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A Gazeta dos Municípios

Meteorologia prevê semana sem 
chuva e temperaturas em
elevação no leste paulista

Conab aumenta bônus para
produtos da agricultura familiar 
com pouca saída no mercado

Procon de Guaratinguetá recebe 
denúncias de juros abusivos no

pagamento das contas no comércio

Livro infantil de Pablo
Bernasconi fala sobre

estereótipos em história lúdica

A possibilidade de chuva é 
pequena durante a semana 
no Vale do Paraíba, mas 
essa probabilidade existe, 
de acordo com as infor-
mações meteorológicas do 
site Climatempo. A segun-
da-feira (8) começou com 
temperaturas baixas no es-
tado de São Paulo e houve 
até registro de nevoeiro 
(neblina) por várias áreas 
do leste do estado.
Mesmo com o amanhecer 
cinzento e visibilidade nas 
primeiras horas da manhã 

A relação com os cálculos 
é feita pela Companhia 
Nacional de Abastecimen-
to (Conab) e foi publicada 
em portaria no Diário Ofi-
cial da União nesta segun-
da-feira (8), com validade 
no período de 10 de junho 
a 9 de julho de 2020.
A pouca procura, a menor 
qualidade dos produtos e a 
dificuldade na comerciali-
zação resultaram na redu-
ção dos preços e,  por con-
sequência, na elevação do 
benefício que vai ajudar 
os agricultores a superar o 
prejuízo nas vendas.
O abacaxi vai garantir 
para os alagoanos uma 
bonificação de 43,08% 

O posto do Procon-SP em 
Guaratinguetá, órgão que 
atua em defesa do consu-
midor, tem recebido de-
núncias a respeito da co-
brança de juros abusivos 
no pagamento das contas 
em estabelecimentos co-
merciais da cidade. De 
acordo com o órgão, os 
locais que forem identifi-
cados como infratores do 
código de defesa do con-
sumidor deverão ser de-
nunciados.
As denúncias devem ser 
realizadas de maneira 
formal junto ao órgão, ou 
seja, o consumidor que se 
sentir lesado deve enviar 

Trabalhar as diferenças e 
combater estereótipos no 
imaginário dos pequenos é 
a proposta do título “Vaca 
branca, mancha preta”. A 
obra é um lançamento da 
Catapulta Editores, volta-
do para crianças a partir de 
cinco anos, e apresenta a 
história de uma vaquinha 
que se vê diferente das de-
mais.
Na narrativa, a vaca mais 
vaidosa de uma fazenda se 
dá conta que tem o corpo 
cheio de manchas pretas. 

o dia segue claro e com 
temperatura em evolução 
e a tarde será marcada até 
por sensação de calor no 
estado. A tendência é de 
sol forte para os próximos 
dias.
A temperatura máxima 
prevista para hoje é de 26° 
para a região do Vale do 
Paraíba e 25°C na capital 
e Grande SP. Em outras re-
giões do estado até passam 
deste valor. 
A tendência é de pouca 
chuva no estado ao longo 

sobre o preço médio de 
mercado que está saindo 
por R$ 0,37 e um preço de 
garantia do programa de 
R$ 0,65. O mesmo ocorre 
com o maracujá sergipano 
que recebe 32,91%, dentro 
da defasagem entre preço 
de mercado de R$ 1,06 e 
de garantia, de R$ 1,58 o 
quilo. Já a castanha-do-
-brasil recebe bônus no 
Amapá de 38,29% e, no 
Acre, de 8%. O preço de 
garantia para os dois esta-
dos é de R$ 1,75 o quilo da 
castanha com casca.
Outros produtos que vão 
receber também ajuda do 
programa neste mês são a 
cana-de-açúcar (RJ), cas-

um e-mail para procon@
guaratingueta.sp.gov.br 
ou entrar em contato pelo 
número 3122-5218/3132-
6247 e solicitar o formulá-
rio para preenchimento.
Todas as denúncias serão 
encaminhadas aos proprie-
tários das empresas para 
que seja dado um esclare-
cimento da cobrança dos 
juros e para possível estor-
no do mesmo. Os estabele-
cimentos serão notificados 
a apresentar notas fiscais 
de venda ao consumidor 
final e de compra junto aos 
seus fornecedores.
Vale lembrar que os aten-
dimentos presenciais estão 

