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Sábado tem “Eu, eu mesma 
e o Flávio” no Teatro

Metrópole em Taubaté

Museu Histórico e Pinacoteca
de Taubaté fecham para
visitação durante obra

Escola do Trabalho oferece
235 vagas para cursos em
diversas áreas em Taubaté

Travessa Rafael ganha
semáforo para maior fluidez no 
trânsito do Centro de Taubaté

O Teatro Metrópole apre-
senta neste sábado, dia 11 
de agosto, às 20h a peça 
“Eu, eu mesma e o Flá-
vio”.
Com direção de Fábio Te-
berga e a atuação da atriz 
premiada Aldy Coelho, 
o espetáculo solo de co-
média conta a história de 
uma garota que está se 
arrumando para sair com 
um rapaz, quando passa 
a refletir sobre o universo 
feminino e as diferenças 
entre homens e mulheres, 
muito além de suas carac-
terísticas físicas. Sozinha 

O Museu Histórico Pau-
lo Camilher Florençano, 
a Pinacoteca Anderson 
Fabiano e o espaço para 
exposições temporárias 
Francisco Leopoldo e Sil-
va fecham para visitações 
a partir desta sexta-fei-
ra, dia 10 de agosto, para 
obra de substituição do 
assoalho. Somente o setor 
administrativo continuará 
em funcionamento até que 

A Escola do Trabalho de 
Taubaté disponibiliza 235 
vagas para cursos profis-
sionalizantes em sete uni-
dades distribuídas nas áre-
as  da beleza, construção 
civil e  gestão.
Para se inscrever, o can-
didato precisa apresentar 
o RG, CPF, comprovante 
de endereço e comprovan-
te de escolaridade. Quem 
deseja fazer um dos cur-

Começa a operar no final 
da tarde desta sexta-feira, 
10 de agosto, o novo se-
máforo da Travessa Ra-
fael, na região central de 
Taubaté.
O equipamento foi im-
plantado com o objetivo 
de desafogar o trânsito 
do entorno, entre a ave-
nida Juca Esteves e a rua 

em seu quarto, ela mostra 
seus sentimentos e inti-
midades femininas mais 
profundas. O espetáculo 
aborda assuntos sobre ami-
zades, neuroses femininas, 
TPM, anseios e expecta-
tivas para um novo amor. 
Nesta peça bem humora-
da, todas as mulheres irão 
se reconhecer em algum 
momento, e os homens 
também! A recomendação 
etária é de 12 anos, a en-
trada custa R$ 30 (inteira). 
Crianças, estudantes, ido-
sos e professores da rede 
pública de ensino pagam 

o piso seja trocado.
A empresa Pilão Engenha-
ria e Construções LTDA é 
responsável pela substitui-
ção e a Secretaria de Tu-
rismo e Cultura está inves-
tindo R$ 56.599,66 para a 
adequação. 
O espaço foi criado em 
1988 para receber o mu-
seu e a vida útil do asso-
alho chegou ao fim, já que 
alguns procedimentos já 

sos certificados pelo Senai 
precisa ter o ensino funda-
mental completo, são eles: 
pedreiro assentador de 
tijolos, operador de logís-
tica e assistente adminis-
trativo. A exigência é tam-
bém para cursos na área 
de gestão certificados pela 
Escola do Trabalho, como:  
gestão de pequenos negó-
cios, recursos humanos e 
auxiliar de secretaria. Já 

Mariano Moreira, melho-
rando o tempo semafóri-
co dessas vias. Além de 
permitir o melhor acesso 
dos motoristas que saem 
da praça Dr. Barbosa de 
Oliveira (praça da Eletro) 
para acessar a região da 
avenida Faria Lima  sem 
precisar fazer o retorno.
A via conta ainda conta 

meia entrada de R$ 15.
O Teatro Metrópole fica 
à rua Duque de Caxias, 
312, no Centro e tem ca-
pacidade máxima de 565 
lugares. Importante que o 
espectador esteja atento às 
normas do Teatro, que pro-
íbe a entrada após o início 
do espetáculo, não permite 
comer e beber nas depen-
dências do espaço e exige 
a presença de um respon-
sável no caso do descum-
primento da recomenda-
ção etária.
Mais informações pelo te-
lefone 3624-8695.

