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A Gazeta dos Municípios

Prefeitura de São Sebastião
se reúne com Correios
para melhorar serviços

Presidente da Suzano é eleito
entre os CEOs que Melhor se
Comunicam com Jornalistas

Fatecs ampliam número de vagas 
em 15% para o Vestibular de 2021

São Sebastião investe em
treinamento para aumentar

segurança de banhistas

A Prefeitura de São Se-
bastião, por determinação 
do Prefeito Felipe Augus-
to, realizou uma reunião, 
na quinta-feira (3), com o 
representante local da Em-
presa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, a fim 
de encontrar alternativas 
que aprimorem os serviços 
prestados no município.
Na ocasião, em que esta-
va presente o secretário 
Luis Carlos de Carvalho, 
da Secretaria de Governo 
(SEGOV), e o gerente dos 
Correios de São Sebastião, 
Amaury Haber, foram 
evidenciadas as solicita-
ções dos munícipes, prin-
cipalmente comerciantes, 

O presidente da Suzano, 
Walter Schalka, foi re-
conhecido como um dos 
CEOs que Melhor se Co-
municam com Jornalistas 
no Brasil em 2020. Pela 
segunda vez consecutiva, 
o executivo está entre os 
dez prestigiados na pre-
miação promovida pela 
plataforma Negócios da 
Comunicação, em parceira 
com o Centro de Estudos 
da Comunicação (Cecom).

O processo seletivo das 
Faculdades de Tecnologia 
do Estado (Fatecs) apre-
senta novidades para os 
candidatos que buscam 
uma vaga de ensino su-
perior no primeiro semes-
tre de 2021. Além de não 
contar com prova presen-
cial ou online, as Fatecs 
lançaram novos cursos e 
ampliaram o número de 
vagas em 15%, na compa-
ração com o mesmo perí-
odo de 2020. Serão 2.396 
vagas a mais em 2021.
As inscrições para as 
17.960 vagas estão abertas 
até 15 de dezembro, exclu-
sivamente pelo site. O va-
lor da taxa de inscrição é 
de R$ 39. O Vestibular das 
Fatecs oferece 84 cursos 
superiores tecnológicos 
gratuitos, em todas as re-
giões do Estado.
Novidades
Dois novos cursos na área 

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secre-
taria de Saúde (SESAU), 
ofereceu treinamento aos 
funcionários do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), nesta-
-quinta-feira (3), para esta-
rem ainda mais preparados 
para os próximos meses.

quanto aos prazos de cor-
respondências de mais vo-
lume e de outros serviços. 
Quanto à região da cidade, 
foi solicitado que se desse 
maior atenção às necessi-
dades da Costa Sul e que 
se providenciasse uma 
agência também na Costa 
Norte.
Entre as opções encontra-
das, há a agência de con-
veniência (modelo que se 
instala dentro de um esta-
belecimento comercial e 
passa a oferecer serviços 
mais amplos, porém li-
mitado em serviços mais 
detalhados e controlados) 
e a agência franqueada 
(opção mais abrangente 

Entre os meses de setem-
bro e outubro, os CEOs 
dos 30 segmentos anali-
sados na premiação foram 
avaliados por 25 mil jor-
nalistas de todo o País. A 
avaliação é feita a partir do 
bom relacionamento dos 
executivos com a Impren-
sa e considera critérios 
como transparência nas 
relações e, principalmen-
te, a troca de informações 
com agilidade.  Além da 

de Tecnologia da Informa-
ção (TI) passam a integrar 
a grade das Fatecs. Big 
Data para Negócios será 
oferecido pela primeira 
vez na Fatec Ipiranga, lo-
calizada na Capital. O tec-
nólogo em Big Data para 
Negócios administra gran-
des volumes de dados que, 
pelo seu valor e diversida-
de, exigem segurança, pri-
vacidade e velocidade. 
A outra novidade é o cur-
so de Desenvolvimento de 
Software Multiplataforma, 
que estreia em cinco uni-
dades: Araras, Osasco, São 
José dos Campos, Franca e 
na Zona Leste da Capital. 
O curso foi concebido em 
parceria com a Associação 
Brasileira de Empresas de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação (Brass-
com). 
Sobre as vagas
No Vestibular deste ano, 

