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A Gazeta dos Municípios

Efeito pandemia provoca aumento 
de 2,29% no preço da cesta
básica praticado na região

Conselheiros do Desenvolve
Vale fazem live para

debater os desafios dos
empreendedores na pandemia

Médico é o segundo
paciente curado de

Covid-19 em Caraguatatuba

PRIMEIRA PACIENTE
DIAGNOSTICADA COM COVID-19

EM TREMEMBÉ TEM CURA CLÍNICA

Foi divulgada nesta ter-
ça-feira (14) a Pesquisa 
Mensal da Cesta Básica do 
Vale do Paraíba, apresen-
tada pelo Núcleo de Pes-
quisas Econômico-Sociais 
da Universidade de Tauba-
té (NUPES). De acordo 
com os dados parciais, o 
valor da cesta de produ-
tos de primeira necessida-
de sofreu um aumento de 
2,29%, no preço praticado 
em março em comparação 
com fevereiro deste ano. 
De acordo com o núcleo,o 
aumento não era esperado 
para março.
Os pesquisadores calcu-
laram o custo da cesta 
básica em supermercados 
das cidades de Caçapava, 
Campos do Jordão, São 
José dos Campos e Tauba-
té. O resultado serve de 
base para a variação dos 
preços no Vale do Paraíba. 
Em março, o valor da ces-
ta básica foi R$ 1.749,79, 
maior do que o verificado 
em fevereiro de 2020 que 
foi de R$ 1.710,65. O va-
lor apurado em março  é 
a segunda maior alta em 
2020.
A cenoura foi o produto 
que mais apresentou alta 
no reajuste para o mês, 

Evento realizado pela Al-
ves Oliveira Advogados 
marca início de uma série 
de encontros para debater 
o cenário econômico e ju-
rídico durante a pandemia 
de Covid-19.
Os desafios atuais para o 
empreendedor após a che-
gada do novo coronavírus 
ao Brasil são inúmeros. As 
medidas de isolamento so-
cial apresentam uma reali-
dade inédita para todos os 
setores produtivos. 
Para falar sobre esse ce-
nário, a Alves Oliveira 
Advogados e Associados, 
escritório de advocacia 

Depois de três dias inter-
nado na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) da 
Casa de Saúde Stella Ma-
ris, um médico pediatra, 
de 47 anos, recebeu alta 
na manhã desta terça-feira 
(14) e está curado da Co-
vid-19.
Os sintomas leves do pa-
ciente começaram a apare-
cer no dia 6 de abril, quan-
do ele deu entrada na UPA 
Central. No sábado (11), o 
quadro de saúde do médi-
co piorou, o que motivou a 
sua internação na UTI.
Dos 11 confirmados com 
a Covid-19, o paciente é 

A Secretaria de Saúde de 
Tremembé anunciou no 
final da tarde desta quar-
ta-feira (15), a cura clíni-
ca da primeira paciente 
diagnosticada na cidade 

que foi de 42,03%. Outros 
vilões na alta de preço fo-
ram a cebola (26,65%) e 
o tomate verde (9,70%), 
de acordo com a pesquisa 
apresentada hoje. A pes-
quisa revelou todas as ci-
dades apresentaram alta. 
São José teve a menor 
variação positiva, com 
1,56% na variação média 
de preços.
Quando ao valor médio 
da cesta básica na região, 
Caçapava registrou o 
maior valor (R$ 1.773,90). 
Em Campos do Jordão 
o aumento médio foi de 
3,29%, o mais alto entre 
os pólos pesquisados, mas 
ainda é a cidade onde se 
pratica o menor preço (R$ 
1.732,40). Entre os valores 
encontrados em Caçapa-
va e Campos do Jordão, a 
diferença da variação per-
centual foi de 3,19%. Em 
fevereiro foi de 3,56 %.
“Vale destacar que, in-
fluenciado pela pandemia 
da COVID-19, o levanta-
mento trabalha ainda com 
dados coletados nas pri-
meiras semanas de março 
e também parte da coleta 
de preços nos estabeleci-
mentos a partir dos dados 
de aplicativos online dos 

do conselheiro do Desen-
volve Vale Denilson Al-
ves Oliveira, realiza hoje, 
terça-feira (14), uma live, 
às 19h, com participação 
do próprio conselheiro e 
seu sócio Wagner Duccini. 
Também integram a live o 
coordenador do Desenvol-
ve Vale, Kiko Sawaya, e o 
conselheiro Oscar Cons-
tantino.
O evento é gratuito. Na 
pauta, o cenário e as pos-
sibilidades para empre-
endedores durante e após 
o confinamento causado 
pela pandemia do corona-
vírus.

