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A Gazeta dos Municípios

Vitórias da AGU no STF
garantem economia de mais de
R$ 600 bi aos cofres públicos

São Paulo anuncia investimentos de
R$ 6 bilhões e geração de 134 mil

empregos na malha ferroviária do estado

As vitórias da Advocacia-
-Geral da União (AGU) no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) garantiram uma 
economia de pelo menos 
R$ 630 bilhões aos cofres 
públicos entre fevereiro e 
setembro de 2020. Em um 
dos julgamentos favorá-
veis à União, a Advocacia-
-Geral demonstrou a cons-
titucionalidade do modelo 
de apuração do Programa 
de Integração Social (PIS) 
e da Contribuição para 
Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins) das 
empresas prestadoras de 
serviços e evitou, com 
isso, que a União tivesse 
que devolver cerca de R$ 
281,9 bilhões em tributos, 
que já haviam sido reco-
lhidos nos últimos cinco 
anos. No âmbito do Re-
curso Extraordinário (RE) 
607.642, com repercussão 
geral reconhecida (Tema 
337), a maioria do plená-
rio da Corte decidiu que 
embora as leis do PIS e 
da Cofins estejam em pro-
cesso de “inconstituciona-
lização”, o modelo atual 
de coexistência entre os 
regimes cumulativo e não 
cumulativo ainda é legal.
A Advocacia-Geral tam-
bém evitou prejuízo aos 
cofres públicos no julga-
mento da maior causa não 
tributária de sua história. A 
controvérsia que se esten-
dia há anos entre a União 
e 290 usinas sucroalcoo-
leiras foi solucionada em 
agosto no plenário virtual 
da Corte. No julgamento 
do Recurso Extraordiná-
rio com Agravo (ARE) 
884.325, a AGU teve re-
conhecido o argumento 
de que as usinas precisam 
comprovar o efetivo pre-
juízo econômico sofrido 
pelo tabelamento de pre-
ços de produtos entre as 
décadas de 1980 e 1990 
para que possam postular 
indenização. No caso, a 

O Governador João Doria 
anunciou nesta segunda-
-feira (19) investimentos 
de R$ 6 bilhões na reestru-
turação da malha ferroviá-
ria de São Paulo. O anún-
cio faz parte do Retomada 
21/22, plano anunciado 
dia 16 para impulsionar 
a economia do estado. A 
modernização vai gerar 
134 mil empregos diretos 
e indiretos ao longo da 
concessão. Grande parte 
das obras deverá ser con-
cluída nos seis primeiros 
anos e vai proporcionar a 
expansão de capacidade 
da ferrovia de 35 milhões 
para 75 milhões de tonela-
das por ano. 
O empreendimento será 
realizado pelo Grupo 
Rumo Logística. Os inves-
timentos na nova malha 
ferroviária vão atender 72 
municípios paulistas. Ao 
todo, cerca de 5 milhões 
de pessoas serão benefi-
ciadas com mais seguran-
ça viária. Entre as cidades, 
estão Campinas, Catandu-
va, Cubatão, Limeira, São 
Carlos, São José do Rio 
Preto e Votuporanga.
A Malha Paulista forma 
junto com a Malha Nor-
te o principal corredor de 
exportação do agronegó-
cio brasileiro. Essas duas 
malhas conectam a cadeia 
produtiva do Centro-Oeste 
do País ao Porto de San-
tos. Com os investimentos 
anunciados em São Paulo, 
serão recuperados dois ra-
mais desativados: Colôm-
bia-Pradópolis (185,6 km) 
e Panorama-Bauru (369,1 
km), que cortam o estado 
em direção ao Porto de 
Santos. No primeiro caso, 
o ramal passa por entron-
camentos logísticos em 
Bebedouro e Barretos; no 
segundo, atravessa cida-
des como Bauru e Drace-
na.
“Com os investimentos e 
modernização da Malha 
Paulista, São Paulo vol-
ta ao protagonismo como 
principal eixo de ferrovia 
do país”, destacou João 
Alberto Abreu, Presiden-
te da Rumo. O sistema de 
logística e a eficiente dis-