O tema do curso, ocorri-
do nas dependências da 
Central de Regulação do 
SAMU, foi socorro a ví-
timas de afogamento, in-
cidente que aumenta nas 
praias durante a temporada 
de verão. Dez pessoas par-
ticiparam dessa ação, em 
que o objetivo foi atuali-

em prestação de serviços e 
com maior poder de aten-
dimento, similar à própria 
agência).
Ambas as sugestões elen-
cadas na reunião foram re-
latadas em um documen-
to oficial direcionado ao 
Superintendente Estadual 
dos Correios, Pedro Ores-
tes Toledo, quem irá apre-
ciar as opções e apontar 
qual alternativa é viável 
para o município.
A Prefeitura acredita que, 
em breve, a situação do 
sistema de envio e entrega 
de correspondências em 
São Sebastião esteja apto a 
atender a todas as deman-
das dos munícipes.

segunda edição do prêmio 
concedido aos CEOs, a 
Negócios da Comunica-
ção também promoveu a 
10ª edição do prêmio Em-
presas que Melhor se Co-
municam com Jornalistas. 
E a Suzano foi indicada 
pelo sexto ano consecu-
tivo entre as empresas da 
categoria Base Florestal, 
uma avaliação positiva do 
bom relacionamento entre 
jornalistas e a companhia.

três unidades vão implan-
tar cursos existentes em 
outras Fatec, mas que pas-
sam a ser novidades nes-
sas regiões: a Fatec Assis 
abriu 40 vagas (noite) para 
o curso de Gestão de Tec-
nologia da Informação; a 
Fatec Cotia ganha o curso 
de Ciência de Dados (40 
vagas, noite); e a Fatec 
Sertãozinho passa a ofere-
cer 40 vagas (manhã) em 
Gestão da Produção In-
dustrial.
Responsável por cerca de 
50% das novas vagas nas 
Fatecs no primeiro semes-
tre de 2021, Gestão Em-
presarial, na modalidade a 
distância, volta a ser coor-
denado pelo Centro Paula 
Souza (CPS). O curso será 
oferecido em 47 polos de 
aprendizagem, somando 
1.880 vagas no primeiro 
semestre de 2021.

zar os conhecimentos dos 
funcionários mais antigos 
e ampliar o aprendizado 
dos novos contratados.
O SAMU informa que, du-
rante o período de verão, 
outros treinamentos serão 
realizados para aprimorar 
ainda mais as habilidades 
dos seus profissionais.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, 
como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros 
casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, como a han-
seníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros males como doença 
de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose e 
febre amarela já foram erradicadas em vários países, mas aqui, a cada ano, 
cresce o número de novos casos. Essa não é apenas uma questão de saúde 
pública, mas também econômica. Os adultos portadores de algumas dessas 
moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o próprio sustento e de 
sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. As crianças são 
prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, perdendo anos 
de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a 
falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo 
à indústria farmacêutica em elaborar medicamentos para a população de 
baixa renda dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimen-
to de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. 
Além disso, a predisposição genética e as alterações hormonais comum 
na adolescência e em momento de estresse é que são os principais respon-
sáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas 
tendem a consumir mais chocolates nos períodos em que estão tensas e 
ansiosas situações em que os hormônios ficam mais a flor da pele, estimu-
lando as espinhas.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

Corpo de Baile de Caraguatatuba 
estreia espetáculo online

O Corpo de Baile de Ca-
raguatatuba estreia o espe-
táculo online “O Fundo da 
Caneca”, na quinta-feira 
(10), às 20h, em seu canal 
no Youtube.
Esse é segundo projeto 
online produzido pelo gru-
po, que mesmo durante a 
pandemia continuou seu 
trabalho de criação, sem 
se descuidar e seguindo 
sempre todos os protoco-
los de segurança sanitária, 
como contou a diretora ge-
ral do espetáculo, Cristina 

Neves.
“O Fundo da Caneca” 
trata-se da percepção de 
mundo sob um olhar in-
trospectivo do ser huma-
no, uma reflexão da vida 
na singularidade de cada 
intérprete.
De acordo com o grupo, 
o espetáculo é um autor-
retrato embaçado, a gota 
que se liquida, uma imen-
sidão de vazios e o últi-
mo gole de vida seca no 
céu da boca, no pôr do sol 
do fundo da caneca e do 

