entre
a unico, iD tech em identidade digital,
e a Folha, com apoio do itS (instituto
de tecnologia e Sociedade do rio)

eleiçõeS 2022
-Catia Seabra
e Victoria Azevedo

SÃO PAULO Um grupo de eco-
nomistas ligados a institui-
ções comoFGV, Insper, PUC-
Rio, USP, UFF e UFPE divul-
gouumacarta-manifestope-
lovotoútilnoprimeiroturno.
“Em que pesem sérias dis-

cordânciasarespeitodepolí-
ticas implementadasnopas-
sado por governos do PT, re-
conhecemosnoex-presidente
Lula a única liderança capaz
dederrotaroatrasomaiorre-
presentado pelo atual gover-
no”, afirmamnodocumento.
“Viabilizar a suavitória em

primeiro turno nos parece a
resposta mais contundente,

segura e efetiva de proteção
àdemocracia noBrasil.”
Entreos38signatáriosatéo

momentoestãoCláudioCon-
sidera (FGV Ibre), LauraKar-
puska (Insper), Laura Schia-
von (PUC-Rio), Mayara Felix
(Yale), Otaviano Canuto (ex-
FMI e ex-BancoMundial) e o
colunistadaFolhaSergioFir-
po (Insper).
Elesafirmamque,naecono-

mia,oatualgovernodesmon-
touoorçamentofederaleque
foramcriadosgastosdirecio-
nadosagruposdeeleitorese
interesses específicos meses
antes da eleição, uma afron-
ta às instituições eleitorais.
Tambémnestaterça(27),o

economistaAndréLaraResen-
de, um dos formuladores do
PlanoReal,declarariaapoioà

candidaturadoex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
O economista não quis co-

mentarseesseapoiosinaliza
paraumaconduçãodapolíti-
ca econômica ao centro em
umeventual governoLula
O ex-presidente Lula se re-

uniria com intelectuais nes-
ta terça. O ex-ministro Aloi-
zioMercadante,coordenador
doplanodegovernodachapa
Lula-Alckmin,éumdosorga-
nizadores do encontro.
Há um esforço da equipe

do ex-presidente para con-
seguir apoios de nomes não
alinhados ao PT, na tentati-
vadeatrair indecisoseovoto
útil de eleitores do pedetista
Ciro Gomes e de Simone Te-
bet (MDB).
Nosúltimosdias, a campa-

nhadeLulaviuumasériedefi-
guraspúblicasanunciarapoio
àcandidaturadopetista logo
noprimeiro turno.
Entre eles o ex-ministro

HenriqueMeirelleseoex-se-
nador Cristovam Buarque,
queparticiparamdeatocom
Lula no dia 19, e o advogado
e professor Miguel Reale Jr.,
autordopedidodeimpeach-
ment que resultou na cassa-
ção da ex-presidente Dilma
Rousseff (PT).
Nasegunda(26),oministro

aposentadodoSTF(Supremo
Tribunal Federal) Joaquim
Barbosa enviouumasériede
vídeosàcampanhadoPTnos
quaiscriticaopresidente Jair
Bolsonaro(PL),defendease-
gurançadoprocessoeleitoral
e declara votoemLula.

Economistas lançamcartapor
votoútil emLulano 1º turno
Grupo inclui ligados a FGV e insper; andré Lara resende também declara apoio

O economista André Lara Resende, umdos formuladores do Real e que declarou voto em Lula Antonio Scarpinetti - 23.ago.22/SEC Unicamp

Afiliada da Globo emGoiás
é alvo de ataque hacker
SÃO PAULO O Grupo Jaime
Câmara, responsável pela
TV Anhanguera, afiliada da
Globo emGoiás, sofreu um
ataquehackernestedomin-
go(25)quebloqueouoaces-
soaossistemasdaempresa.
O grupo também opera a

rádioCBNGoiâniaeédono
dos jornais O Popular e Jor-
nal doTocantins.
O ataque cibernético foi

confirmado pelas redes so-
ciais da TV Anhanguera na
noite de segunda (26). Se-
gundo a nota, os dados dos
usuários estão protegidos
porcriptografiaenãoháris-
co de vazamento.

Os sites dos quatro veícu-
losseguemforadoarnatar-
dedestaquarta-feira(27). Já
ossiteshospedadosnosser-
vidoresdaGlobo,comooG1
Goiás e o Globo Esporte de
Goiás, estão funcionando.
Ofensivasquebloqueiamo

acessoaossistemasdeuma
empresageralmentesãofei-
tascomochamadoransom-
ware.Nessemétodo, crimi-
nososinvademoscomputa-
dores e criptografam os ar-
quivos(ouseja,exigemuma
senhaparaacesso).Paranor-
malizar o sistema, cobram
umresgate.
Gustavo Soares

Presidencia
Realce


