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A Gazeta dos Municípios

Governo de SP publica normas 
para novos entrepostos em

rodovias classe zero

Alistamento Militar
de São Sebastião

tem prazo prorrogado

BAEP prende suspeito
de homicídio por

porte ilegal de arma

O Governo do Estado de 
São Paulo publicou, no úl-
timo sábado (4), uma reso-
lução que define requisitos 
e diretrizes ao setor pri-
vado para novos pedidos 
de autorização de acesso 
para instalação de entre-
postos de abastecimento 
alimentar nas rodovias dos 
Bandeirantes (SP-348), 
dos Imigrantes (SP-160), 
Castello Branco (SP-280), 
Ayrton Senna/Carvalho 
Pinto (SP-070) e Rodoanel 
Mário Covas (SP-021).
O regramento define pa-
râmetros para construção 
de novos entrepostos em 
rodovias classe zero. Em 
outubro passado, o Go-
vernador João Doria assi-
nou decreto que transferiu 
para a iniciativa privada a 
construção e operação de 
armazéns de grande porte.
De acordo com a Resolu-
ção SAA/SLT - 1, de 2-7-
2020, o pedido deverá ser 
dirigido à Secretaria de 
Logística e Transporte, 
feito por pessoa física ou 
jurídica, proprietária ou 
possuidora do terreno pre-
visto para o entreposto e 
protocolado na respectiva 
concessionária da rodovia, 
respeitando também as 
exigências do Decreto Es-
tadual nº 64.543/2019. Os 
projetos serão avaliados 
por técnicos das Secreta-
rias de Logística e Trans-
porte e de Agricultura e 
Abastecimento, com con-
sultas à Artesp (Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo) e à conces-
sionária.
A atração de investimentos 
privados em novos entre-

A 81ª Junta de Serviço 
Militar, localizada na re-
gião Central de São Se-
bastião, informou que o 
prazo para o Alistamento 
Militar Obrigatório 2020 
foi prorrogado até o dia 
30 de setembro de 2020, 
sendo necessário possuir o 
CPF para validar as infor-
mações.
A medida vale para jovens 
do sexo masculino, nasci-

Neste domingo (5), por 
volta das 15h, a equipe do 
3º BAEP abordou um ho-
mem de 18 anos durante 
patrulhamento pelo bairro 
Araretama. A abordagem 
se deu após a PM ter rece-

postos de abastecimento é 
uma alternativa à Ceagesp 
(Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de 
São Paulo), que funciona 
na área urbana da capital. 
A meta é criar um modelo 
mais moderno e eficiente 
e melhor localizado para 
impulsionar a retomada da 
economia brasileira após a 
crise do coronavírus.
“São Paulo tem um enor-
me potencial logístico, 
com localização estratégi-
ca e ótima infraestrutura. 
As ações do Governo para 
o desenvolvimento da eco-
nomia de São Paulo não 
pararam, mesmo diante de 
uma pandemia. Estamos 
investindo para melhorar 
a infraestrutura logística 
e de escoamento de pro-
dução, reduzir custos, ge-
rar empregos e contribuir 
para o desenvolvimento da 
economia nacional”, disse 
o Secretário de Logística e 
Transportes, João Octavia-
no Machado Neto. 
Os critérios para garan-
tir o abastecimento con-
tínuo, seguro e saudável 
de alimentos à população 
estão fundamentados nas 
melhores práticas de pro-
dução, comercialização, 
distribuição, segurança sa-
nitária, governança e efi-
ciência. O projeto do Go-
verno do Estado também 
determina que pequenos e 
médios produtores rurais 
usem os entrepostos sem 
intervenção de terceiros, 
negociando diretamente 
com clientes. 
“Com a pandemia, ficou 
clara a relevância da pro-
dução de alimentos e do 

dos em 2002, que devem 
realizar o alistamento on-
line pelo site, preencher 
o formulário e informar o 
número do CPF para vali-
dação dos seus dados pes-
soais.
Para os nascidos em anos 
anteriores que tenham 
dúvidas, é necessário en-
trar em contato com a                       
Junta Militar presencial-
mente às segundas, quar-