AGU também sustentou 
que a fixação dos valores 
pelo Governo atendeu to-
das as previsões legais. 
Com a decisão do STF, a 
Advocacia-Geral evitou 
um impacto de pelo menos 
R$ 72 bilhões com o pa-
gamento de indenizações. 
O montante diz respeito 
apenas às ações que tra-
mitam no Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região e 
tendem a ser bem maiores, 
uma vez que não englo-
bam outros processos que 
correm na Justiça com a 
mesma temática. 
Mais economia
A AGU garantiu outros R$ 
56,3 bilhões para a União 
após decisão do STF man-
ter a cobrança do Imposto 
sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) na revenda de 
produtos importados. O 
valor do impacto é uma es-
timativa feita pela Receita 
Federal do valor cobrado 
nos últimos cinco anos. 
No julgamento do RE 
946648, a Advocacia-Ge-
ral ressaltou que a tributa-
ção do produto importado 
na entrada e na saída do 
estabelecimento importa-
dor confere condições de 
igualdade para os produtos 
nacionais e seus similares 
importados.
Outro processo defendido 
pela Advocacia-Geral com 
êxito no STF trata da ma-
nutenção da contribuição 
social de 10% do FGTS 
nos desligamentos sem 
justa causa. Ao confirmar 
a constitucionalidade da 
contribuição, a AGU evi-
tou impacto econômico 
de R$ 36,6 bilhões, já que 
esse foi o montante re-
colhido com a cobrança 
do adicional no período 
de quase oito anos, entre 
2012 até julho de 2020. 
O caso foi julgado no RE 
878.313/SC (Tema 846 de 
repercussão geral).
A AGU também conseguiu 

tribuição dos produtos do 
estado de São Paulo são 
parte fundamentais do de-
senvolvimento econômico 
do País em qualquer épo-
ca, e ganha importância 
ainda maior a partir de 
agora, para ampliar o de-
senvolvimento econômico 
de São Paulo e do País.
A malha administrada 
pela Rumo conecta todas 
as regiões do estado com 
um conceito de multimo-
dalidade, tendo integração 
com a hidrovia Tietê-Para-
ná e com a malha rodoviá-
ria estadual. “Investir cada 
vez mais no nosso sistema 
de logística e transportes 
é o caminho para gerar 
empregos, reduzir o custo 
de transportes e contribuir 
para o desenvolvimen-
to econômico do Brasil. 
Estamos trabalhando na 
reestruturação de uma 
nova matriz logística de 
São Paulo, que vai ofere-
cer modelos mais eficien-
tes para a movimentação 
de cargas e mercadorias, 
com a integração do vá-
rios meios e modais, ga-
rantindo, assim, maior 
agilidade e também maior 
segurança”, afirmou Pris-
cila Ungaretti, Secretária 
Executiva de Logística e 
Transportes. 
A Malha Paulista é uma 
das mais diversificadas do 
País, sendo responsável 
pelo transporte de soja, fa-
relo de soja, milho, açúcar, 
combustíveis, fertilizan-
tes, celulose, minérios e 
contêineres. 
Benefícios
O trem é a opção mais 
sustentável em longas dis-
tâncias. Enquanto um trem 
com 100 vagões emite 
15,82 g de CO2/ eq TKU 
(tonelada quilômetro útil), 
um caminhão emite 100 g. 
São necessários 357 cami-
nhões para substituir um 
trem com o número de va-
gões citado.
As obras 
Estão previstas duplica-
ções e reativações de tre-
chos, ampliação de pá-
tios, modernização da via 
e melhora na mobilidade 
nas cidades cortadas pela 

uma economia de R$ 28 
bilhões ao ver reconhecida 
no STF a legitimidade da 
contribuição previdenciá-
ria patronal sobre o terço 
constitucional de férias, 
no âmbito do julgamento 
do Recurso Extraordinário 
(RE) 1072485, com reper-
cussão geral (Tema 985)
Outra conquista aconte-
ceu na ação que discutia 
a equiparação do auxílio-
-alimentação dos servido-
res públicos.  Em decisão 
tomada no julgamento do 
Recurso Extraordinário 
(RE) 710293, o Supremo 
considerou os argumentos 
da AGU e decidiu que não 
cabe ao Poder Judiciário, 
que não possui função le-
gislativa, aumentar qual-
quer verba de servidores 
públicos de carreiras dis-
tintas sob o fundamento 
do princípio da isonomia. 
Caso a decisão fosse des-
favorável, a União teria 
que igualar benefícios 
pagos a todas os servido-
res que receberam valores 
inferiores aos praticados 
pelo Tribunal de Contas da 
União, desde 2006, o que 
representaria um impacto 
de R$ 26,1 bilhões.
O resultado é fruto do tra-
balho da Secretaria-Geral 
de                                             Con-
tencioso (SGCT) e da Pro-
curadoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN), 
órgãos da                   AGU. 
O Advogado-Geral da 
União, José Levi, agrade-
ceu à dedicação das equi-
pes: “agradeço às muito 
valorosas equipes dos ór-
gãos de direção superior 
da AGU pelo empenho, 
pela dedicação e pela 
competência que devotam, 
diuturnamente, ao interes-
se público na defesa da 
União, com exitoso res-
guardo da Fazenda Nacio-
nal, da segurança jurídica 
e do bem comum.”
TG e LG