o primeiro profissional de 
saúde e a segunda pessoa 
curada da doença em Ca-
raguatatuba. 
O médico foi diagnostica-
do pelo exame realizado 
em laboratório credencia-
do pelo Ministério da Saú-
de.
O pediatra, que atende na 
rede municipal de saú-
de, na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Cen-
tro, passa bem e agora irá 
descansar em casa.
Ele deixou o hospital acla-
mado e aplaudido pela 
equipe de enfermeiros, 
médicos e funcionários da 

com o novo coronavírus 
(importado). A mulher, 
de 44 anos, profissional 
de saúde, se manteve em 
isolamento social desde 
a aparição dos primeiros 

supermercados.”, infor-
mou o NUPES.
Desde 1996, o NUPES faz 
a divulgação mensal do 
custo da Cesta Básica reco-
mendada para uma família 
com 5 pessoas. Os valores 
apurados na primeira se-
mana de setembro de 1996 
são utilizados como base 
para observação da evo-
lução dos preços da cesta 
todos os meses no Vale do 
Paraíba.
A Cesta Básica Familiar é 
composta de produtos que, 
segundo ponderações da 
evolução da participação 
dos principais grupos de 
bens nas pesquisas fami-
liares (Pesquisa de Orça-
mento Familiar feita pela 
FIPE-USP-90/91, preen-
chem as necessidades de 
higiene pessoal, limpeza e 
alimentação de uma famí-
lia-padrão brasileira, com 
poder de compra de 5 sa-
lários mínimos vigentes, 
que em março de 2020 era 
de R$ 5.195,00.
A Tabela abaixo apresen-
ta os preços da Cesta Bá-
sica Familiar das cidades 
do Vale do Paraíba e suas 
variações no mês de mar-
ço de 2020, comparado ao 
mês de fevereiro de 2020.

“Procuramos pessoas que 
estão na linha de frente, 
encarando na pele todo o 
problema gerado por essa 
pandemia. Vamos buscar 
um contraponto da prática 
e das orientações jurídicas, 
além de tudo o que impac-
ta a vida dos empresários”, 
afirma Denilson.
Este é o primeiro episódio 
da série Live Talks, que 
o escritório de advocacia 
irá realizar ao longo deste 
período de confinamento. 
As vagas são limitadas e 
a inscrição pode ser feitas 
por meio do Instagram do 
escritório de advocacia.

administração, limpeza e 
farmácia.
Primeira paciente curada 
da Covid-19
Uma idosa, de 71 anos, foi 
a primeira paciente curada 
da Covid-19, em Caragua-
tatuba. O diagnóstico foi 
confirmado pelo Instituto 
Adolfo Lutz.
A paciente viajou de férias 
em cruzeiro, no dia 14 de 
março, em Santos (SP) 
com destino ao Balneário 
Camboriú (SC), acom-
panhada por duas filhas 
e uma neta. Com a alta, a 
idosa passa bem e está em 
casa com a família.

sintomas. Durante todo 
tempo da quarentena, a 
equipe de saúde acompa-
nhou o caso para oferecer 
um tratamento adequado a 
paciente.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