mundo. É fim de tarde no                       
meu peito, no infinito me 
deleito. 
Quão profundo é esse 
esmo? E por que existe 
tanto espaço em meio ao 
deserto de mim mesmo?
Participam do espetáculo 
os bailarinos Elisa Venân-
cio, Estevão Prado, Jú-
nior Paim, Maíra Naara, 
Giovanna Franco, Natalia 
Lima, Octávio Poletti, So-
phia de Paula e Samantha 
Delfino, que assina o texto 
da produção.
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A Associação de Morado-
res do Bairro das Campi-
nas, Solorrico e Shangrilá 
(ASSABCAMP) convoca 
para Assembléia Geral to-
dos os moradores maiores 
de 16 anos a comparecer 
no dia 20 de dezembro 
de 2020, das 8h as 17h, 
na Praça do Bairro das 
Campinas, em frente ao 
Mercado Crystal, situada 
à Rua José Benedito Qui-
rino no Bairro das Cam-
pinas, Pindamonhangaba, 
SP para eleição da nova 
diretoria para o exercício 
de 2021/2022. 

É necessário que todos es-
tejam portando documen-
to de identificação com 
foto. Devido a pandemia 
do COVID- 19, deverão 
ser adotadas medidas de 
prevenção e protocolos de 
saúde, ao ar livre e com 
tendas para proteção solar. 
Logo, lembre-se de que no 
dia será obrigatório o uso 
de máscaras, manter o dis-
tanciamento social, levar 
caneta, documento com 
foto para votar e assinar a 
lista de presença.
Chapas
As Chapas interessadas 

deverão apresentar os no-
mes, documentos (RG, 
CPF e comprovante de en-
dereço) e sua composição 
executiva (Presidente, Vi-
ce-Presidente, Secretário, 
2º Secretário, Tesoureiro 
e 2º Tesoureiro) até as 17h 
do dia 19 de dezembro 
por e-mail (assabcamp@
gmail.com). 
Ressaltamos que confor-
me Estatuto Social, quem 
foi membro da Diretoria 
em anos anteriores por 
dois mandatos não poderá 
fazer parte da nova direto-
ria executiva. A Alstom está celebrando 

65 anos de atividades no 
Brasil, e, ao comemorar 
as conquistas, a compania 
anuncia uma série de con-
tratos da unidade brasilei-
ra para projetos relevantes 
e de alto impacto para a 
mobilidade urbana em ci-
dades do Brasil e do exte-
rior, com produção a partir 
da planta da companhia 
instalada em Taubaté (SP).
Com isso, a empresa am-
pliará ainda mais a sua 
participação no mercado, 
que contabiliza um mar-
co histórico de mais de 
4,6 mil carros produzidos 
em fábricas instaladas no 
território nacional des-
de 1955. Entre os novos 
contratos, estão a Linha 
6-Laranja do Metrô de 
São Paulo (contrato com 
a Linha Uni, concessio-
nária responsável); Linha 
7 do Metrô de Taipei, em 
Taiwan; e o Metrô de Bu-
careste, na Romênia.
“A Alstom tem inúmeros 
motivos para comemorar 
os seus 65 anos no Brasil. 
A companhia participou 
ativamente do desenvolvi-
mento do setor metrofer-
roviário do País, com uma 
história marcada por mui-
tas inovações para a mo-
bilidade urbana em impor-
tantes cidades brasileiras. 
Com uma gestão pautada 
em processos com rígidas 
políticas de compliance e 
governança corporativa, a 
contribuição da empresa é 
comprovada por produtos 
e serviços nas principais 

As Bibliotecas Públicas 
Municipais de Pindamo-
nhangaba estão realizan-
do, desde maio, inventá-
rios de mais de 100 mil 
itens que compõem o acer-
vo público. Além de livros 
de literaturas brasileira, 
estrangeira e em braille, 
estão sendo verificados 
CDs, DVDs e os itens da 
gibiteca e da hemeroteca.
De acordo com informa-
ções da Biblioteca, esse 
trabalho ajuda a ter um 
controle de todo o mate-
rial do acervo, verificando 
item por item, atualizando 
dados como inserção de si-
nopse, na parte de levanta-
mento de perdas e o que é 
necessário trocar e efetuar 
a reposição. É importante 
enfatizar que muitos livros 
não foram devolvidos, 
mesmo sendo feita toda 
a conscientização sobre a 
importância da devolução. 
Neste momento de pande-
mia, as bibliotecas adota-
ram novas regras especí-
ficas. O cadastro de novos 