A partir disso, as crian-
ças acompanham como a 
personagem se descobre 
diferente no meio em que 
está e o processo de auto-
conhecimento pelo qual a 
vaquinha passa.
A história e as ilustrações 
são de autoria de Pablo 
Bernasconi, conhecido 
mundialmente por técni-
cas de desenho e colagem. 
Além de livros infantis, 
Bernasconi contribui para 
veículos de imprensa, 
como The New York Ti-

desta semana.
Frente fria - Na terça-feira 
com a passagem de uma 
frente fria em alto mar, até 
há possibilidade de chuva 
em algumas áreas do cen-
tro-sul e leste de São Pau-
lo, mas será uma chuva 
passageira e bem isolada.
Em geral, o sol forte e o 
tempo firme vão predomi-
nar nos próximos dias. As 
noites e madrugadas ainda 
serão frias, mas durantes 
as tardes, as temperaturas 
ficam mais altas.

tanha de caju (RN), feijão 
caupi (MA e PB), leite de 
vaca (RO e AL), maracujá 
(AL e ES) e tomate (PI).
O recebimento de bônus 
do PGPAF ocorre quando 
o valor de mercado de al-
gum dos produtos do pro-
grama fica abaixo do preço 
de referência, permitindo 
ao produtor utilizar o valor 
como desconto no paga-
mento ou amortização nas 
parcelas de financiamento 
no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf).
Para saber detalhes, clique 
aqui e acesse a lista com-
pleta na portaria publicada 
no Diário Oficial.

temporariamente suspen-
sos.
Desde o início do perío-
do de isolamento social 
por causa da pandemia de 
coronavírus, o Procon-SP 
verificou em todo o esta-
do um aumento de 726% 
nas denúncias de consu-
midores. Em 19 de março 
- quando os relatos come-
çaram a ser recebidos - o 
número de denúncias era 
de 394. 
Vinte dias depois, o órgão 
somava 3.254 reclama-
ções. Para coibir a prática, 
o Procon está fiscalizando 
estabelecimentos em todo 
o estado.

mes, dos Estados Unidos, 
e La Nación, da Argentina.
O título contém 32 pági-
nas e traz aos pequenos o 
tema da diferença, de ma-
neira lúdica. 
Com preço sugerido de R$ 
34,90, o livro está disponí-
vel nas principais livrarias 
do país, em lojas físicas e 
online. 
Além disso, é possível en-
contrar a obra no e-com-
merce da Catapulta Edi-
tores. Acesse o site da 
editora e saiba mais.
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Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 161, Termo nº 7191
Faço saber que pretendem se casar TIAGO ELISIÁRIO DOS SANTOS e MARCELA CONTI MAGDALENA, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Guaru-
lhos-SP, nascido no dia 11 de outubro de 1990, de profissão ajudante geral, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rua Vinte e Cinco, nº 435, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de ADEMILSON ALVES DOS SAN-
TOS, de 53 anos, nascido na data de 16 de novembro de 1966 e de NILCE DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS, de 49 anos, 
nascida na data de 02 de fevereiro de 1971, ambos residentes e domiciliados em Guarulhos/SP. Ela é natural de Guarulhos-SP, 
nascida no dia 16 de fevereiro de 1988, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de ADRIANO APARECIDO MAGDALENA, natural de São Miguel Paulista/SP, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP e de MARINA MAGDALENA DE CONTI, falecida em Guarulhos/SP na data de 19 de julho 
de 2018. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade.
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Volkswagen do Brasil inicia produção
do Nivus na fábrica Anchieta