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

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

Empresários se unem
para produzir e doar
máscaras a hospitais

A expansão do Covid-19 é 
uma realidade que o Brasil 
e diversos países do mun-
do têm enfrentado. A falta 
de equipamentos essen-
ciais para os profissionais 
de saúde, que estão na li-
nha de frente cuidando e 
salvando vidas, também. 
Diante desse cenário, a so-
lidariedade tem sido uma 
grande aliada.
Uma iniciativa de empre-
sários do Vale do Paraíba 
– que se expandiu para 
municípios do interior do 
estado de São Paulo e de 
Santa Catarina – está via-
bilizando a produção e a 
distribuição de máscaras 
faciais protetoras do tipo 
face shield, entregues às 
secretarias de saúde das 
cidades onde as empresas 
atuam.
“A iniciativa surgiu em 
meados de março, quando 
nos deparamos com a rea-
lidade que muitos centros 
de saúde estão passando 
diante da falta de EPIs. Em 
um momento em que esse 
tipo de proteção tornou-
-se imprescindível para a 
preservação da saúde dos 
profissionais, resolvemos 
unir empresários do Vale 
e de outras regiões para, 
juntos, encontrarmos uma 
forma de colaborar”, conta 
José Wilmar de Mello, da 
Thyssenkrupp Autômata, 

de Taubaté.
O grupo, que atualmen-
te conta com 70 vetores, 
entre empresários, profis-
sionais autônomos e estu-
dantes, tem como meta a 
doação de 40 mil másca-
ras face shield. “Tudo está 
sendo gerado a partir de 
doações e contribuições. 
Além dos que financiam 
insumos, também temos 
colaboradores que par-
tilham máquinas e mão 
de obra. A minha empre-
sa está auxiliando com a 
aquisição do material de 
PETG e o corte das visei-
ras, outras empresas es-
tão fazendo a montagem, 
outras contribuem com o 
molde de injeção, outras 
colaboram com os elásti-
cos, ou seja, cada interes-
sado participa do processo 
como pode”, afirma Paulo 
Lakatos, da Lakatos Ter-
moformadoras, de Embú 
das Artes.
A montagem final das 
máscaras é feita em Tauba-
té, na Thyssenkrupp Autô-
mata. “É realmente con-
tagiante ver a quantidade 
de pessoas mobilizadas e 
motivadas em solucionar 
um dos tantos problemas 
que estão sendo enfrenta-
dos pelos profissionais da 
saúde, que se arriscam dia-
riamente para salvar vidas. 
Essa nossa iniciativa, de 

viabilizar a fabricação em 
escala dessas mascaras, é 
para nós como uma moe-
da, na qual cada máscara 
colocada em um médico, 
em um enfermeiro, é mais 
uma vida que estará sendo 
poupada de ser contami-
nada. É muito gratificante 
e fico feliz em estar parti-
cipando desse movimen-
to, no qual pessoas estão 
praticando a solidariedade 
sem outro interesse que 
não o de ajudar o próxi-
mo”, ressalta Wilmar.
Lakatos também destaca 
o sentimento de contribuir 
com o projeto. “Fiquei 
positivamente impressio-
nado com a solidariedade 
que essa situação aflorou 
em todos, formando uma 
grande corrente do bem. 
A iniciativa privada está 
colaborando em peso com 
iniciativas como essa. A 
indústria do plástico, na 
qual atuo há anos, está 
mostrando o seu valor, 
seja na produção de cate-
teres, seringas, máscaras 
de proteção fácil, entre ou-
tros produtos essenciais. A 
união, certamente, irá sal-
var muitas vidas”, finaliza.
Os interessados em cola-
borar com o projeto, por 
meio das cotas para com-
pra de insumos, podem en-
trar em contato pelo e-mail 
srvp@abimaq.org.br.
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Contribuinte pode fazer inscrição
do CPF por email a partir desta

terça, informa a Receita

Prefeitura de Potim e Sebrae
realizam encontro online

para empresários da cidade

Governo de SP reforça austeridade
econômica e suspende

despesas durante pandemia

Prefeitura de Cruzeiro anuncia
nova unidade de saúde

A Delegacia da Receita
Federal informa que, em
razão da necessidade de
atendimento aos benefici-
ários do auxílio emergen-
cial, realizará a inscrição
no CPF via email corpora-
tivo a partir desta terça-
-feira, dia 14 de abril.
A inscrição deverá ser
realizada pelo email:
atendimentorfb.08@rfb.
gov.br
Importante destacar que
a inscrição no CPF é gra-
tuita para contribuintes
de qualquer idade. Antes
da nova regra, o contri-
buinte deveria buscar o
atendimento presencial da
Receita Federal ou em al-
guma entidade conveniada
como a Caixa, Banco do
Brasil e os Correios, me-