operadoras de passageiros, 
a exemplo dos Metrôs de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre, Fortaleza, 
Recife e Brasília e do VLT 
do Rio de Janeiro, além de 
ter também implementado 
soluções tecnológicas para 
operadoras de transporte 
de carga”, conta o Vice-
-presidente Sênior da Als-
tom para a América Latina 
e presidente da Alstom no 
Brasil, Michel Boccaccio.
O executivo da Alstom 
destaca dois fatores cor-
porativos que terão impac-
tos sobre as operações no 
país. Um deles é o plano 
estratégico “Alstom in 
Motion” (AiM), que tem 
a ambição de fazê-la ocu-
par a liderança global em 
inovação para uma mo-
bilidade sustentável e in-
teligente até 2025. Outra 
importante evolução para 
a Alstom é a ampliação de 
sua participação no merca-
do mundial com a aquisi-
ção da Bombardier Trans-
portation, cuja conclusão 
do processo está prevista 
para o primeiro trimestre 
de 2021.
Alstom no Brasil anuncia 
grandes projetos no setor 
ferroviário
Coincidindo com a cele-
bração dos seus 65 anos 
no país, a Alstom anun-
cia novos contratos para 
a fabricação de trens em 
sua fábrica, na cidade de 
Taubaté (interior de São 
Paulo):
Linha 6-Laranja de Metrô 
de São Paulo: trata-se de 

leitores, empréstimo e 
devolução são os serviços 
oferecidos à população 
neste momento.
A devolução de materiais 
emprestados pode ser fei-
ta na entrada ou na área de 
atendimento da biblioteca 
aberta. Os livros empres-
tados precisam ser de-
volvidos na biblioteca de 
origem. Referente a pena-
lidades de atraso dos livros 
que estão emprestados, 
com vencimento durante 
o período da pandemia, e 
referente a outros períodos 
anteriores à pandemia, po-
derão ser devolvidos, sem 
prejuízos ou suspensões 
aos leitores.
Não é necessário agendar 
um horário para ir a algu-
ma biblioteca, precisa ape-
nas respeitar as diretrizes 
de segurança e distancia-
mento social orientadas 
pela equipe local.
É necessário realizar um 
cadastro na biblioteca para 
retirar os livros, apresen-
tando o RG e também um 

um contrato com a Con-
cessionária Linha Univer-
sidade (Linha Uni), cujo 
principal sócio é o Grupo 
Acciona. A Concessioná-
ria é responsável pela reto-
mada da Linha 6 - Laranja 
de Metrô de São Paulo. A 
Alstom fornecerá 22 trens, 
com seis carros cada. O 
início das entregas está 
programado para o primei-
ro semestre de 2024.
Extensão da Fase 2 da Li-
nha 7 do Metrô de Taipei, 
em Taiwan: esse contrato é 
para o fornecimento de 16 
trens Metropolis (de qua-
tro carros) com sistema 
de sinalização Communi-
cation Based Train Con-
trol (CBTC) Urbalis 400, 
sistema Supervisory Con-
trol and Data Acquisition 
(SCADA) e portas de se-
gurança nas plataformas. 
A primeira fase do contra-
to foi assinada em 2018. 
Ao todo, a Alstom Brasil 
será responsável pelo for-
necimento, teste e comis-
sionamento de 35 trens 
que serão fabricados na 
fábrica de Taubaté (SP), já 
partir de 2021.
Metrorex / Metrô de 
Bucareste (Romênia): 
primeiro contrato de                                         
Material Rodante da 
Alstom no país para 
o                       fornecimen-
to de 13 trens (78 carros 
ao todo)                    para 
atender a nova linha M5, 
inaugurada recentemente. 
Numa segunda fase, o con-
trato pode ser estendido 
para mais outros 17 trens.

dos comprovantes de resi-
dência com seu nome, de 
seus pais ou cônjuge. No 
caso de atualização de ca-
dastro é feita se existir al-
guma mudança como tro-
ca de endereço, telefone, 
e-mail ou nome. O cadas-
tro é único e vale para to-
das as bibliotecas públicas 
municipais de Pindamo-
nhangaba.
Existe a opção de consul-
tar o livro desejado onli-
ne no Catálogo Online no 
SITE da prefeitura muni-
cipal para saber em quais 
bibliotecas estão disponí-
veis os livros seleciona-
dos. A pesquisa pode ser 
feita por título, autor ou 
assunto. Se for presencial-
mente, pode ser solicitada 
ao funcionário a verifica-
ção da existência do livro 
no acervo.
É possível retirar até 2 li-
vros e 3 revistas, com pra-
zo de devolução para até 
15 dias. Também é possí-
vel renovar a reserva por 
telefone.