A Volkswagen do Brasil 
dá início hoje à produção 
na fábrica da Anchieta, em 
São Bernardo do Campo/
SP, de seu mais novo ve-
ículo: o VW Nivus. Além 
do pioneirismo de ser o 
primeiro modelo da em-
presa desenvolvido no 
Brasil e que será produ-
zido e comercializado no 
mercado europeu; inaugu-
rar a nova central de info-
tainment VW Play - uma 
nova era em conectivida-
de, streaming e serviços 
-; o VW Nivus também 
quebra o paradigma de ser 
desenvolvido sem a neces-
sidade de um protótipo fí-
sico em nenhuma de suas 
fases, ou seja, foi concebi-
do de forma 100% digital.
“Hoje damos início à pro-
dução do Volkswagen Ni-
vus e somos os primeiros 
do Grupo VW a desen-
volver um projeto 100% 
digital. Com isso, diminu-
ímos o tempo do projeto 
em 10 meses, ao realizar 

testes e validações virtu-
almente, e tornamos os 
processos mais eficazes e 
com significativa redução 
de custos”, enfatiza Pablo 
Di Si, presidente e CEO da 
Volkswagen para a Améri-
ca Latina. 
Linha de Produção
A fábrica da Anchieta, que 
já produz o VW Polo e 
VW Virtus em sua Estra-
tégia Modular MQB - um 
dos mais modernos con-
ceitos para produção de 
veículos - é a responsável 
por fabricar o VW Nivus 
a partir de hoje. Investi-
mentos na linha de pro-
dução, que estão inseridos 
no ciclo de R$ 7 bilhões já 
anunciados, contemplam, 
principalmente, novas ins-
talações como na área de 
Armação. Foram adquiri-
dos 419 novos equipamen-
tos, sendo que destes 90 
são robôs; parte destes ro-
bôs conta com a nova tec-
nologia de ponta VASS6, 
alinhada com a indústria 

4.0, que permite maior 
precisão e mais segurança; 
e ampliação de mais de 24 
mil metros quadrados de 
área, totalizando cerca de 
105 mil metros quadrados.
Na Estamparia, foi insta-
lada uma nova de prensa 
“Extra Large” capaz de 
ampliar a produção de pe-
ças em até quatro vezes 
por minuto, bem como re-
duzir custos em função da 
eficiência energética dos 
equipamentos. 
VW Nivus desenvolvido 
100% digital
No Laboratório de Pro-
tótipo Virtual, localizado 
na fábrica VW Anchieta, 
é utilizada tecnologia de 
ponta para tornar reais os 
carros, como o VW Nivus, 
que serão lançados no fu-
turo. Prova de que a VW 
é movida pela inovação, 
a empresa utiliza recursos 
tecnológicos como reali-
dade virtual e realidade 
aumentada para otimizar o 
desenvolvimento de novos 

produtos, tornando o pro-
cesso ainda mais eficaz.
Em um projeto 100% di-
gital, não foi necessário 
fazer um único protótipo 
físico para desenvolver o 
VW Nivus, considerando-
-se o mercado sul america-
no e europeu. Para efeito 
de comparação, no passa-
do eram utilizados até 70 
protótipos físicos. Foram 
feitas nove variações vir-
tuais (acabamentos, cores 
etc) no VW Nivus o que 
proporcionou ao novo ve-
ículo mais segurança, pois 
todas as peças foram tes-
tadas previamente. Com 
isso, só no Laboratório de 
Protótipo Virtual houve 
uma economia de 65% de 
custos em relação a proje-
tos anteriores e, em função 
da tecnologia, foi possível 
que mais de 70% das si-
mulações ocorressem no 
Brasil virtualmente (Ex: 
Segurança Veicular, acús-
tica,  plataforma e outros).
 Fábrica Digital
Além do VW Nivus ter 
sido desenvolvido 100% 
digitalmente, no Labora-
tório de Protótipo Virtual, 
ferramentas da Indústria 
4.0 como impressoras 3D 
e processos digitalizados, 
com alto nível de automa-
ção e inteligência artifi-
cial, integram a produção 
do carro.
A Fábrica Digital foi utili-
zada como ferramenta na 
Fábrica Piloto para análise 
da montabilidade do veí-
culo na linha de produção, 
validação do produto e 
possíveis correções, simu-
lação dos processos todo 
em ambiente virtual: oti-

