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A Gazeta dos Municípios
OAB comemora o dia da Mulher Via Vale tem programação

especial para o Dia da Mulher

Região tem sete casos suspeitos 
de Coronavírus registrados pela 

Secretaria Estadual de Saúde
Campos do Jordão substitui 
galerias de águas pluviais

entupidas pelas fortes chuvas

A OAB de Tre-
membé come-
morou o dia da 

mulher neste dia 06 de 

A ação acontece hoje 
e amanhã, próxi-
mo ao Boliche. O 

local, denominado “Espa-
ço da Mulher” vai oferecer 
serviços como cabeleireira 
(escova modelada, chapi-
nha, penteados simples e 
tranças), maquiagem, au-
riculoterapia, bioimpedân-
cia, totalmente gratuito às 
participantes. As senhas 
para os serviços serão dis-
tribuídas na abertura do 

Nesta semana a Se-
cretaria Estadual 
de Saúde listou 

mais quatro casos suspei-
tos do novo Coronavírus 
no Vale do Paraíba, sendo 
três em São José dos Cam-
pos e um em Taubaté. Em 
todo o estado de São Paulo 
são 182 casos suspeitos e 
seis confirmados.
Em Taubaté o caso sus-
peito é de um jovem de 27 
anos que teve contato com 
uma pessoa que esteve na 
Europa. Informações da 
prefeitura dizem que ele 
passou por atendimen-
to na UPA Central no dia 
2 de março. O rapaz está 
em isolamento residencial 
e está bem. O caso segue 
sendo monitorado.
De acordo com informa-
ções da Prefeitura de São 
José dos Campos, na ci-
dade os pacientes são um 
menino de 8 anos e três 

As fortes chuvas 
que desabaram 
sobre o Sudeste 

nos últimos dias fizeram 
estragos por toda a região. 
Campos do Jordão não 
deixou de sentir as conse-
quências desses temporais 
que causaram prejuízos à 
população.
Com o objetivo de res-
taurar diversos problemas 
causados na cidade e co-
locar em ordem o dia a 
dia do cidadão jordanen-

março as 9.30 hs na  sub 
sessão de Tremembé. 
No evento foi entregue 
a carteira de nova advo-

evento. Um cenário espe-
cial para fotos vai receber 
as mulheres no corredor, 
que serão presenteadas 
com um mimo do sho-
pping. Além disso, todas 
as mulheres concorrerão 
a brindes das lojas do em-
preendimento.
Os lojistas também estão 
se preparando para a data, 
com descontos especiais, 
coquetéis e brindes para 
clientes, durante todo o 

mulheres, uma de 34 anos, 
uma de 27 anos e outra 
de 33 anos, além de um 
jovem de 16 anos e um 
homem de 46 anos. To-
dos estão em isolamento 
domiciliar. O menino vol-
tou de viagem à Europa, e 
apresentou os sintomas no 
fim de fevereiro, foi aten-
dido em um hospital par-
ticular e colheu os exames 
para verificar a doença na 
última terça-feira (3).
A paciente de 34 anos es-
teve nos Estados Unidos e 
Canadá, apresentou sinto-
mas parciais da doença e 
segue em isolamento do-
miciliar. A outra mulher, 
essa de 27 anos, esteve em 
Roma e Milão, também 
apresentou sintomas par-
ciais e está em isolamen-
to domiciliar.  A terceira 
paciente retornou de via-
gem da Europa, estando 
na França e na Itália. To-

se, a Prefeitura de Cam-
pos do Jordão desenvolve          
um trabalho constante na 
substituição de galerias 
antigas e a revitalização 
do sistema de drenagem 
da cidade.
Nesta semana, além de es-
tar refazendo seis metros 
de galerias na rua 13 de 
Junho, na Vila Santo Antô-
nio, a equipe da Prefeitura 
também trabalha na subs-
tituição de 4 metros de ga-
lerias na Vila Nadir, na rua 

gada a Dra. Ana Paula e                                 
homengem as advogadas 
pela passagem do Dia da 
Mulher.