foram adotados a fim de 
recuperá-lo, como a raspa-
gem, por exemplo.
O prédio remete à                 
arquitetura colonial e 
a                     substituição 
é permitida por não se tra-
tar de um espaço tomba-
do historicamente. Assim, 
será retirado o assoalho 
atual e executado o contra 
piso e a instalação do por-
celanato.

os demais cursos permi-
tem o ensino fundamental 
incompleto.
Na área da beleza, o curso 
de penteados e tranças exi-
ge que a pessoa apresente   
o certificado de cabeleirei-
ro ou auxiliar de cabelei-
reiro.
Mais informações estão 
disponíveis no site da pre-
feitura ou pelo telefone 
3622-1170.

com uma lombofaixa com 
tempo específico que ga-
rante a travessia segura 
dos pedestres, bem como 
um sistema inteligente que 
auxilia na regulação auto-
mática dos ciclos semafó-
ricos. O movimento de re-
torno e conversão sentido 
bairro também será sema-
forizado.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães 
da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, 
os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais 
caseiros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das 
fêmeas no cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem 
sujeira no cio, as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as 
fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos 
gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem 
cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A 
cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas 
fêmeas têm a trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar as 
vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. Exis-
tem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, ocor-
rência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com forças para 
superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem problemas e 
tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa avaliação 
das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exercerão pres-
são. Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás resistência 
interior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações considera-
das dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após a 
vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não desista 
dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as posi-
ções e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar cer-
to, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão pra 
ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que quando 
não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua fala seja 
a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o tempo pra 
ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.

6ª Copa Brahma de Futebol tem 11 
jogos em sua próxima rodada

Na noite da última sexta-
feira (10/08), as equipes 
E.C. Estrela do Morro e 
A.E. Gaivotas se enfren-
taram no campo do Centro 
Esportivo Municipal Ubal-
do Gonçalves (Cemug), 
em jogo válido pela 1ª di-
visão da 6ª Copa Brahma 
de Futebol.
O confronto entre as equi-
pes resultou na vitória da 
equipe do Morro do Algo-
dão, que venceu com três 
gols marcados pelos atle-
tas Francisco (2) e Vander-
lei. A equipe do Gaivotas 
havia diminuído a diferen-
ça do placar com um gol 
de Matheus, mas não foi 
suficiente para levar a vi-
tória.
O torneio terá continuida-
de no próximo dia 19, com 
11 jogos válidos pelas três 
divisões do campeonato. 
Na primeira divisão, have-
rá somente jogos pelo gru-
po A, enquanto a segunda 
cobrirá os grupos A e B; e 
a terceira divisão terá jo-
gos pelos grupos E e F.
Confira as tabelas de re-
sultado do dia 10/08 e os 
jogos do dia 19/08:
Dia 10 de agosto 2018 
(sexta-feira) – Local: 
Campo do Centro Espor-
tivo Ubaldo Gonçalves – 
CEMUG
Jogo H o r á r i o  
Grupo C a t e g o r i a  

EQUIPES
  20h15 B 1 ª 
Div. E.C. Estrela do 
Morro 03 X 01 
A.E. Gaivotas
Gols: Francisco (02) e 
Vanderlei para a equipe 
E.C. Estrela do Morro.
Gol: Matheus para a equi-
pe A.E. Gaivotas.
Dia 19 de agosto 2018 (do-
mingo) – Local: Campo do 
Centro Esportivo Ubaldo 
Gonçalves – CEMUG
Jogo H o r á r i o  
Grupo C a t e g o r i a  
EQUIPES
  11h00 A 1 ª 
Div. E.C. Cruz de 
Malta   X   
E.C. Pegorelli
  13h00 A 1 ª 
Div. E.C.A.F. Santa 
Cruz   X   
E.C. Tourinhos
  15h00 A 1 ª 
Div. Tabajara F.C.   
X   E.C. Casa 
Branca
Dia 19 de agosto 2018 (do-
mingo) – Local: Campo 
do A.A. CORINTHIANS 
– Higino Martins – Tinga
Jogo H o r á r i o  
Grupo C a t e g o r i a  
EQUIPES
  11h00 A 2 ª 
Divisão União do 
Litoral E.C.   X 
  E.C. Tabatinga
  13h00 F 3 ª 
Divisão E.C. Serra-