Associação de Moradores do
Bairro das Campinas convoca 

moradores para Assembléia Geral

Alstom celebra 65 anos no Brasil com 
contratos para produção de trens para 

mercado brasileiro e internacional

Bibliotecas municipais de Pindamonhangaba 
realizam novos inventários
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Startups da região
Sudeste podem se inscrever

para receber aporte

Carro colide com muro
na saída da Dutra em

São José dos Campos

Segundo o Portal do Em-
preendedor, do governo 
federal, o Brasil ultrapas-
sou em 2020 a marca de 11 
milhões de microempresas 
registradas no Simples 
Nacional. Esses empreen-
dedores são parte impor-
tante da economia do país 
e estão entre os mais afeta-
dos pela crise econômica.
Nesse período, um dos 
grandes desafios enfren-
tados pelos microempre-
endedores tem sido a falta 
de acesso a serviços finan-
ceiros, como crédito, pou-
pança e transações. Uma 
pesquisa realizada pelo 
Instituto Locomotiva em 
2019 mostrou que um em 
cada três brasileiros com 
mais de 16 anos não pos-
sui conta em banco e que, 

Por volta da meia noite 
desta sexta-feira (4), um 
carro colidiu com o muro 
na saída da rodovia Pre-
sidente Dutra, altura do 
km144, sentido bairro 
Santa Inês em São José 
dos Campos. Duas equi-

destes, 86% pertencem às 
classes C, D e E. 
Para promover a inclu-
são financeira e a digita-
lização desses pequenos 
negócios, uma parceria 
entre o Center for Inclusi-
ve Growth (CCI), iniciati-
va da MasterCard para o 
crescimento inclusivo, e a 
Aliança Empreendedora, 
organização que auxilia 
empreendedores de co-
munidade, pretende servir 
como ponte entre startups 
do setor financeiro que te-
nham soluções inovadoras 
e microempreendedores 
que possam se beneficiar 
de serviços mais simples 
e acessíveis. O edital ide-
alizado pelas instituições 
acaba de ser prorrogado 
até a segunda-feira (7), 

pes do Corpo de Bombei-
ros prestaram socorro no 
local, além da concessio-
nária da rodovia.
Uma vítima feminina (ca-
rona), de 59 anos, teve 
contusão no tornozelo e 
escoriações na face. Ela 

aceitando inscrições de 
“fintechs” que tenham 
ideias que possibilitem 
democratizar o acesso fá-
cil e seguro ao crédito; a 
criação de conta bancária 
sem burocracia e com bai-
xo custo; o recebimento de 
pagamentos digitais; ou a 
digitalização dos proces-
sos de gestão financeira 
de microempreendedores. 
As inscrições podem ser 
feitas no site. A instituição 
selecionada no edital terá 
acesso a um aporte de até 
R$ 40 mil e consultoria 
para a adaptação dessa so-
lução para o público-alvo 
do edital. A ideia será tes-
tada por microempreende-
dores cadastrados na base 
Aliança Empreendedora 
com diferentes perfis.

estava consciente e orien-
tada, foi socorrida pela 
unidade de resgate dos 
bombeiros ao Pronto So-
corro da Vila Industrial. O 
motorista foi atendido pela 
equipe de resgate da con-
cessionária.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 040/2020 – No dia 
04 de dezembro de 2020, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº040/2020, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Combustível tipo Gasolina e Óleo Diesel S10, a empresa: B. V. MI-
GOTO & MIGOTO LTDA, com valor total de R$ 832.550,00. Fica a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
046/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Lo-
cação, Implantação e Suporte em Sistema de Informática (Software) 
Integrado de Controle Interno, Execução Fiscal, Controle de Frota, 
Educação e Saúde (Acs), Conforme Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 09h00min 
do dia 07/12/2020, até as 09h00min do dia 18/12/2020; data da aber-
tura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 18/12/2020; 
data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 18/12/2020, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no 
link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos inte-
ressados no site supracitado. Maiores informações através do telefo-
ne (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
047/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Materiais Elétricos, conforme Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 09h00min 
do dia 07/12/2020, até as 09h00min do dia 17/12/2020; data da aber-
tura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 17/12/2020; 
data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 17/12/2020, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no 
link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos inte-
ressados no site supracitado. Maiores informações através do telefo-
ne (12) 3112-9200.


