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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté divulga critérios
para programa habitacional

Matrículas para a Rede Municipal 
de Ensino em Pinda estarão
abertas de 20 a 24 de janeiro

Caraguatatuba recebe três mil 
doses da vacina pentavalente 

e aplicação começa 5ª feira

Prefeitura de Caraguatatuba realiza 
força-tarefa de limpeza nos bairros 

Perequê-Mirim e Pegorelli

Prefeitura de Caraguatatuba
disponibiliza lista dos transportes

escolares regularizados no município

A Prefeitura de 
Taubaté deve abrir 
até o final de janei-

ro inscrições para o novo 
bairro Residencial Vale 
dos Bandeirantes. O em-
preendimento é fruto de 
uma parceria com o pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida e a Caixa Econômica 
Federal.
Quem tiver interesse em 
se inscrever para esse pro-
jeto já pode começar a 
separar a documentação 
necessária, bem como ve-
rificar se está dentro dos 
critérios exigidos.
O Residencial Vale dos 
Bandeirantes está loca-
lizado à avenida Álvaro 

A Secretaria da Edu-
cação da Prefeitura 
de Pindamonhan-

gaba informa a população 
que no período de 20 a 24 
de janeiro estarão abertas 
as matrículas na rede mu-
nicipal de ensino para o 
ano letivo de 2020.
Para alunos que estão 
fora da escola as inscri-
ções podem ser feitas pelo 
site educapinda.net.br ou 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e a matrícula 
deve ser efetivada na se-
cretaria polo mais próxima 
da residência até dois dias 
após o acesso ao sistema. 
Para efetivar a matrícula, 
o responsável deverá levar 
cópia dos documentos: 
certidão de nascimento, 
carteira de vacina atua-
lizada, comprovante de 
endereço atualizado, duas 
fotos 3×4 (não obrigató-
rio). Para alunos transfe-
ridos de outras redes de 
ensino (particular ou de 
outros municípios) o pro-
cedimento é o mesmo, po-

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por 
meio da Secretaria 

de Saúde, recebeu uma re-
messa de três mil doses da 
vacina             pentavalente 
nesta terça-feira (14/01),        
repassadas pelo Governo 
do Estado.
Todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) já serão 

Equipes da Secretaria 
de Serviços Públi-
cos (Sesep) traba-

lham incessantemente nos 
bairros Perequê-Mirim e 
Pegorelli, localizados na 
Região Sul da cidade.
Diversos serviços desde 
limpeza de valas de drena-
gem a tapa buracos são re-
alizados simultaneamente. 
Maquinário pesado como 
escavadeiras hidráulicas e 

As aulas da rede 
municipal de en-
sino se iniciam 

no começo de fevereiro e 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
e Proteção ao Cidadão, é 
a responsável por regu-
lamentar os serviços de 
transportes escolares pri-
vados na cidade. Portanto, 
fique atento às recomen-

rém precisam acrescentar 
nos documentos citados a 
cópia do cartão Bolsa Fa-
mília (se for beneficiário) 
e transferência original da 
escola.
O horário de funciona-
mento das secretarias é 
das 8h às 17h. 
Somente os responsáveis 
legais podem efetivar a 
matrícula. Para identificar 
a secretaria polo corres-
pondente a escola mais 
próxima da residência, o 
responsável pode obser-
var a organização nos si-
tes acima citados ou ligar 
para o telefone..
A Secretaria da Educação 
informa ainda que casos 
de transferência de esco-
la dentro do mesmo polo, 
no ato da solicitação de 
transferência é preciso le-
var cópia do comprovante 
de endereço atualizado e, 
para transferência de es-
cola para outro polo é ne-
cessário providenciar os 
mesmos documentos cita-
dos para matrículas novas 

reabastecidas e passarão 
a vacinar crianças de dois, 
quatro e seis meses a partir 
desta quinta-feira (16).
A Secretaria de Saúde in-
forma que todas as crian-
ças que estiverem com a 
vacina em atraso deverão 
comparecer à UBS de re-
ferência para colocá-la em 
dia... Página 03

caminhões pipas equipa-
dos com hidrojateamento 
estão em ação.
O Rio Negro e suas valas 
adjacentes recebem o ser-
viço de limpeza e desas-
soreamento com uma re-
troescavadeira. O trabalho 
tem o objetivo de diminuir 
os impactos causados pe-
las enchentes que ocorrem 
devido às chuvas torren-
ciais. Página 03

dações. O interessado em 
contratar o serviço deve 
procurar a Secretaria de 
Mobilidade Urbana e Pro-
teção ao Cidadão, que irá 
disponibilizar a lista dos 
transportes regularizados 
do município que estão de 
acordo com as legislações 
federais, estaduais e mu-
nicipais e que possuem o 
alvará para atuar na área.
Página 02