mar   X   
Real Tourinhos
  15h00 F 3 ª 
Divisão Morro do 
Chocolate F.C.   X 
  Brasileirinho E.C.
Dia 19 de agosto 2018 
(domingo) – Local: Cam-
po do C.A. FORTALEZA 
– Rua Perequê – Bairro 
Travessão
Jogo H o r á r i o  
Grupo C a t e g o r i a  
EQUIPES
  11h00 B 2 ª 
Divisão Beira Mar 
  X   
E.C. Águia Dourada
  13h00 E 3 ª 
Divisão Bom Prato 
F.C.   X   
A.E. Tarumã
  15h00 A 3 ª 
Divisão Força Jo-
vem F.C.   X 
  G.R. Rio do Ouro
Dia 19 de agosto 2018 
(domingo) – Local: Cam-
po E.C. XV DE NOVEM-
BRO – Siqueira Campos, 
Centro
Jogo H o r á r i o  
Grupo C a t e g o r i a  
EQUIPES
  13h00 A 2 ª 
Divisão A.A. Capu-
tera/Lion   X 
  G.R. Jaraguazinho
  15h00 B 2 ª 
Divisão P e d r i n h o 
F.C.   X   
Auto Escola
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Estrada do Barreiro tem 
novo esquema de

interdições em Taubaté

Pinda sediará o evento
Viagem Literária em setembro

Marcos Paulo é convocado para os 
Jogos Olímpicos da Juventude

Campanha de vacinação
contra poliomielite e

sarampo continua em Pinda

Entre os dias 13 e 24 de 
agosto, um trecho de 300 
metros sentido bairro-cen-
tro da estrada do Barreiro 
será interditado totalmente 
para obras de recuperação 
da via. Em outra fase, de 
27 de agosto a 05 de se-
tembro, outro trecho no 
sentido bairro-centro será 
fechado totalmente para as 
intervenções.
O trecho estará sinalizado, 
com placas informando o 
desvio e o apoio de agentes 
de trânsito. Também serão 
veiculadas mensagens nos 
painéis eletrônicos insta-
lados nas vias. O prazo de 
execução do serviço é de 
até 60 dias.
Assim como os motoristas 
que acessam a região, as 
linhas de ônibus 2 (Con-
tinental), 4 (Barreiro) e 
19 (São Gonçalo) também 
acompanharão o desvio.
As obras no Barreiro tive-
ram início em maio deste 
ano e integram o pacote 
do Acelera Taubaté. Os 
serviços acontecem em 
um trecho de 2,2km, com-
preendido entre a avenida 

Pinda irá sediar um dos 
mais bem-sucedidos pro-
gramas da Secretaria da 
Cultura do Estado de São 
Paulo, o Viagem Literária, 
dia 27 de setembro, na Bi-
blioteca Vereador Rômulo 
Campos D´Árace, dentro 
do Bosque da Princesa.
Anualmente, dezenas 
de cidades recebem es-
critores e artistas ilus-
tres para narrar histórias                                   
surpreendentes com per-

O atleta Marcos Paulo 
Ferreira Leal foi convoca-
do pela CBAT - Confede-
ração Brasileira de Atletis-
mo para integrar a seleção 
brasileira que representará 
o país nos Jogos Olím-
picos da Juventude, que 
acontecerão de 6 a 18 de 
outubro, em Buenos Aires 
- Argentina. O pindamo-
nhangabense representará 
a cidade e o país nos 110 
metros com barreiras. 
Os Jogos Olímpicos da 
Juventude são realizados 
pela COI - Comitê Olím-
pico Internacional, sendo 
a principal competição 
mundial para atletas até 18 
anos. 
De acordo com o técnico 
do atleta, professor Luis 
Gustavo Consolino, a con-