mização de custos e tem-
po, bem como a análise da 
ergonomia correta do ope-
rador durante a montagem.
Foi justamente durante a 
fase de design e concep-
ção do produto, que a áre-
as de Manufatura, Fábrica 
Piloto e Produção discuti-
ram propostas de melhoria 
no produto e processo.
Durante a concepção do 
VW Nivus, foi possível 
ingressar em postos de tra-
balho que ainda não exis-
tiam fisicamente, andar 
pelo ambiente virtual, se-
gurar e montar peças além 
de operar dispositivos de 
maneira virtual. O plane-
jamento virtual, antes da 
implementação física, per-
mitiu avaliar previamente 
interferências dentro do 
processo produtivo, a er-
gonomia dos postos de 
trabalho, definir a melhor 
acessibilidade e disposi-
ção de equipamentos en-
tre outros aspectos. Isso 
é feito utilizando óculos 
de realidade virtual, rou-
pa e luvas capazes de di-
gitalizarem o movimento 
do homem para dentro do 
ambiente virtual e um pro-
jetor tridimensional que 
permite a várias pessoas 
ao mesmo tempo avaliar o 
processo em um ambiente 
3D. 
Trabalho em equipe
O trabalho conjunto dos ti-
mes de Design e Produção, 
desde o início do projeto,  
permitiu que o design do 
VW Nivus fosse se adap-
tando às necessidades da 
linha de montagem, tudo 
isso de forma virtual con-
forme enfatizado acima, 

sem prejuízo ao desenho 
planejado para o modelo.
“Destaco o comprometi-
mento das equipes em se-
guir o cronograma e man-
ter o lançamento em meio 
à pandemia, pois mesmo 
durante a suspensão de 
atividades, um grupo de 
empregados permaneceu 
na fábrica focado no pro-
jeto Nivus - respeitando os 
novos protocolos de higie-
ne e saúde - para cumprir o 
programa pré-estabelecido 
e, mesmo no retorno da 
produção, o Nivus conti-
nuou sendo o foco princi-
pal de todos”, afirma Ma-
rio Rodrigues, diretor da 
Unidade de Produção da 
Volkswagen Anchieta.
Para colocar em prática a 
produção do VW Nivus, 
os empregados passaram 
por treinamentos que acu-
mularam mais de seis mil 
horas. 
Desenvolvido no Brasil, 
produzido na Europa
O VW Nivus foi desenvol-
vido no Brasil, será expor-
tado para países da Amé-
rica Latina e produzido no 
ano que vem na Europa, 
especificamente em Pam-
plona, na Espanha. Isso é 
possível graças aos siste-
mas interligados entre os 
dois países que facilitam 
a troca de informação so-
bre o produto. Cerca de 30 
pessoas do time da Espa-
nha estão envolvidos no 
projeto e parte delas têm 
visitado as instalações no 
Brasil para conhecer de 
perto o desenvolvimento 
do Nivus como experiên-
cia para fabricação na Eu-
ropa.

Prefeitura de São Sebastião distribui 11 mil 
kits de alimentação e material pedagógico 
para os alunos em menos de uma semana

Programa “É pegar e levar” 
já distribuiu mais de 12 mil 

marmitex em Ubatuba

Até a última sexta-feira 
(5), dos mais de 15 mil 
estudantes, 11 mil recebe-
ram seus kits, número que 
corresponde a 70% do to-
tal.
Essa ação, iniciada nesta 
terça-feira (2), tem como 
objetivo garantir a ne-
cessidade educacional e 
nutricional dos alunos da 
rede municipal, enquanto 
as aulas presenciais es-
tão suspensas. Desta vez, 
as entregas contam com 
a ajuda de toda a equipe 
gestora das redes munici-
pais, na qual cada unidade 
escolar organizou um cro-
nograma próprio, permi-
tindo aos responsáveis dos 
alunos retirarem os itens 
diretamente nas escolas. 
Como medida de proteção 
contra a Covid-19, para 
não haver aglomeração, 