A Prefeitura de Potim,
através da Diretoria de
Turismo, em parceria com
o Sebrae Guaratinguetá
promove exclusivamente
nesta quinta-feira (16), às
10h da manhã, um encon-
tro online com empresá-
rios, micro empresários e
pequenos empreendedores
da cidade, para dar dicas e
estratégias em tempos de
crise, por conta do corona-
vírus.
O encontro será interme-

O Governador João Doria
anunciou, uma série de
medidas de austeridade
econômica e corte de des-
pesas públicas no Estado.
O objetivo é garantir o
cumprimento de compro-
missos financeiros ao lon-
go dos próximos três me-
ses e assegurar recursos e
investimentos nas áreas de
Saúde e Segurança Públi-
ca durante a pandemia da
COVID-19.
“Estamos cortando custos
no Governo para preservar
salários e empregos”, afir-
mou Doria. “Precisamos
guardar e separar recursos
para atender a Saúde e a
Segurança Pública. A prio-
ridade também é a prote-
ção social para atender os
desvalidos, os desempre-
gados e os que estão na
extrema miséria”, acres-
centou o Governador.
A previsão é que o Estado
deixe de arrecadar R$ 10
bilhões entre abril e junho,
período que deverá abran-
ger o pico da pandemia em
São Paulo. O pacote de
corte de custos não prevê
redução de salários ou de
jornadas de trabalho do
funcionalismo paulista,
mas prorroga despesas e
suspende serviços con-
siderados não essenciais 

A Prefeitura de Cruzeiro 
irá concluir nos próximos 
dias as obras do
Centro Integrado de Saúde 
(CISA), localizado na
Rua Coronel Joaquim do
Prado, 91, Centro, para
atender pacientes com
coronavírus de baixa com-

diante pagamento de taxa
de R$ 7,00.
Para realizar a inscrição
no CPF gratuitamente
pelo email, o contribuinte
deverá anexar os seguintes
documentos:
1 - Documento de identi-
ficação:
Para maiores de 16 anos:
RG atualizado. Se o RG
não estiver atualizado,
anexar também a Certidão
de Casamento ou Nasci-
mento. Também são acei-
tos Carteira de Trabalho,
Passaporte ou outro docu-
mento oficial de identifica-
ção que comprove natura-
lidade, filiação e data de
nascimento;
Para menores de 16 anos:
RG ou Certidão de Nasci-
mento do menor e RG do 

diado pelo consultor
do Sebrae Felipi Destri e
contará ainda com a pre-
sença do representante
Davi Castilho, do Banco
do Povo de Potim, falando
sobre as linhas de crédito e
os documento necessários.
A reunião será numa plata-
forma online exclusiva do
Sebrae, e só poderá partici-
par quem fizer a inscrição. 
As vagas são limitadas.
“Nós estamos acompa-
nhando o dia a dia

enquanto durar o enfrenta-
mento ao coronavírus.
“Dada a realidade encon-
trada, as decisões tomadas
de austeridade fiscal de
maneira qualitativa aca-
bam preservando o funcio-
namento do Estado
nas áreas essenciais, neste
momento de guerra contra
o vírus”, declarou o Vice-
-Governador Rodrigo
Garcia, que também é Se-
cretário de Governo.
As medidas foram defini-
das por decretos publica-
dos no Diário Oficial do
Estado desta terça. A redu-
ção média de custeio é
prevista em 20%, exceto
para as áreas essenciais.
Haverá redução orçamen-
tária destinada a museus,
atendimento ao público,
despesas com água, luz
e outros contratos como
limpeza, manutenção pre-
dial e transporte escolar.
À exceção dos servidores 
da Saúde, o Governo
de São Paulo determinou 
também a suspensão
de auxílio alimentação e
transporte aos funcioná-
rios públicos em teletraba-
lho; pagamento de diárias
e passagens aéreas e ter-
restres; compra de carros,
equipamentos, computa-
dores e novas locações de 