Pindamonhangaba dá 
continuidade à campanha 
de nacional de vacinação 
contra a Poliomielite e o 
Sarampo. Até o momen-
to, 677 vacinas de polio 
foram aplicadas e 681 de 
sarampo, o que significa 
aproximadamente 8,27% 
e 8,32%, respectivamente, 
da meta, que é a imuniza-
ção de 8200 crianças de 1 
a menores que 5 anos.
A vacinação está sendo 
realizada em todas as uni-
dades de saúde, das 8 às 
11h30 e das 13 às 16h30. 
No dia 18 de agosto, have-

Dom Pedro I e a avenida 
Euzira Tavares Matos, 
com inclusão de rotatória 
nesta ligação. A via passa-
rá a ter duas calçadas com 
2 metros cada, uma ciclo-
via com 2,40 metros, duas 
faixas de rolamento com 
3,40 metros cada e uma 
faixa de estacionamento 
com 2,20 metros. Também 
está em execução a requa-
lificação do pavimento.
A interdição da via no sen-
tido centro bairro teve iní-
cio em 8 de agosto.
Confira como ficam os es-
quemas de desvios provi-
sórios para a execução das 
obras:
De 8 a 12 de agosto – sen-
tido centro-bairro:
Acesso pelo viaduto sobre 
a Dutra, sentido estrada do 
Barreiro: vire à esquerda 
na avenida Dom Pedro, 
vire à direita na Av. Bo-
nifácio Moreira, vire à di-
reta na rua Orálio Vilarta, 
vire à direita na rua Padre 
Dr. Ramon Ortiz, vire à 
esquerda na rua Victória 
Brasil – acesso à estrada 
do Barreiro.

sonagens inesquecíveis. 
Dessa vez, quem vem nos 
visitar é a Cia Bisclof.
A companhia foi                            
fundada pela atriz e                                              
contadora de histórias 
Adreísa                  Cangussú 
e pelo músico e educador 
de arte, Ricardo Barison. 
Dialogar com o públi-
co de todas as idades                          
através da arte utilizando 
uma linguagem lúdica e 
divertida é uma das gran-

vocação dos atletas para 
a seleção brasileira se dá 
conforme a classificação 
de cada um no ranking 
panamericano. Como 
Marcos Paulo é o atual 
segundo colocado - tendo 
apenas um jamaicano na 
sua frente - a convocação 
era esperada, sendo um 
objetivo desde o início do 
ano.
“A gente já vinha se pre-
parando para os Jogos 
Olímpicos da Juventude, 
trabalhando os resultados 
em função da convocação 
para essa competição. Os 
Jogos Olímpicos da Juven-
tude são uma competição 
super forte, com represen-
tantes dos cinco continen-
tes, no mesmo modelo que 
as Olimpíadas, só que para 

rá um dia D, com vacina-
ção das 8 às 17 horas, nos 
postos do CIAF, Cisas, 
Nova Esperança, Vila São 
Benedito e Feital. 
É preciso apresentar a 
carteira de vacinação da 
criança. 
A campanha segue até o 
dia 31 de agosto.
De acordo com o diretor 
do Departamento de Prote-
ção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, Rafael Lamana, 
o público alvo escolhido 
para a vacinação é mais 
suscetível em contrair as 
doenças, “assim, os pais 

De 13 a 24 de agosto – 
sentido bairro-centro – 1ª 
fase:
Estrada do Barreiro – des-
vio na esquina com a rua 
Victoria Bassil, vire à di-
reita na rua Padre Dr. Ra-
mon Ortiz, vire à esquerda 
na rua Orália Vilarta, vire 
à esquerda  na rua José 
Bonifácio Moreira até a 
avenida Dom Pedro (alter-
nativa A) ou retorno pela 
estrada do Barreiro (alter-
nativa B) – vire à esquerda 
na rua João Basso, vire à 
esquerda na rua Irma Ce-
cília Henrique dos Santos, 
vire à direita na rua Ma-
noel Humia Duran, vire 
à esquerda na estrada do 
Barreiro para acessar a 
Avenida Assis Chateau-
briand. De 27 de agosto a 
05 de setembro – sentido 
bairro-centro – 2ª fase
Estrada do Barreiro – vire 
à direita na rua Manoel 
Humia Duran, vire à es-
querda na rua Teresinha 
Melo Cesar, vire à esquer-
da na rua Pedro Marcitelli 
para acessar novamente a 
estrada do Barreiro.