Marcondes de Mattos, 
próximo ao shopping Via 
Vale. Serão disponibiliza-
dos 640 lotes, com área 

mínima de 140 metros 
quadrados para a constru-
ção de casas com dois dor-
mitórios. 

O financiamento do pro-
jeto será por meio do pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida, do governo Federal. 
Mais informações podem 
ser obtidas no Departa-
mento de Habitação da 
Prefeitura de Taubaté, 
localizado à praça Félix 
Guisard, nº 11, centro. 
O horário de atendimento 
ao público é das 8h às 16h, 
de segunda a quinta-feira 
(sem interrupção no horá-
rio de almoço). Contatos 
pelo telefone 3624-4242.
Confira os requisitos e do-
cumentos necessários para 
participar:
Requisitos
– Residir em Taubaté há 5 

anos ou mais
– Não ter imóvel em seu 
nome ou nome do cônju-
ge/companheiro(a)
– Não ter sido beneficiado 
anteriormente por progra-
mas habitacionais fede-
rais, estaduais ou munici-
pais
– Ter capacidade financei-
ra familiar para pagamen-
to das parcelas, tendo ren-
da familiar entre R$ 1.500 
e R$ 6.999,99 (a renda fa-
miliar pode ser composta 
pelo casal, dependentes ou 
isolada do companheiro/ 
companheira)
– Os critérios de seleção e 
priorização sociais obede-
cerão à lei 5.510/2019

Documentação
– Documento de identi-
ficação (RG ou CNH) e 
CPF
– Comprovante de ende-
reço (conta de luz, água, 
telefone ou contrato de lo-
cação de imóvel)
– NIS com folha resumo
– Certidão de nascimento 
ou casamento
– Carteira de Trabalho e 
número do PIS
– Três últimos holerites
– Extrato do FGTS atuali-
zado
– Extrato bancário dos úl-
timos três meses
– Imposto de renda
– Demonstrativo da fatura 
do cartão de crédito

mais cópia do cartão bolsa 
família, se for beneficiá-
rio.
As aulas na rede munici-
pal de ensino de Pinda-
monhangaba iniciarão no 
dia 5 de fevereiro e a Se-
cretaria de Educação re-
comenda aos responsáveis 
que, entre os dias 3 e 4 de 
fevereiro, os responsáveis 
procurem à escola para sa-
ber o horário de estudo de 
seus filhos.
Educação de Jovens e 
Adultos
As matrículas para a mo-
dalidade de ensino Edu-
cação de Jovens e Adul-

tos (EJA) também estão 
abertas e podem ser feitas 
para alunos com 15 anos 
completos de idade ou 
mais que não concluíram 
o ensino fundamental (pri-
meira à quarta série). É 
necessário levar cópia do 
RG e do comprovante de 
endereço atualizado na se-
cretaria polo que atende as 
escolas “Professor Manoel 
César Ribeiro”, localizada 
no bairro do Crispim ou a 
escola “João Kolenda Le-
mos”, situada no Residen-
cial Bem Viver, que são as 
duas escolas que atendem 
a modalidade EJA.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Prefeitura de Caraguatatuba
disponibiliza lista dos transportes

escolares regularizados no município

As aulas da rede 
municipal de en-
sino se iniciam 

no começo de fevereiro e 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
e Proteção ao Cidadão, é 
a responsável por regu-
lamentar os serviços de 
transportes escolares pri-
vados na cidade. Portanto, 
fique atento às recomen-
dações. O interessado em 
contratar o serviço deve 
procurar a Secretaria de 
Mobilidade Urbana e Pro-
teção ao Cidadão, que irá 
disponibilizar a lista dos 
transportes regularizados 
do município que estão de 
acordo com as legislações 
federais, estaduais e mu-
nicipais e que possuem o 

alvará para atuar na área.
Para que um munícipe 
realize esta atividade em 
Caraguatatuba é necessá-
rio alguns documentos: 
alvará de autorização, 
documentos pessoais e  
comprovação de sua qua-
lificação profissional, bem 
como o veículo adequado 
às exigências, além de se 
enquadrar no artigo 136 
do Código de Trânsito 
Brasileiro e das portarias 
do DETRAN.
A cada seis meses os 31 
transportes regulamenta-
dos são vistoriados pela 
equipe da secretaria, além 
de estarem sujeitos a se-
rem abordados a qualquer 
momento nas ruas e aveni-
das de Caraguatatuba pe-
los agentes de trânsito.