bido denúncias alegando 
que ele teria em sua re-
sidência armas de fogo e 
que estaria envolvido em 
um homicídio.
Após ser realizada a vis-
toria no local indicado, no 

processo de escoamento e 
distribuição até o consu-
midor de forma eficiente 
e segura. Estamos mais 
atentos e exigentes com 
relação à nossa saúde e a 
sanidade dos alimentos 
que ingerimos diariamen-
te. Precisamos, em São 
Paulo, de uma central de 
abastecimento moderna e 
que atenda às exigências 
dos consumidores. Quem 
tem competência para fa-
zer isso é o setor privado, 
que manteve toda a cadeia 
do agro em funcionamen-
to nesses tempos difíceis”, 
declarou o Secretário de 
Agricultura e Abasteci-
mento, Gustavo Diniz 
Junqueira. 
A construção de mais de 
um entreposto em uma 
mesma rodovia é possível 
desde que haja distância 
mínima de 50 quilôme-
tros entre os centros ata-
cadistas, considerados os 
dois sentidos do trecho em 
que estiverem instalados. 
O Governo de São Paulo 
considera que setor priva-
do tem total competência 
para avaliar as melhores 
oportunidades de negó-
cios.
A resolução ainda estabe-
lece regras para cancela-
mento da autorização de 
acesso. Eventuais multas 
serão calculadas com base 
em toneladas de alimentos 
comercializadas por ano e 
potencializadas de acordo 
com a gravidade das infra-
ções. 
O cumprimento dos crité-
rios será permanentemen-
te fiscalizado pelos órgãos 
competentes.

tas e sextas-feiras, das 13h 
às 15h, sendo obrigatório 
o uso de máscara, ou pelo 
telefone (12) 3893-1518, 
ou ainda pelo e-mail:  jsm.
saosebastiao.081@gmail.
com
A Junta Militar está lo-
calizada na Praça Venino 
Fernandes Moreira (piso 
superior do terminal rodo-
viário), região central de 
São Sebastião.

bairro Mantiqueira, foi lo-
calizado um revólver, cal. 
38, municiado com seis 
cartuchos intactos. A ocor-
rência foi encaminhada ao 
plantão de Pindamonhan-
guaba.
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Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.
Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossas lembranças.
Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
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EXPEDIENTE

Coronavírus: Brasil
atinge 1,6milhões de casos 

confirmados de covid-19
Em todo o Brasil, o núme-
ro total de confirmações 
para o novo coronavírus, 
até este domingo (5), é 
de 1.603.055. Entre elas, 
64.867 já faleceram. Ou-
tras 631.902 pessoas estão 
se recuperando da doença 

e ainda há 906.286 que já 
estão plenamente recupe-
radas. A taxa de letalidade 
está em 4,0%.
O Vale do Paraíba acumu-
lou 8.157 casos confirma-
dos, até o momento. Ain-
da ontem (4), eram 8.103 