des                       caracte-
rísticas do grupo.
A dupla realiza narrações 
de histórias, intervenções 
artísticas e oficinas em 
vários eventos artísticos,     
culturais e literários.
As apresentações             
acontecerão às 9h e 14h.
A Biblioteca fica 
na                   Ladeira Barão 
de Pindamonhangaba, s/n° 
-           Bosque da Princesa. 
O evento é gratuito.

atletas até 18 anos”, ex-
plicou o técnico. “Nossa 
expectativa é que Marcos 
faça sua melhor marca 
pessoal e, por meio dela, 
conquiste um bom resulta-
do. A princípio, nosso ob-
jetivo é que ele classifique 
para a final. Estar entre os 
8 melhores atletas dos 110 
metros com barreiras do 
mundo, já será uma gran-
de conquista. Daí para 
a frente, é consequência 
do trabalho e dedicação”, 
afirmou.
O atleta Marcos Paulo tem 
o apoio da Semelp - Secre-
taria Municipal de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, da 
Funvic, da Nutrifit e da 
Thiago Fisioterapia Es-
portiva.

ou responsáveis têm papel 
fundamental na manuten-
ção na eliminação destas 
doenças e devem levar as 
crianças a uma unidade de 
vacinação mais próxima”, 
afirmou. 
Importante destacar que 
pessoas de todas as idades 
precisam manter em dia 
sua carteira de vacinação, 
assim, aqueles que não 
tomaram essas vacinas 
podem procurar os postos 
fora do dia D - atendimen-
to de rotina - para regula-
rizar sua carteira de vaci-
nação.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade CONVITE nº 16/2018, Processo nº 46/2018, para Recons-
trução de Ponte Sobre o Rio Palmital – Bairro Palmital. Abertura da Sessão Pública 
dia 22/08/2018 às 08:20 horas. Os interessados poderão retirar o Edital comple-
to, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 22/08/2018, na Av. 
XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O 
edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVAN-
GELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Cine Bairro - Village das
Flores em Caçapava

Na próxima quarta-feira, 
dia 15 de agosto haverá 
sessão de cinema gratuita 
no bairro Village das Flo-
res.  O filme exibido será 

O PODEROSO CHEFI-
NHO. Chame seus amigos 
e familiares e venha apro-
veitar a sessão de cinema.
Local: Praça Nossa Se-

nhora da Saúde -  Village 
das Flores Endereço:  Rua 
Caetano Moreira - Village 
das Flores
Horário: 19h