plexidade.
A ação tem por finalidade 
liberar leitos na Santa
Casa, para que a institui-
ção esteja disponível para
receber pacientes com
casos mais graves do Co-
vid-19. O CISA está sendo
estruturado para abrigar 

responsável (pai, mãe ou
tutor ou guardião judicial).
Na hipótese de representa-
ção por tutor ou guardião,
anexar também o respecti-
vo termo de tutela/guarda.
Também são aceitos Car-
teira de Trabalho, Passa-
porte ou outro documento
oficial de identificação que
comprove naturalidade, fi-
liação e data de nascimen-
to.
2 - Título de eleitor (facul-
tativo);
3 - Comprovante de ende-
reço;
4 - Foto de rosto (selfie) do
interessado ou responsável
segurando o documento de
identidade aberto (frente e
verso), onde deverá apare-
cer a fotografia e o número
do documento legível.

de todos os questionamen-
tos levantados
pelos pequenos comer-
ciantes, que estão preocu-
pados com a queda nas
vendas ou que sofrem com
seu comércio fechado, por
conta da determinação es-
tadual.
Isso irá auxiliar e clarear
muitas dúvidas destes em-
preendedores”, disse o Di-
retor de Turismo de Potim,
Alex Cardoso.

imóveis e veículos.
O Estado também suspen-
deu a antecipação de
pagamento do 13º salário
e um terço de férias remu-
neradas, que só serão qui-
tados em dezembro. Com
exceção das áreas de Saú-
de e Segurança Pública, os
concursos em andamento
e novos processos seleti-
vos estão paralisados,
assim como novas nomea-
ções, contratos de obras
e publicidade que não es-
tejam relacionados a ações
de enfrentamento e pre-
venção ao coronavírus. O
pagamento de bônus por
resultados ficará restrito
a profissionais de saúde e
integrantes das forças de
segurança.
O impacto econômico das
medidas prevê que a reser-
va emergencial de caixa 
alcance R$ 2,3 bilhões
nos próximos três meses.
A suspensão de serviços
da dívida com a União foi
ratificada pelo STF (Su-
premo Tribunal Federal)
e já permite economia
de R$ 1,2 bilhão por mês
entre março e agosto. O
Estado também faz nego-
ciações para interromper
o pagamento de dívidas
bancárias e de precatórios
durante a crise.

40 leitos de clínica médi-
ca. O Hospital Santa Casa
Cruzeiro também passa
por adaptações.
A enfermaria masculina, 
em breve, dará
lugar a mais 10 leitos de
UTI, totalizando 20 na
unidade.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 005/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2020 – 
No dia 16 de abril de 2020, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler San-
tos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, decide, HOMOLOGAR 
e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual seja: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IN-
FRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS ANTONIO O. PORTES, RUA 
LUIZ D. CASTRO, RUA PEDRO ANDRINI E ROTATÓRIA ORLANDO 
E. FERNANDES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 518.593,27 
(quinhentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte 
e sete centavos) à empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA-
ÇÕES, ENG. E CONST. EIRELI. Fica a empresa convocada a assinar 
o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Aviso de Retificação de Relatório de Análise de Pontuação Técnica 
- CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 - CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POTIM/SP, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANE-
XOS. A Prefeitura Municipal de Potim informa que, tendo em vista a 
verificação de erro material de digitação no Relatório de Análise de 
Pontuação Técnica do processo em epígrafe, segue a pontuação RE-
TIFICADA dos licitantes credenciados: CONSÓRCIO SANEAMENTO 
POTIM – NTPT = 53,40; CONSÓRCIO POTIM AMBIENTAL – NTPT = 
46,00; EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA = 21,60; 
ÁGUAS CRISTALINAS DE POTIM – 78,60; PLANEX S/A CONSUL-
TORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO – NTPT = 42,20; TER-
RACON CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA – NTPT = 88,60. 
O relatório de Julgamento RETIFICADO da Comissão Especial de 
Licitação na íntegra encontra-se disponível no site da Prefeitura de 
Potim. Fica aberto, a partir desta publicação, o prazo recursal. Potim 
16 de abril de 2020. André L. S. Presidente da Comissão Especial de 
Licitações.

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

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