mês comemorativo. 
Serviço: Espaço da Mu-
lher - Beth Lima Estúdio 
- escova modelada, cha-
pinha, penteado simples e 
tranças; Mary Kay - ma-
quiagem; Doutora Lucia-
na Leone - Auriculoterapia 
e bioimpedância;
Local: Espaço da Mulher, 
no corredor do Boliche, 
piso 2. Horário de funcio-
namento: Sábado: 13h às 
22h | Domingo: 13h às 20h

das estão bem e colheram 
amostras para a realização 
de exames.
O rapaz de 16 anos voltou 
de viagem dos Emirados 
Árabes e o homem esteve 
na Alemanha. Os dois es-
tão bem, permanecem em 
isolamento domiciliar e 
realizaram exames para a 
verificação da doença. 
Os resultados dos exames 
que podem ou não confir-
mar como positivo para 
o coronavírus devem ser 
divulgados pelo Instituto 
Adolfo Lutz nos próximos 
dias.
Além dos outros três ca-
sos, um quarto paciente 
esteve sob observação 
em São José. O rapaz de 
25 anos esteve na Itália e 
apresentou sintomas da 
doença no fim de feverei-
ro, porém exames já des-
cartaram risco do novo 
Coronavírus.

Anita Correa e de outros 5 
metros no bairro Floresta 
Negra, na Rua José Cassio 
Macedo Soares.
Na rua 13 de Junho na Vila 
Santo Antônio e também 
em outra situação seme-
lhante na Rua João Inácio 
Bicudo, os buracos foram 
causados por rompimen-
tos de rede de esgoto da 
Sabesp, que vem fazendo 
o trabalho de retificação 
em conjunto com a Prefei-
tura.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 153, Termo nº 7175
Faço saber que pretendem se casar RAPHAEL BERNARDES PINTO e LUANE ADRIANA DA SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 01 de junho de 1996, de profissão fresador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pedro Ce-
lete, nº 1214, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de JOSÉ ROBERTO IZABEL PINTO, natural 
de Taubaté/SP, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de SILVANA CARDOSO BERNARDES, de 45 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na data de 28 de setembro de 1974, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Pinda-
monhangaba-SP, nascida em 19 de setembro de 1996, de profissão manicure, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Dr. Asdrubal Augusto do Nascimento Netto, nº 229, Jardim Ana Rosa, Taubaté/SP, CEP: 12071-000, filha de GESO 
VANDERLEI DA SILVA, natural de Itajubá/MG e de MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA, de 54 anos, natural de São 
José do Barreiro/SP, nascida na data de 18 de novembro de 1965, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a im-
prensa local desta cidade.

Extrato da Lei nº 1.139 – de 03 de março de 2020.
“Dá nova redação ao Artigo 4º, e acrescenta o parágrafo único do mesmo Artigo 
da Lei Municipal nº1026 de 05 de novembro de 2014, e dá outras providências”. 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que aprovou , sancionou 
e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.
redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, 
centro. Tel 12 3676 1600. 

Extrato da Lei nº 1.140 – de 03 de março de 2020.
 “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do 
corrente exercício e dá outras providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito 
Municipal de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que aprovou , sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da 
Lei encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da 
Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600. 

Equipes do Hospital Regional do Vale 
do Paraíba, em Taubaté, se mobilizam 

em 2ª captação de Coração do ano

O Hospital Regional 
do Vale do Para-
íba, em Taubaté, 

realizou nesta quarta-feira 
(04/03) a 2ª captação de 
Coração do ano de 2020. 
Além do coração, o suces-
so do procedimento garan-
tiu também a captação de 
córneas, rins e fígado. 
A doadora estava inter-
nada no Hospital e, com 
a confirmação do óbito 

deu-se início aos procedi-
mentos, que contou com a 
autorização da família da 
paciente. 
Uma equipe multiprofis-
sional trabalhou no pro-
cesso de captação dos ór-
gãos. 
A ação teve apoio do He-
licóptero Águia, da Polícia 
Militar para transportar as 
doações até à Organização 
para Procura de Órgãos 