ferrovia (contornos ferro-
viários, viadutos, passa-
relas). Essa modernização 
irá gerar mais segurança 
e eficiência operacional, 
maior capacidade para o 
sistema ferroviário, redu-
ção no tempo de trânsito 
das composições e redu-
ção do custo operacional.
Além disso, os inves-
timentos eliminarão os 
conflitos entre ferrovia e 
zonas urbanas em 32 mu-
nicípios do estado, entre 
eles Campinas, Catandu-
va, Cubatão, Limeira, São 
Carlos, São José do Rio 
Preto e Votuporanga.
Entre as intervenções pre-
vistas, destacam-se:
1)      Ampliação e implan-
tação de pátios de cruza-
mento entre Rubinéia e 
Itirapina
2)      Duplicação de tre-
chos entre Itirapina, Boa 
Vista Velha e Perequê, 
passando por municípios 
como Sumaré, Limeira, 
Rio Claro e Americana
3)      Retirada de oficina 
de manutenção da área ur-
bana de Araraquara
4)      Retirada de oficina 
de manutenção da área ur-
bana de Rio Claro
5)      Contorno ferroviário 
atendendo os municípios 
de Mirassol, São José do 
Rio Preto e Cedral. O con-
torno ferroviário que fica-
rá a 10 km da área central 
de São José do Rio Preto. 
Serão feitas 25 obras de 
artes (5 pontes e 20 viadu-
tos ferroviários)
6)      Contorno ferroviário 
em Catanduva: serão cerca 
de 18 km de trilhos e um 
novo pátio
7)      Reativação do ramal 
ferroviário Colômbia-Pra-
dópolis (158,6 km), que 
passa por entroncamentos 
logísticos em Bebedouro e 
Barretos
8)      Reativação do ra-
mal ferroviário Panora-
ma-Bauru (369,1 km), que 
atravessa cidades impor-
tantes como Bauru e Dra-
cena
9)      Passarelas, viadutos 
e pontes (rodoviárias e/ou 
ferroviárias) em várias ci-
dades paulistas.
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Miscelânea
Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães da 
Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, os 
machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais casei-
ros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das fêmeas no 
cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, 
as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as fêmeas man-
chem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos gatos nos 
telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem cria para 
amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A cirurgia é 
descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máximo dez dias. 
Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm a 
trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar as 
vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. Exis-
tem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, ocor-
rência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com forças para 
superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem problemas e 
tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa avaliação 
das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exercerão pressão. 
Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás resistência inte-
rior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações consideradas 
dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após a 
vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não desista 
dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as posi-
ções e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar cer-
to, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão pra 
ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que quando 
não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua fala seja 
a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o tempo pra 
ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 193, Termo nº 7255
Faço saber que pretendem se casar WESLLEY DE JESUS SANTOS e JÉSSICA FERNANDA PEREIRA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 26 de fevereiro de 1992, de estado civil solteiro, de profissão entregador, residente e domiciliado 
na Rua Cruzeiro, nº 70, Parque Nosssa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de GIL DOS SANTOS, de 53 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascido na data de 21 de novembro de 1966 e de VALERIA APARECIDA DE JESUS, de 53 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascida na data de 24 de junho de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é 
natural de Taubaté-SP, nascida no dia 16 de setembro de 1991, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e 
domiciliada na Rua Cruzeiro, nº 70, Parque Nosssa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filha de CELSO FERNANDO PEREI-
RA, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 27 de julho de 1963, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de 
MARIA HELOISA HILARIO PEREIRA, de 63 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 05 de abril de 1957, residente 
e domiciliada em Tremembé/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 imprensa local desta cidade.

Esportes coletivos estão
liberados em Guaratinguetá

A Prefeitura publicou no 
Diário Oficial da últi-
ma sexta-feira (16), uma 
nota explicativa referente 
aos esportes coletivos em 
Guaratinguetá. 
As atividades desta mo-
dalidade estão libera-
das na cidade, tanto                                       

treinamento quanto com-
petições, uma vez que o 
município se encontra na 
fase verde do Plano São 
Paulo de retomada gradu-
al.
Para garantir a seguraça 
dos envolvidos e evitar 
riscos de disseminação do 