casos de covid-19. Desde 
o início da pandemia 284 
pessoas ja faleceram pela 
doença na região.
Confira nas imagens abai-
xo os dados completos do 
boletim epidemiológico 
de hoje.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 167, Termo nº 7202
Faço saber que pretendem se casar JAIR FERRARI e SUELI APARECIDA DOS SANTOS, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido 
em 13 de março de 1941, de profissão advogado, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Eucaliptos, nº 
51, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de PEDRO FERRARI, falecido em Natividade da Serra/SP e de JUDITE 
CUNHA, falecida em Ubatuba/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 02 de fevereiro de 1969, de profissão do lar, de 
estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOAQUIM FRANCISCO DOS 
SANTOS, falecido em Taubaté/SP e de MARIA JOSÉ MARGARIDA DOS SANTOS, de 79 anos, natural de em Redenção 
da Serra/SP, nascida na data de 06 de janeiro de 1941, residente e domiciliada Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 166, Termo nº 7201
Faço saber que pretendem se casar EDSON RODRIGUES DOS SANTOS e LUCIANE MARTON MARCHESI, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 16 de setembro de 1963, de profissão motorista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na 
Avenida Perimetral dos Zinais, nº 34, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de RUBENS RODRI-
GUES DOS SANTOS, falecido em em Taubaté/SP e de MARIA BENEDICTA DAMIÃO, falecida em em Taubaté/SP. Ela é 
natural de Taubaté-SP, nascida em 25 de novembro de 1977, de profissão assistente social, de estado civil divorciada, re-
sidente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO WELINGTON MARTON, de 77 anos, natural de 
Cachoeira Paulista/SP, nascido na data de 09 de abril de 1943, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ANA MARIA 
TUPINAMBA MARTON, falecida em em Taubaté/SP na data de 20 de outubro de 1999. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Governo do Estado
apresenta quinta atualização 

do Plano São Paulo

Governo de SP anuncia protocolos de abertura 
e funcionamento de atividades culturais,

restaurantes, academias e salões de beleza

Ainda na última semana, 
o Governador João Doria 
anunciou a quinta atuali-
zação do painel de fases 
da retomada econômica do 
Plano São Paulo, com qua-
rentena mantida até o pró-
ximo dia 14. O avanço da 
pandemia no interior ainda 
é preocupante e deixa dez 
regiões na fase vermelha 
de restrição total de ativi-
dades não essenciais. Em 
relação à semana passada, 
a região de Campinas re-
torna ao alerta máximo, e 
nenhuma área avançou a 
fases mais flexíveis. 
“São Paulo continuará 
seguindo as orientações 
da medicina e da ciência. 
Sem concessões a ideolo-
gias, pressões ou propos-
tas populistas”, afirmou o 
Governador. “Todos nós 
queremos deixar para trás 
essa tempestade, mas a 
travessia ainda não termi-
nou. Por isso, não pode-
mos e não vamos relaxar. 
Continuamos recomen-
dando que as pessoas, se 
puderem, fiquem em casa. 
Principalmente as pessoas 
dos grupos de maior ris-
co, com mais de 60 anos 
e comorbidades. E os que 
tiverem que sair, sempre 
usem máscara”, acrescen-
tou Doria.
As regiões que estão na 
fase vermelha são as dos 
DRSs (Departamentos Re-
gionais de Saúde) de Ara-

O Governador João Doria 
anunciou, em sua última 
coletiva, os protocolos de 
reabertura e funcionamen-
to dos setores de eventos, 
espetáculos culturais, res-
taurantes, academias e 
salões de beleza. Museus, 
galerias, acervos, centros 
culturais, bibliotecas, ci-
nemas, teatros e casas de 
espetáculo poderão reabrir 
parcialmente na fase ama-
rela, assim como eventos 
culturais com público sen-
tado e lugar marcado.
“São Paulo já salvou mais 
de 70 mil vidas ao lon-
go de cinco quarentenas. 
Prosseguiremos com uma 
quarentena não mais ho-
mogênea, fundamentada 
no Plano São Paulo, e que 
orienta as pessoas sobre o 
melhor procedimento para 
salvarem suas vidas”, dis-
se Doria.
O início de atividades cul-
turais, eventos e conven-
ções com público sentado 
será autorizado após 28 
dias consecutivos da re-
gião na fase amarela. O 
município de São Paulo, 
por exemplo, que está na 
fase amarela desde o dia 
29 de junho, se permane-
cer na mesma etapa, pode-
rá retomar essas atividades 
no dia 27 de julho.
Para estes setores, será ne-
cessário ter ocupação má-
xima de 40% da capacida-
de do local, funcionamento 
máximo de 6 horas por dia, 
público sentado, assentos 
com distanciamento mí-
nimo de 1,5 metro e uso 
obrigatório de máscara. A 
venda de ingressos deve 
ser exclusivamente online, 