Os moradores podem ain-
da realizar denúncias caso 
encontrem irregularidades 
com os transportes cadas-
trados.
O Setor de Transportes, 
responsável pela regula-
rização, atendes pelo nú-
meros (12) 3886-6092 ou 
3886-6081.
A Prefeitura oferece o ca-
nal de comunicação pelo 
telefone 0800.778-8080, 
pelo qual é possível saber 
o nome dos transportado-
res regulares e também 
apresentar sugestões, re-
clamações ou elogios.
A Secretaria de Mobilida-
de Urbana e Proteção ao 
Cidadão analisa todos os 
apontamentos e toma as 
providências cabíveis a 
cada caso.
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Caraguatatuba recebe três mil
doses da vacina pentavalente

e aplicação começa 5ª feira

Prefeitura de Caraguatatuba realiza 
força-tarefa de limpeza nos bairros 

Perequê-Mirim e Pegorelli

Chuvas em Taubaté provocam 
adiamento de lançamento

de vigas de viaduto

Policiais da Atividade Delegada 
vão realizar Ronda Maria

da Penha em Caraguatatuba

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por 
meio da Secretaria 

de Saúde, recebeu uma re-
messa de três mil doses da 
vacina pentavalente nesta 
terça-feira (14/01), repas-
sadas pelo Governo do Es-
tado.
Todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) já 

Equipes da Secretaria 
de Serviços Públi-
cos (Sesep) traba-

lham incessantemente nos 
bairros Perequê-Mirim e 
Pegorelli, localizados na 
Região Sul da cidade.
Diversos serviços desde 
limpeza de valas de drena-
gem a tapa buracos são re-
alizados simultaneamente. 
Maquinário pesado como 
escavadeiras hidráulicas e 
caminhões pipas equipa-
dos com hidrojateamento 
estão em ação.
O Rio Negro e suas valas 
adjacentes recebem o ser-
viço de limpeza e desas-
soreamento com uma re-
troescavadeira. O trabalho 
tem o objetivo de diminuir 
os impactos causados pe-
las enchentes que ocorrem 
devido às chuvas torren-
ciais.
A vala de drenagem loca-
lizada na Avenida Shibata 
também recebe o serviço 
de limpeza e desassorea-
mento. Essa vala recebe às 
águas do Rio Perequê que 
não teve capacidade para 
armazenar as águas plu-

Em função das chu-
vas ocorridas no 
último domin-

go, dia 12 de janeiro, e 
na                 tarde de segun-
da-feira, dia 13 de janeiro, 
a                          operação 
de lançamento de vigas do 

Policiais militares 
que atuam na Ati-
vidade Delegada de 

Caraguatatuba passam a 
realizar a Ronda Maria da 
Penha a partir de feverei-
ro.
Nos próximos dias 23 e 
24 de janeiro eles passam 
por uma capacitação junto 
com a equipe do Centro 
Integrado de Atendimen-
to à Mulher (CIAM), da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania.
O curso de quatro horas 
– das 15h às 17h – será 
ministrado na sede do 20º 
Batalhão da Polícia Mili-
tar pela coordenadora do 
CIAM, a assistente social 
Márcia Denise Gusmão 
Coelho, e pela psicóloga 
Jaquelina Teixeira. Um 
dos temas que elas devem 
abordar é sobre o acolhi-
mento desses policiais às 
vitimas de violência do-
méstica.
“É importante que eles en-
tendam que essa é uma ví-
tima fragilizada pela situa-
ção, com o agressor dentro 
de casa e muitas vezes ela 
não consegue sair ou fazer 
com que ele saia do seu 

serão reabastecidas e pas-
sarão a vacinar crianças de 
dois, quatro e seis meses a 
partir desta quinta-feira 
(16).
A Secretaria de Saúde in-
forma que todas as crian-
ças que estiverem com a 
vacina em atraso deverão 
comparecer à UBS de re-
ferência para colocá-la em 