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POTIM – CONTRATADOS: VANESSA CRISTIANE DA SILVA – OBJE-
TO: PROJETO GINASTICA ADAPTA RECREAÇÃO E DANÇA – VIGÊN-
CIA: 02/01/2018 A 29/12/2018 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: 
CHAMADA PÚBLICA / CONTRATADOS: DANILA JULIANE DA LUZ MES-
SIAS – OBJETO: PROJETO DE ARTESANATO EM FELTRO – VIGÊN-
CIA: 02/01/2018 A 29/12/2018 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: 
CHAMADA PÚBLICA / CONTRATADOS: AUXILIADORA RAMOS DE 
PAULA – OBJETO: PROJETO DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO 
DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS – VIGÊNCIA: 02/01/2018 
A 29/12/2018 – VALOR: R$ 21.000,00 – MODALIDADE: CHAMADA PÚ-
BLICA / CONTRATADOS: LUIS FRANCISCO MELO DOS SANTOS – OB-
JETO: PROJETO DE EDUCAÇÃO MUSICAL – VIGÊNCIA: 02/01/2018 A 
29/12/2018 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA 
/ CONTRATADOS: CARLOS EDUCARDO DA SILVA – OBJETO: PROJETO 
GINASTICA ADAPTDA RECREAÇÃO E DANÇA – VIGÊNCIA: 02/01/2018 
A 29/12/2018– VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PÚ-
BLICA / CONTRATADOS: GUILHERME DE PAULA SANTOS – OBJETO: 
PROJETO DE TEATRO – VIGÊNCIA: 02/01/2018 A 29/12/2018– VALOR: 
R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA / CONTRATADOS: 
PAMELA CAMILA GOMES DE TOLEDO – OBJETO: PROJETO DE IM-
PLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL – VIGÊNCIA: 02/01/2018 A 29/12/2018 – VALOR: R$ 16.908,00 
– MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA / CONTRATADOS: FABRÍCIA DE 
CASSIA SOARES LEITE – OBJETO: PROJETO DE BORDADO, CROCHÈ 
E TRICÒ – VIGÊNCIA: 02/01/2018 A 29/12/2018 – VALOR: R$ 12.600,00 
– MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA / CONTRATADOS: SANDRA APA-
RECIDA DE PAULA – OBJETO: PROJETO DE PINTURA EM TECIDO 
– VIGÊNCIA: 02/01/2018 A 29/12/2018 – VALOR: R$ 12.600,00 – MO-
DALIDADE: CHAMADA PÚBLICA / CONTRATADOS: ERIKA DOS SAN-
TOS – OBJETO: PROJETO DE MANICURE E PEDICURE – VIGÊNCIA: 
02/01/2018 A 29/12/2018 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHA-
MADA PÚBLICA / CONTRATADOS: DANIELLE DO NASCIMENTO DE 
CARVALHO SANTOS – OBJETO: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL - PETI – VIGÊNCIA: 01/02/2018 A 29/12/2018 – 
VALOR: R$ 9.900,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA 010/2017 / 
CONTRATADOS: MARILICE GONÇALVES DA SILVA – OBJETO: PROJE-
TO COM ADOLESCENTE EM CUMPRIMETO DE MEDIDA SOCIO EDU-
CATIVA LIBERDADE ASSISTIDA – VIGÊNCIA: 01/02/2018 A 29/12/2018 
– VALOR: R$ 14.740,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA 010/2017 
/ CONTRATADOS: LUIS FRANCISCO MELO DOS SANTOS – OBJETO: 
PROJETO DE MUSICA COTAS DE ENCANTO – VIGÊNCIA: 01/02/2018 A 
29/12/2018 – VALOR: R$ 9.900,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA 
010/2017 / CONTRATADOS: MARIA ISAURA SIQUEIRA GODOY – OBJE-
TO: PROJETO ARTE DO CONVIVIO PINTURA EM TECIDO – VIGÊNCIA: 
01/02/2018 A 29/12/2018 – VALOR: R$ 9.900,00 – MODALIDADE: CHA-
MADA PUBLICA 010/2017 / CONTRATADOS: DANIELE EUFRASIA DE 
OLIVEIRA – OBJETO: OFICINA DE BISCUIT DO PROJETO LAÇOS DE 
CONVIVIO – VIGÊNCIA: 01/02/2018 A 29/12/2018 – VALOR: R$ 9.900,00 
– MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA 010/2017 / CONTRATADOS: SIT, 
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS S/S LTDA – 
OBJETO: REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2018 – VIGÊNCIA: 09/02/2018 
A 14/02/2018 – VALOR: R$ 78.900,00 – MODALIDADE: CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 001/2018 / CONTRATADOS: CONSTRUTORA & INCOR-
PORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RETOMADA DA OBRA DE CONSTRU-
ÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO VILA OLÍVIA – VIGÊNCIA: 28/02/2018 A 
27/02/2019 – VALOR: R$ 612.557,07 – MODALIDADE: TOMADA DE PRE-
ÇOS 001/2017 / CONTRATADOS: IVAN P. DA CUNHA EIRELI ME – OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA RETOMADA E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACA-
DEMIA DA SAÚDE – VIGÊNCIA: 07/03/2018 A 06/09/2018 – VALOR: R$ 
100.473,42 – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003/2017 / CONTRA-
TADOS: ELETROWAL SERVIÇOS LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRA 
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA A DIVISÃO 
DE EDUCAÇÃO. – VIGÊNCIA: 12/03/2018 A 11/03/2019 – VALOR: R$ 
318.200,00 – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 004/2017 / CONTRA-
TADOS: MAURO AUGUSTO DUARTE – OBJETO: PROJETO MUSICA NA 
ESCOLA – VIGÊNCIA: 19/03/2018 A 18/03/2019 – VALOR: R$ 44.400,00 
– MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA 001/2018 / CONTRATADOS: B. 
V. MIGOTO & MIGOTO LTDA – OBJETO: PROJETO FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEL – VIGÊNCIA: 23/03/2018 A 22/05/2019 – VALOR: R$ 
102.965,00 – MODALIDADE: PREGÃO 001/2017 / CONTRATADOS: GR 
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS 
LTDA – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIPO-
CLORITO DE SÓDIO – VIGÊNCIA: 29/03/2018 A 28/03/2019 – VALOR: R$ 
18.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO 004/2017 / CONTRATADOS: PRIME 
ASFALTOS LTDA EPP – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CBUQ – VIGÊNCIA: 29/03/2018 A 
28/03/2019 – VALOR: R$ 28.600,00 – MODALIDADE: PREGÃO 005/2017 
/ CONTRATADOS: MAX JOSEPH GOMES DA COSTA 38723324814 – OB-
JETO: REG. DE PREÇOS PARA CONT. DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE MARMITEX – VIGÊNCIA: 21/04/2018 A 20/04/2019 – VALOR: 
R$ 21.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO 010/2017 / CONTRATADOS: 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA – OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR MEDICINAL 
– VIGÊNCIA: 27/04/2018 À 27/04/2019 – VALOR: R$ 15.217,74 – MODA-
LIDADE: PREGÃO 012/2017.