çatuba, Bauru, Campinas, 
Franca, Marília, Piracica-
ba, Presidente Prudente, 
Registro, Ribeirão Preto 
e Sorocaba. Já na etapa 
laranja, ficam as áreas de 
Araraquara, Baixada San-
tista, Barretos, São João da 
Boa Vista, São José do Rio 
Preto e Taubaté, além das 
sub-regiões Leste (Alto 
Tietê), Norte (Franco da 
Rocha) e Oeste (Osasco) 
da Grande São Paulo.
Na Grande São Paulo, a 
capital e as sub-regiões do 
ABC e de Taboão da Ser-
ra permanecem na etapa 
amarela, que libera reaber-
tura de bares, restaurantes 
e salões de beleza com 
40% da capacidade e ex-
pediente diário de até seis 
horas.
Com protocolos bastante 
rígidos, o Plano São Paulo 
também passa a permitir 
nesta fase intermediária a 
reabertura parcial de aca-
demias na próxima sema-
na. Regiões que permane-
cerem por 28 dias seguidos 
na fase amarela também 
poderão reabrir, com limi-
tações, espaços culturais 
como museus, bibliotecas, 
cinemas, teatros e salas de 
espetáculos.
Nas demais três sub-regi-
ões da Grande SP e outras 
sete áreas do interior e li-
toral, a fase laranja libera 
funcionamento com 20% 
da capacidade de escritó-

para assentos marcados e 
horários pré-agendados e 
será necessário controlar o 
acesso e o número de pes-
soas, observando a lotação 
máxima. O consumo de 
alimentos e bebidas deve-
rá ser suspenso, garantin-
do que todos mantenham 
o uso das máscaras.
Grandes eventos e demais 
atividades culturais que 
geram aglomeração serão 
autorizados após 28 dias 
consecutivos do Estado de 
São Paulo na fase verde. 
As medidas incluem ocu-
pação máxima de 60%, 
uso de máscara e marca-
ções para delimitar a dis-
tância entre as pessoas 
(que poderão ficar em pé). 
As vendas de ingresso de-
vem ser exclusivamente 
online, com horários pré-
-agendados e será neces-
sário haver controle do 
acesso e o número de pes-
soas, observando a lotação 
máxima.
Possibilidades de atendi-
mento
Na fase amarela, existi-
rão duas possibilidades 
de atendimento: funcio-
namento máximo por 4 
horas diárias ou funciona-
mento máximo por 6 horas 
diárias por 4 dias, desde 
que não haja atendimento 
presencial nos outros três 
dias.
Restaurantes e bares
O Plano São Paulo atua-
lizou as medidas de segu-
rança para o consumo em 
restaurantes, bares e simi-
lares, que permite aos que 
tenham ambientes areja-
dos que possam oferecer 
a opção de consumo local. 

rios em geral, imobiliá-
rias, comércio de rua, sho-
ppings e concessionárias. 
A novidade é uma opção 
estendida de horário: qua-
tro horas diárias, todos os 
dias, ou abertura por seis 
horas durante quatro dias e 
fechamento do atendimen-
to presencial por outros 
três dias.
Na última sexta (26), o 
Governo do Estado reco-
mendou que as prefeituras 
da capital e as sub-regiões 
do ABC e de Taboão da 
Serra só liberassem o aten-
dimento presencial em sa-
lões de beleza e barbea-
rias, bares e restaurantes a 
partir do dia 6 de julho.
Capacidade hospitalar
Segundo os indicadores de 
saúde nesta quinta atuali-
zação, a capacidade hos-
pitalar para atendimento 
a pacientes graves de CO-
VID-19 é satisfatória na 
maioria das regiões, mas 
há preocupação em rela-
ção a cidades dos DRSs 
de Ribeirão Preto (86% 
de ocupação em UTIs 
COVID-19), Campinas 
(80%), Barretos (77%), 
Sorocaba (75%) e Piraci-
caba (70%).
A média estadual é de 64% 
de ocupação em leitos de 
terapia intensiva, ante 
65,5% há uma semana, e 
de 20,2 vagas para cada 
cem mil habitantes - há 
sete dias, eram 19,7.