viais no último temporal.
Para solucionar o proble-
ma, a vala de drenagem é 
ligada em um complexo 
de redes de drenagem que 
foram recentemente de-
sassoreadas desde o Pere-
quê-Mirim e Pegorelli até 
o mar.
Um caminhão pipa junta-
mente com 12 funcioná-
rios da Equipe Regional 
Sul da Sesep está auxi-
liando os munícipes na la-
vagem das casas e ruas. A 
equipe da Sesep tem pro-
porcionado todo o apoio 
necessário para os muní-
cipes.
As bocas de lobo também 
estão recebendo uma aten-
ção especial. Uma equipe 
com um caminhão pipa 

viaduto Independência foi 
adiada.
A previsão é de que os ser-
viços sejam executados a 
partir das 23h de terça-fei-
ra, dia 14 de janeiro, caso 
as condições de tempo 
permitam.

lar”, explica a coordena-
dora do CIAM.
Conforme o comandante 
da 2ª Companhia da Polí-
cia Militar em Caraguata-
tuba, capitão Luís Fernan-
do Oliveira, a ronda será 
composta por uma equipe 
diária de dois policiais que 
vão atuar exclusivamente 
com a Patrulha Maria da 
Penha que assiste mulhe-
res que têm medidas pro-
tetivas, são vítimas de vio-
lência doméstica e darão 
apoio à Prefeitura quando 
é preciso retirar o marido 
agressor da casa.
“A capacitação está aberta 
para aqueles que querem 
atuar diretamente nessa 
causa”, explica o coman-
dante.
O secretário de Mobilida-
de Urbana e Proteção ao 
Cidadão, capitão Cam-
pos Junior, destaca que 
essa iniciativa é mais uma 
defendida pelo prefeito 
Aguilar Junior no sentido 
de criar uma rede de pro-
teção à mulher, citando o 
CIAM e o Pró Mulher. “A 
Patrulha Maria da Penha 
com a Atividade Delegada 
é mais um incremento à 
segurança pública”.

dia.
O atraso e falta da vacina 
ocorreu por problemas na 
compra por parte do Go-
verno Federal, que obtem 
a vacina via Fundo Es-
tratégico da Organização 
Pan- Americana da Saúde 
(OPAS), uma vez que não 
existe laboratório produ-
tor no país.

equipado com uma má-
quina de hidrojateamento 
está desobstruindo as re-
des de esgoto.
O hidrojateamento consis-
te na aplicação de um jato 
de água de alta pressão 
dentro de uma tubulação 
para limpá-la ou desobs-
truí-la. 
A alta velocidade da água 
gera uma pressão que des-
trói os objetos que estão 
impedindo o fluxo dentro 
de uma tubulação, sem da-
nificá-la.
Objetos descartados in-
corretamente também são 
outra causa de alagamen-
tos, pois durante as chuvas 
fortes esses resíduos são 
arrastados pela chuva obs-
truindo as bocas de lobo 

A vacina pentavalente ga-
rante a proteção contra a 
difteria, tétano, coquelu-
che, hepatite B e contra a 
bactéria haemophilus in-
fluenza tipo B, responsá-
vel por infecções no nariz, 
meninge e na garganta.
A pentavalente é a com-
binação de cinco vacinas 
individuais em uma. O 
objetivo da imunização 
de crianças na faixa etá-
ria indicada é proteger as 
pessoas contra múltiplas 
doenças ao mesmo tempo.
Desde 2012, o Programa 
Nacional de Imunização 
(PNI), do Ministério da 
Saúde, oferta a vacina na 
rotina do Calendário Na-
cional de Vacinação.

e valas de drenagem nos 
bairros.
Além disso, Operação 
Bota-fora está em ação 
retirando os resíduos, pre-
venindo a obstrução das 
redes de escoamento de 
águas pluviais.
Tendo em vista que o des-
carte incorreto de resíduos 
de construção civil, lixo 
domiciliar e inservíveis 
podem causar alagamento 
nos bairros, a Prefeitura 
orienta aos munícipes fa-
zer corretamente o descar-
te de resíduos em um dos 
Ecopontos mais próximos. 
Saiba mais clicando aqui.
Os serviços serão esten-
didos para outras ruas dos 
bairros assim que finaliza-
dos nos locais citados.
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UPA de Moreira César recebe ambulância nova

A Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
entregou para a 

Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) de Morei-
ra César uma nova ambu-
lância para o transporte de 
pacientes. 