(OPO), em Campinas. 
Coração, córneas, rins e 
fígado serão destinados a 
pacientes compatíveis na 
lista de espera de trans-
plantes que são triados 
pela OPO.
Com esta já são três capta-
ções de órgãos realizadas 
pelo Hospital Regional no 
ano de 2020. Até o mo-
mento, 16 vidas já pude-
ram ser beneficiadas.
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EDP substitui 1.100 lâmpadas 
convencionais por luminárias 

LED em Tremembé e Potim

Número de dias com chuva forte cresceu 
em São Paulo nas últimas sete décadas

A EDP, distribuidora 
de energia elétrica 
do Vale do Paraí-

ba, finalizou a substituição 
de 1.100 luminárias de ilu-
minação pública em Tre-
membé e Potim. Nas duas 
cidades, as lâmpadas con-
vencionais foram trocadas 
por luminárias de tecnolo-
gia LED. De acordo com a 
EDP, cada cidade foi con-
templada com 550 lumi-
nárias LED, que são mais 
eficientes, econômicas e 
sustentáveis. A escolha 
dos locais para a instala-
ção da nova iluminação 
foi realizada em parceria 
com cada Prefeitura, le-
vando em conta os pontos 
com significativo poten-
cial de redução de custos 

Chuvas extremas, 
como a que inun-
dou São Paulo no 

início de fevereiro - quan-
do foram registrados na ci-
dade 114 milímetros (mm) 
de precipitação em 24 ho-
ras, o segundo maior volu-
me desde 1943 segundo o 
Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) - têm 
se tornado cada vez mais 
comum na região.
Estudo feito por pesquisa-
dores do Centro Nacional 
de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais 
(Cemaden), órgão vin-
culado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações 
(MCTIC), apontou um 
aumento significativo na 
Grande São Paulo do vo-
lume total de precipitação 
e da ocorrência de eventos 
extremos de chuva no ve-
rão nas últimas sete déca-
das.
Enquanto para os anos 
1950 praticamente não há 
registro de dias com chu-
vas fortes - com mais de 
50 mm -, na última década 
foram observados de dois 
a cinco dias por ano com 
esse volume de precipita-
ção na região metropolita-
na da capital, constataram 
os autores.
Os resultados do estudo, 
apoiado pela FAPESP no 
âmbito do Programa de 
Pesquisa sobre Mudan-
ças Climáticas Globais 
(PFPMCG), foram publi-
cados nos Anais da Acade-
mia de Ciências de Nova 
York.
O trabalho também teve a 
participação de pesquisa-
dores do Inmet e dos insti-
tutos Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe) e de 
Astronomia, Geofísica e 
Ciências Atmosféricas da 
Universidade de São Pau-
lo (IAG-USP).
“Essas chuvas intensas, 
com duração de poucas 
horas e grande volume de 
água, com 80 ou até mais 
de 100 mm, têm deixado 
de ser eventos esporádi-
cos. Estão acontecendo 
com frequência cada vez 
maior”, disse à Agência 
FAPESP José Antonio 
Marengo, pesquisador do 
Cemaden e coordenador 
do estudo.
Os pesquisadores fizeram 
um levantamento de chu-
vas com forte intensidade 
e curta duração na Gran-
de São Paulo nas últimas 
décadas com base nos re-
gistros das estações me-
teorológicas do IAG-USP 
e do Mirante de Santana, 
situado na zona norte da 
cidade.
As análises indicam au-
mento na ocorrência de 
dias com chuva forte e na 
frequência de eventos ex-

com energia elétrica.
Com o projeto, será possí-
vel reduzir o consumo de 
energia referente à ilumi-
nação, além de diminuir 
também os custos de ma-
nutenção, uma vez que a 
durabilidade da luminária 
LED é muito superior ao 
sistema anterior.
“Gerar mais eficiência 
para a iluminação pública 
municipal é sinônimo de 
mais qualidade do serviço 
e de segurança para a po-
pulação. Além disso, com 
a economia gerada por 
meio das lâmpadas LED 
será possível redirecionar 
os recursos em prol dos 
próprios municípios”, res-
salta Giuliano Vieira, ges-
tor executivo da EDP.