Aviso de Anulação de Habilitação – Pregão 011/2018 - Registro de Preços 
para Aquisição Futura e Parcelada de Toner e Cartuchos para Impressora. 
Tendo em vista despacho da Sra. Prefeita Érica Soler Santos de Oliveira 
em relação à solicitação da empresa PORT DIST. DE INFORM. E PAPEL. 
LTDA acerca de sua INABILITAÇÃO, ficam ANULADOS os atos da Sessão 
realizada em 27/07/2018 posteriores à fase de Classificação e Lances, e 
se determina que se realize nova Habilitação. Tendo realizado nova Habi-
litação em sessão reservada datada de 13/08/2018, convoco as empresas 
vencedoras – DIGITAL DATA EIRELI; MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
IMPRESSÃO EIREL; COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; MI-
KROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA EPP; PORT DISTRIBUIDORA 
DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA – à fase de Negociação, a se re-
alizar no dia 20/08/2018, às 10h00min, no Setor de Licitações da Prefeita 
Municipal de Potim, sito à Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Potim, 13 de agosto de 2018 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº021/2018 – No dia 13 de 
agosto de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, 
Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão 
Nº021/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação de 
Empresa para Assessoria Técnica Jurídica e Pedagógica para Implemen-
tação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) na Rede Municipal de 
Ensino do Município de Potim, à empresa: INEC INSTITUTO EDUCACÃO, 
CULTURA E GESTAO LTDA EPP, com valor total de R$79.000,00. Fica a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº015/2018 – No dia 13 de 
agosto de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº015/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de locação de programas de 
informática (softwares): 01 - Sistema Contábil, Financeiro e Orçamentário; 
02 - Sistema de Compras e Licitações; 03 - Sistema de Administração de 
Pessoal e Folha de Pagamento; 04 - Holerite web; 05 - Sistema de controle 
de frequência - Ponto eletrônico; 06 - Sistema de Administração Tributaria; 
07 - Sistema de Serviços WEB; 08 - Sistema de Nota Fiscal Eletrônica; 09 
- Sistema de Saneamento; 10 - Sistema de Almoxarifado; 11 - Sistema de 
Controle de Frota; 12 - Sistema de Controle Patrimonial; 13 - Sistema de 
Gerenciamento da Educação; 14 - Sistema de Gerenciamento do Social; 
15 - Sistema de Protocolo; 16 - Portal da Transparência, à empresa: 4R 
SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA, com valor total de R$291.000,00. Fica 
a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a par-
tir desta publicação.