O prefeito Isael Domin-
gues e a vereadora Gislene 
Cardoso participaram do 
ato na manhã do último sá-
bado (11), juntamente com 
Nilson Luís, Subprefeito 
do Distrito, Mariana Frei-
re, Secretária em exercício 

da Saúde e outros assesso-
res.
“Essa ambulância temos 
que agradecer o empe-
nho da vereadora Gislene 
que viabilizou através de 
emenda parlamentar os re-
cursos para sua aquisição, 

que dará um melhor aten-
dimento para toda Moreira 
César”, afirmou o prefeito 
Isael Domingues.
O prefeito confirmou 

que além dessa am-
bulância já está sendo                                      
disponibilizada mais duas 
outras unidades 0 km, 
também fruto de emenda 

parlamentar e que o muni-
cípio estará recebendo ou-
tras unidades adquiridas 
com recursos do tesouro 
municipal.

Euterpe recebe novos instrumentos 
da Prefeitura de Pinda

Alunos e professores da Rede Municipal 
de Pinda terão Kit de Material Escolar

A Corporação Musi-
cal Euterpe rece-
beu da Prefeitura 

de Pindamonhangaba 16 
novos instrumentos musi-
cais que irão trazer ainda 
mais qualidade para suas 
apresentações musicais 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, 
através da Secre-

taria de Educação, irá dis-
tribuir no início das aulas 
do ano letivo 14 mil kits 
de material escolar para os 
alunos da rede municipal. 
A novidade para 2020 será 
a entrega de 1.000 kits in-
dividuais para os professo-
res. Os kits escolares já es-
tão nas unidades escolares 
e foram adquiridos através 
de processo licitatório rea-
lizado pela Prefeitura Mu-
nicipal com recursos do 
tesouro municipal.
“São materiais de excelen-
te qualidade e estão divi-
didos por fase do período 
de aprendizagem. Ou seja, 
o kit para o ensino infantil 
tem uma composição, da 
turma do 1º ao 3º ano tem 
outros materiais, e do 4ª e 
5ª ano também é diferen-
ciado” afirmou Júlio Vale, 
Secretario de Educação.
Os materiais que integram 
os kits são cadernos, agen-
da, lápis preto, lápis de 
cor, borracha, apontador, 
canetinhas coloridas, gua-
che, pincel, tesoura, ca-
netas, régua, giz de cera, 
massa modeladora, entre 

no município. Durante o 
evento, a prefeitura repas-
sou para a Euterpe flautas, 
bombardino, trompetes, 
clarinetes, saxofones, e 
trombone de vara. O ato 
de entregue contou com a 
participação da presidente 

outros. Para o professo-
res, o kit é composto por 
caderno, pasta com fichá-
rio, pasta elástico, canetas, 
lápis, caneta marca texto, 
cola bastão, fita corretiva, 
borracha e apontador.
O prefeito aprovou o ma-
terial escolar, que aliado 
ao uniforme escolar iné-
dito das crianças trazem 

do Fundo Social de Soli-
dariedade, Cláudia Vieira 
Domingues, Secretário de 
Cultura Alcemir Palma, 
do presidente da Euterpe 
Maestro Marcos Roberto 
de Souza e outros repre-
sentantes da banda.