É necessário que a ocupa-
ção máxima seja de 40% 
da capacidade dos assen-
tos e que o funcionamento 
ocorra por no máximo 6 
horas, até as 17h. Clien-
tes e funcionários devem 
usar máscara em todos os 
ambientes. O atendimen-
to presencial se limitará a 
ambientes ao ar livre ou 
arejados, com obrigatorie-
dade de assentos.
Academias e salões de be-
leza
Academias serão reaber-
tas na fase amarela, com 
ocupação máxima de 30% 
da capacidade, funciona-
mento máximo por 6 ho-
ras diárias, uso obrigatório 
de máscaras e entrada de 
clientes apenas com agen-
damento prévio. Serão 
permitidas apenas aulas e 
práticas individuais e os 
equipamentos devem ser 
limpos ao menos três ve-
zes ao dia. As academias 
deverão suspender o uso 
de chuveiros nos vestiá-
rios, mantendo apenas os 
banheiros abertos.
Salões de beleza também 
poderão funcionar na fase 
amarela, com ocupação 
máxima de 40% da ca-
pacidade, funcionamento 
máximo por 6 horas di-
árias, uso de máscaras e 
adoção de protocolos geral 
e específicos para o setor.
Especialistas do Centro de 
Contingência do coronaví-
rus ressaltam que pessoas 
consideradas como gru-
po de risco, tais como os 
maiores de 60 anos e por-
tadores de doenças crôni-
cas, devem permanecer 
em isolamento social.
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AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA COMERCIAL - A 
Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura dos envelopes de 
Proposta Comercial referente a Tomada de Preços Nº 00/2020 – Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITA-
LIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Data 
da realização: 08/07/2020 – às 14h00min no Departamento de Licitações 
da Prefeitura Municipal, Praça Miguel Correa dos Ouros, Nº 101, Centro, 
Potim/SP – André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitação.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POTIM – 056/2020 – CONTRATADOS: ANDRE LUIZ BARLETTA DAS CHAGAS 
07083554803 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE-
TIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE POTIM – VIGÊNCIA: 23/04/2020 À 23/12/2020 – VA-
LOR: R$ 12.050,00 – MODALIDADE: DISPENSA Nº 006/2020; 057/2020 – CON-
TRATADOS: SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO VISTA ALEGRE – SAVA 
– OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RADIOFÔNICA PARA DIVULGA-
ÇÃO DIÁRIA DE SPOTS COMERCIAIS – VIGÊNCIA: 23/04/2020 À 22/02/2021 
– VALOR: R$ 14.500,00 – MODALIDADE: DISPENSA Nº 007/2020; 058/2020 – 
CONTRATADOS: W S DO AMARAL – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRANTE E ALARMES DE INCÊNDIO 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CRECHE MORADA DOS MAR-
QUES – VIGÊNCIA: 11/05/2020 À 11/11/2020 – VALOR: R$ 16.275,00 – MO-
DALIDADE: DISPENSA Nº 009/2020; 059/2020 – CONTRATADOS: DE NIGRIS 
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER 315, PLACA DJL 4859 
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS – VIGÊNCIA: 21/05/2020 A 20/11/2020 – VA-
LOR: R$ 21.075,67 – MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020; 060/2020 
– CONTRATADOS: EDE TERRAPLANAGEM PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES EI-
RELI – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMADOR GALVÃO CÉSAR, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – VIGÊNCIA: 
18/06/2020 À 17/06/2021 – VALOR: R$ 423.507,02 – MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS Nº 004/2020; 061/2020 – C. A. CONSULTORIA & PLANEJAMENTO 
– OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSUL-
TORIA E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 25/06/2020 À 24/06/2021 – VALOR: 
R$ 27.761,36 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POTIM - 019/2020 – DETENTORA: REFORMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRE-
LI - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MOBILIÁ-
RIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL MORADA DOS MARQUES FDE - VIGÊNCIA: 