Mesmo com as aulas re-
motas durante a pandemia 
da Covid-19 em Ubatuba, 
a secretaria de Educação 
vem assegurando a ali-
mentação balanceada dos 
alunos regularmente ma-
triculados por meio do 
programa “É pega e Le-
var”.
Mais de 12.500 refeições 
já foram entregues desde o 
início da ação, que come-
çou no dia 25 de maio. A 

está sendo recomendado 
o comparecimento de ape-
nas um dos responsáveis, 
fazendo o uso da máscara 
e portando documento de 
identificação.
De acordo com Ricardo 
Fabiano de Castro, diretor 
da Escola Municipal Profª. 
Edileusa Brasil Soares de 
Souza, de Maresias, a ação 
está sendo bem sucedida. 
“Houve tempo para or-
ganizar o espaço interno, 
respeitando os protocolos 
de higiene. A comunidade 
também atendeu ao apelo 
de comparecer protegida, 
de não favorecer aglome-
rações. Já no primeiro dia, 
conseguimos entregar a 
quase 50% da nossa co-
munidade de 1.001 alu-
nos”, explica.
Esse novo método de dis-
tribuição estabelecido pela 

pasta informou, ainda, que 
a rede continua preparada 
para ofertar alimentação 
a todos seus alunos. Para 
retirar a alimentação, é 
necessário que pais ou res-
ponsáveis entrem em con-
tato com a equipe gestora 
da unidade em que a crian-
ça/jovem estuda e mani-
festem o desejo de buscar 
a marmita. Todos os estu-
dantes da rede têm direito 
à alimentação.

gestão municipal, neste 
momento de flexibiliza-
ção inteligente diante da 
pandemia, trouxe mais 
agilidade e benefícios ao 
aluno.
“A entrega dos kits alimen-
tação e pedagógico está 
sendo um sucesso. Acredi-
tamos que dessa maneira 
conseguiremos atingir um 
número maior de famílias 
em menos tempo, assim 
como atingir nossos alunos 
que possuem dificuldade 
de acesso às mídias digi-
tais, uma vez que nossos 
professores prepararam 
materiais diversificados 
para cada aluno respeitan-
do suas especificidades”, 
revela a diretora da Escola 
Municipal Profª. Iraydes 
Lobo Vianna do Rego, da 
Topolândia, Karen Cristi-
na Bardelli.

O cardápio é variado e 
preparado pela equipe de 
nutricionistas da seção de 
Alimentação Escolar da 
secretaria. Todas as etapas 
são contempladas, desde 
o berçário, que recebe sua 
sopinha, até o Fundamen-
tal e Ensino Médio, que 
usufruem de uma refeição 
completa, com arroz, fei-
jão, carne, frango, macar-
rão, de acordo com a pro-
posta do dia.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
023/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Hipoclorito de Sódio. Data para recebimento de proposta: 
das 09h00min do dia 11/06/2020, até as 09h00min do dia 25/06/2020; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
25/06/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
25/06/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 024/2020. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Conjunto Escolar - Carteiras com Cadeiras. Data para recebimen-
to de proposta: das 14h00min do dia 11/06/2020, até as 14h00min 
do dia 25/06/2020; data da abertura de propostas: das 14h00min às 
15h00min do dia 25/06/2020; data de início da sessão pública: às 
15h00min do dia 25/06/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2020. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Mo-
biliário e Equipamentos para Creche Municipal Morada dos Marques 
– FDE II. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 
11/06/2020, até as 09h00min do dia 26/06/2020; data da abertura de 
propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 26/06/2020; data de 
início da sessão pública: às 10h00min do dia 26/06/2020, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.