uma educação mais huma-
nizada e igualitária para 
todos os alunos. “O ma-
terial é igual para todos. 
As capas de caderno são 
personalizadas e foram 
produzidas com muito ca-
rinho, através de desenhos 
feitos pelos próprios alu-
nos, que foram escolhidos 
por concurso interno”.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE POTIM - 097/2019 – DETENTORA: JOAQUIM INCIO FERREIRA BORGES 
18390821869 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCE-
LADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - VIGÊNCIA: 07/11/2019 Á 07/11/2020 - VA-
LOR: R$ 102.100,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2019; 098/2019 – DE-
TENTORA: AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI - OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE 
COZINHA - VIGÊNCIA: 07/11/2019 Á 07/11/2020 - VALOR: R$ 90.211,00 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2019; 099/2019 – DETENTORA: CLMT TRANSPORTES, 
SERVIÇOS E COM. LTDA ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FU-
TURA E PARCELADA DE CESTA BÁSICA - PROMOÇÃO SOCIAL - VIGÊNCIA: 14/11/2019 Á 
13/11/2020 - VALOR: R$ 52.380,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2019; 
100/2019 – DETENTORA: CLMT TRANSPORTES, SERVIÇOS E COM. LTDA ME - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CESTA BÁSICA – 
SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGÊNCIA: 19/11/2019 A 18/11/2020 - VALOR: R$ 1.251.072,00 
- MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2019; 101/2019 – DETENTORA: ROGERIO 
VIEIRA INSUMOS ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE TONERS CARTUCHOS - VIGÊNCIA: 04/12/2019 Á 03/12/2020 - VALOR: R$ 
71.615,80 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019; 102/2019 – DETENTORA: 
A H DA S MORAES ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE TONERS CARTUCHOS - VIGÊNCIA: 04/12/2019 Á 03/12/2020 - VALOR: 
R$ 45.167,96 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019; 103/2019 – DETENTO-
RA: MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS CARTUCHOS - VIGÊNCIA: 04/12/2019 
Á 03/12/2020 - VALOR: R$ 4.980,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019; 
104/2019 – DETENTORA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - OBJETO: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS CARTUCHOS 
- VIGÊNCIA: 04/12/2019 Á 03/12/2020 - VALOR: R$ 157.753,60 - MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 052/2019; 105/2019 – DETENTORA: MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS 
LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA 
DE TONERS CARTUCHOS - VIGÊNCIA: 04/12/2019 Á 03/12/2020 - VALOR: R$ 157.753,60 
- MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019; 106/2019 – DETENTORA: R.L. MAR-
TINEZ NETO - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCE-
LADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS III - VIGÊNCIA: 10/12/2019 À 09/12/2020 - VALOR: R$ 
61.626,34 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019; 107/2019 – DETENTORA: 
GIOVANNA MENDES CHICARINO ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS III - VIGÊNCIA: 10/12/2019 À 
09/12/2020 - VALOR: R$ 23.959,60 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019; 
108/2019 – DETENTORA: BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS DE VEÍCULOS PESADOS 
- VIGÊNCIA: 27/12/2019 À 26/12/2020 - VALOR: R$ 1.505.673,83 - MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 060/2019.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM – 
082/2019 – R & M COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO ZERO KM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO 
EDITAL – VIGÊNCIA: 22/11/2019 Á 22/11/2020 – VALOR: R$ 40.900,00 – MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRONICO Nº 059/2019; 083/2019 – EDITORA FLOR DO VALE JORNA-
LISMO COMUN E PROMOÇÃO LTDA ME – OBJETO: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO – VIGÊNCIA: 22/11/2019 À 22/11/2020 – VALOR: R$ 
10.080,00 – MODALIDADE: DISPENSA PEDIDO Nº 374/2019; 084/2019 – TRACTOR 
TERRA TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO 
EM CONCRETO BETUMINOSO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SIM-
PLÍCIO SOARES DA CUNHA NETO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – VIGÊNCIA: 27/12/2019 À 26/05/2020 – VALOR: R$ 
549.531,75 – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A Prefeitura Munici-
pal de Potim torna público o resultado de abertura dos envelopes de Proposta Comercial 
referente à Concorrência Nº 002/2019 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, CALÇADAS E SI-
NALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ELZIRA A. L. V. V. CHAD, CONFORME AS ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data de 09/01/2020 no setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria Nº 
246/2019 para julgamento dos preços apresentados. Após aberto os envelopes chegou-se 
ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: ESKELSEN – ARTEFATOS DE CIM. 
IND. E COM.LTDA, com valor total de R$ 398.723,10; 2º COLOCADO: R. T. TERRAPLA-
NAGEM PAV. E CONSTRUÇÃO EIRELI, com valor total de R$ 406.913,11. Tendo em vista 
que a empresa R. T. TERRAPLANAGEM PAV. E CONSTRUÇÃO EIRELI se enquadra 
como Empresa de Pequeno Porte e estando o valor proposto pela mesma à 10% da me-
lhor proposta, a mesma poderá apresentar proposta inferior àquela considerada vencedo-
ra, no prazo de 48 horas desta publicação, desde que protocolado nesta Prefeitura. André 
L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitações.