28/04/2020 A 27/04/2021 - VALOR: R$ 85.749,67 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2020; 020/2020 – DETENTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA 
- OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MOBILIÁ-
RIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL MORADA DOS MARQUES FDE - VIGÊN-
CIA: 28/04/2020 A 27/04/2021 - VALOR: R$ 8.745,50 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2020; 021/2020 – DETENTORA: ANDREIA LORENZI ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CRE-
CHE MUNICIPAL MORADA DOS MARQUES FDE - VIGÊNCIA: 28/04/2020 A 27/04/2021 - VALOR: 
R$ 8.250,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020; 022/2020 – DETENTORA: 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE UNIFORME ESCOLAR - VIGÊNCIA: 11/05/2020 A 10/05/2021 - VALOR: R$ 
133.578,50 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020; 023/2020 – DETENTORA: DE 
CAMPOS E DE CAMPOS DINIZ LTDA ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM O FORNECIMENTO DE UR-
NAS MORTUÁRIAS, INCLUINDO SUPORTE, PARAMENTAÇÕES E TRANSLADO, EM ATENDI-
MENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTIM - VIGÊNCIA: 
11/05/2020 A 10/05/2021 - VALOR: R$ 145.700,60 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
012/2020; 024/2020 – DETENTORA: D. R. MARTINEZ ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL - VIGÊNCIA: 
22/05/2020 A 21/05/2021 - VALOR: R$ 32.850,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
014/2020; 025/2020 – DETENTORA: I. BORDIGNON PNEUS EIRELI - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES 
- VIGÊNCIA: 16/06/2020 A 15/06/2021 - VALOR: R$ 440.832,50 - MODALIDADE: PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 018/2020; 026/2020 – DETENTORA: FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA 
TRATORES LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PAR-
CELADA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES - VIGÊNCIA: 16/06/2020 A 15/06/2021 - VA-
LOR: R$ 5.509,22 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020; 027/2020 – DETEN-
TORA: CLMT TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA PROMOÇÃO 
SOCIAL - VIGÊNCIA: 18/06/2020 A 17/06/2021 - VALOR: R$ 417.300,00 - MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 013/2020; 028/2020 – DETENTORA: USINA JARAGUÁ LTDA - OBJETO: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CBUQ, COM ADITIVO FAIXA C, 
PARA APLICAÇÃO A FRIO, EM SACOS DE 25 KG - VIGÊNCIA: 24/06/2020 A 23/06/2021 - VALOR: 
R$ 89.820,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020; 029/2020 – DETENTORA: 
FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE ARTESANATO - VIGÊNCIA: 30/06/2020 A 29/06/2021 
- VALOR: R$ 24.157,50 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020; 030/2020 – DE-
TENTORA: MARCOS OTAVIO VIOTO ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE ARTESANATO - VIGÊNCIA: 30/06/2020 A 29/06/2021 
- VALOR: R$ 241.251,15 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020; 031/2020 – DE-
TENTORA: PAULO ROBERTO DA FONSECA PELUCIA ME - OBJETO: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE ARTESANATO - VIGÊNCIA: 
30/06/2020 A 29/06/2021 - VALOR: R$ 20.711,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
015/2020; 032/2020 – DETENTORA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE ARTE-
SANATO - VIGÊNCIA: 30/06/2020 A 29/06/2021 - VALOR: R$ 3.985,65 - MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 015/2020; 033/2020 – DETENTORA: HERNANDES E CIA LTDA EPP - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE ARTESA-
NATO - VIGÊNCIA: 30/06/2020 A 29/06/2021 - VALOR: R$ 724,10 - MODALIDADE: PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 015/2020; 034/2020 – DETENTORA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME 
- OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL 
DE ARTESANATO - VIGÊNCIA: 30/06/2020 A 29/06/2021 - VALOR: R$ 2.410,00 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020.