tremos de precipitação na 
Região Metropolitana de 
São Paulo, particularmen-
te na primavera e no verão.
A estação seca, que cos-
tumava ficar concentrada 
entre abril e setembro na 
maior parte do Estado de 
São Paulo, tem durado até 
outubro nas últimas déca-
das.
O número de dias secos 
consecutivos também au-
mentou gradualmente, su-
gerindo que os eventos de 
chuva intensa estão con-
centrados em menos dias, 
espaçados entre períodos 
mais longos de seca e de 
temperatura elevada.
Com menos noites frias e 
dias mais quentes, há mais 
chance de chuvas convec-
tivas - que ocorrem quan-
do a massa de ar quente 
é elevada até as camadas 
mais frias da atmosfera -, 
aumentando a frequência 
e a intensidade de chuvas 
extremas, avaliaram os 
pesquisadores.
“Observamos uma tendên-
cia de longo prazo desse 
tipo de evento climático. 
Há indicações muito fortes 
de que há uma mudança 
de clima em andamento”, 
afirmou Marengo.
Os registros das estações 
meteorológicas do IA-
G-USP e do Mirante de 
Santana indicam que o nú-
mero de dias com chuvas 
acima de 100 mm na ci-
dade aumentou quase seis 
vezes entre 2000 e 2018 
em comparação com as 
décadas de 1940 e 1960.
As observações da esta-
ção do IAG-USP também 
mostram aumento na fre-
quência e na intensidade 
de chuvas intensas e dias 
secos consecutivos entre 
1931 e 2017.
“Esses dados sugerem que 
o aumento do volume to-
tal de chuvas em São Pau-
lo nas últimas décadas se 
deve ao aumento de pre-
cipitações ‘pesadas’, con-
centradas em menos dias 
e com mais tempo seco 
entre elas”, explicou Ma-
rengo.
As causas
De acordo com os pesqui-
sadores, as mudanças no 
regime de chuvas da Gran-
de São Paulo podem ser 
decorrentes da variabilida-
de climática natural, mas 
também podem estar rela-
cionadas ao aquecimento 
global e ao crescimento da 
urbanização, em especial 
nos últimos 40 anos, o que 
contribuiu para agravar 
o efeito conhecido como 
“ilha de calor” na cidade.
Com o aumento da urba-
nização, o solo da região 
- antes exposto e com ve-
getação remanescente da 
Mata Atlântica - foi sendo 
cada vez mais coberto por 

O novo modelo de luminá-
rias traz ainda menos im-
pacto ambiental?por não 
possuir mercúrio e outros 
componentes nocivos em 
sua composição.
Realizar projetos que re-
sultem em eficiência ener-
gética é uma ação que 
reafirma o compromisso 
da EDP com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) - plano de 
ação global definido pelas 
Nações Unidas (ONU), 
para alcançar o desenvol-
vimento sustentável até 
2030, e que está incorpora-
do à agenda estratégica da 
EDP para crescer gerando 
impactos positivos junto à 
sociedade e ao meio am-
biente.

materiais como asfalto e 
concreto, que absorvem 
muito calor e não retêm 
umidade.
Com isso, durante o dia o 
clima fica muito quente e, 
à noite, o calor acumulado 
é liberado para a atmosfe-
ra. A umidade relativa do 
ar da cidade é reduzida e 
a evaporação de água do 
solo para a formação de 
nuvens é acelerada, expli-
cou Marengo.
Esse efeito induziu o au-
mento de eventos extre-
mos de chuva na Região 
Metropolitana de São 
Paulo no período de 1933 
a 2010, afirmou o pesqui-
sador.
Essas mudanças no regime 
de chuvas da região, alia-
das à ocupação inadequa-
da de áreas de risco, como 
encostas e margens de cur-
sos de água, têm causado, 
nos últimos 20 anos, um 
aumento de desastres hi-
drometeorológicos, como 
inundações, enxurradas 
e deslizamentos de terra, 
apontam os autores do es-
tudo.
“Um evento de precipi-
tação extrema não é um 
desastre natural por si só. 
Os chamados desastres 
naturais, na verdade, re-
sultam de uma combina-
ção de fatores climáticos, 
meteorológicos, urbanos, 
econômicos e sociais. Ou 
seja, são também desastres 
antrópicos, resultantes de 
ações humanas e não ape-
nas do clima”, disse Ma-
rengo.
O Estado de São Paulo 
lidera as estatísticas de 
inundação, com 33,36% 
do número de casos. É 
seguido por Santa Catari-
na (11,25%), Rio Grande 
do Sul (9,06%), Paraná 
(8,33%), Rio de Janeiro 
(7,28%) e Minas Gerais 
(5,96%).
Entre 2014 e 2018, ocor-
reram 168 inundações re-
pentinas deflagradas por 
chuvas extremas. Esse tipo 
de desastre hidrometeoro-
lógico é uma das princi-
pais causas de fatalidades 
no país, como mortes e fe-
rimentos, seguido por des-
lizamentos de terra.
“As regiões Sudeste e Sul 
do Brasil são as mais afe-
tadas por esses desastres 
hidrometerológicos por-
que têm maior densidade 
populacional”, afirmou 
Marengo.
“Os deslizamentos de ter-
ra, por exemplo, só matam 
pessoas porque elas são 
forçadas a viver em áreas 
de risco, onde não deve-
riam. As ruas só enchem 
de água porque os rios 
foram canalizados e as ci-
dades, impermeabilizadas, 
cobertas de asfalto e con-
creto.”

Aviso de Abertura de Diligência – Pregão Eletrônico Nº 002/2020 - 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Mobiliário 
e Equipamentos para Creche Municipal Morada dos Marques – FDE. 
Convocamos as empresas C A TEIXEIRA MOVEIS, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA, L&A MERCANTIL 
LTDA e ROGERIO VIEIRA INSUMOS a apresentarem, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, detalhamento e especificações técnicas dos 
produtos ofertados, tendo em vista que a informação de marca e mo-
delo fornecida não foram suficientes para identificar o atendimento 
dos produtos às especificações do Catálogo Técnico do FDE. O não 
atendimento ao solicitado resultará na desclassificação da Proposta 
pelo não atendimento ao especificado. Potim, 06 de março de 2020. 
André L. S. Oliveira.

Aviso de Abertura de Diligência – Pregão Eletrônico Nº 003/2020 - 
Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Solu-
ção de Robótica Educacional com Fornecimento de Material, confor-
me Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Tendo em vista 
a análise das amostras protocoladas pela empresa SALTO PARA O 
FUTURO ROBOTICA LTDA ME, conforme Termo de Referência, so-
licitamos à mesma que responda aos questionamentos realizados 
pela responsável técnica da Secretaria Municipal de Educação, con-
forme e-mail enviado na data de hoje, para fins de aceitabilidade das 
amostras, no prazo de 03 (três) dias úteis. Potim, 06 de março de 
2020. André L. S. Oliveira.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 121/2020 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a aber-
tura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS 
DO BAIRRO FREI GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Enve-
lopes: até as 09h45min do dia 23/03/2020. Abertura dos Envelopes: 
10h00min do dia 23/03/2020. Local da realização: Prédio da Prefeitu-
ra Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.
br.



página 4 A GAzetA dos Municípios 07-08-09 de Março de 2020

ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688