Coronavírus, está proibida 
a participação de público 
para assistir e acompanhar 
os esportes coletivos, além 
disso é necessário que os 
participantes se compro-
metam em assegurar e se-
guir as medidas de higiene 
e prevenção.
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Testes confirmam que vacina 
do Butantan é a mais segura 

em fase final no Brasil

Nesta segunda-feira (19), 
o governo estadual anun-
ciou que a vacina contra 
o coronavírus em desen-
volvimento pelo Instituto 
Butantan é a mais segura 
em fase final de testes no 
Brasil. Estudos clínicos 
com 9 mil voluntários com 
idade entre 18 e 59 anos 
no país mostram que ape-
nas 35% tiveram reações 
adversas leves após a apli-
cação, como dor no local 
da aplicação ou dor de ca-
beça. Não houve qualquer 
registro de efeito colateral 
grave durante a testagem.
O desenvolvimento da va-
cina no Brasil foi iniciado 
em julho, por meio de par-
ceria entre a biofarmacêu-
tica Sinovac Life Science, 
com sede em Pequim, e o 
Butantan. A Coronavac é 
um dos imunizantes mais 
promissores em fase final 
de estudo em todo o mun-
do e produzida com base 
em tecnologia similar à de 
outras vacinas produzidas 
com sucesso pelo Butan-
tan. As reações mais co-
muns entre os participantes 
do estudo após a primeira 
dose foram dor no local da 
aplicação (19%) e dor de 
cabeça (15%). Na segunda 
dose, as reações adversas 
mais comuns foram dor no 
local da aplicação (19%), 
dor de cabeça (10%) e fa-
diga (4%). Febre baixa foi 
registrada em apenas 0,1% 
dos participantes e não há 
nenhum relato de reação 

adversa grave à vacina até 
o momento.
O estudo no Brasil foi 
iniciado em 21 de julho e 
prevê a participação total 
de 13 mil voluntários, to-
dos profissionais da saúde 
que atuam no atendimen-
to a pacientes com CO-
VID-19. Eles estão sendo 
acompanhados pelos 16 
centros de pesquisa distri-
buídos por sete estados e o 
Distrito Federal.
A partir deste mês, a tes-
tagem do potencial imuni-
zante contra o coronavírus 
está sendo ampliada para 
voluntários idosos, porta-
dores de comorbidades e 
gestantes. “A vacina Bu-
tantan é a mais segura em 
termos de efeitos colate-
rais. É a vacina mais segu-
ra neste momento não só 
no Brasil, mas no mundo”, 
afirmou Dimas Covas, Di-
retor do Instituto Butan-
tan.
Cronograma
Até dezembro, o Butantan 
receberá 46 milhões de do-
ses da Coronavac, sendo 6 
milhões de doses da vaci-
na já prontas para aplica-
ção. Outras 15 milhões de 
doses devem chegar até 
fevereiro de 2021.
A vacina desenvolvida en-
tre a Sinovac e o Butantan 
é uma das mais promisso-
ras do mundo. Ela utiliza 
tecnologia já conhecida e 
amplamente aplicada em 
outros imunizantes produ-
zidos pelo Butantan.
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EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POTIM – 075/2020 – CONTRATADOS: TRANSRIO CAMINHÕES ONIBUS MA-
QUINAS E MOTORES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR 
COMPACTADOR E CAMINHÃO BASCULANTE, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 10/09/2020 À 09/09/2021 
– VALOR: R$ 295.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020; 
076/2020 – CONTRATADOS: INTERVALE INFORMÁTICA LTDA EPP – OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET – VI-
GÊNCIA: 11/09/2020 A 11/01/2021 – VALOR: R$ 5.799,20 – MODALIDADE: DIS-
PENSA Nº 091/2020; 077/2020 – CONTRATADOS: MARILICE GONÇALVES DA 
SILVA 27909117892 – OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 HORAS 
SEMANAIS, PROJETO: EDUCADOR SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE 
TRABALHO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO 
SOCIAL – VIGÊNCIA: 11/09/2020 À 31/12/2020 – VALOR: R$ 4.800,00 – MO-
DALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2020; 078/2020 – CONTRATADOS: 
PATRICIA MONTEIRO GOMES 30946882843 – OBJETO: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 30 HORAS SEMANAIS, PROJETO: EDUCADOR SOCIAL PARA 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUL-
NERABILIDADE E RISCO SOCIAL – VIGÊNCIA: 11/09/2020 À 31/12/2020 – VA-
LOR: R$ 4.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2020; 079/2020 
– CONTRATADOS: ANA RAFAELA PASCHOAL DOS SANTOS 33571151828 – 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 HORAS SEMANAIS, PROJETO: 
EDUCADOR SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO COM FAMÍ-
LIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL – VIGÊNCIA: 
11/09/2020 À 31/12/2020 – VALOR: R$ 4.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA 
PÚBLICA Nº 008/2020; 080/2020 – CONTRATADOS: CONSTRUTORA EABM 
SJCAMPOS EIRELI – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CON-
TINUAÇÃO DA REFORMA DA UBS BAIRRO FREI GALVÃO, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – VIGÊNCIA: 
29/09/2020 À 28/03/2021 – VALOR: R$ 104.439,34 – MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇO Nº 014/2020; 081/2020 – CONTRATADOS: M. P. P. CLÍNICA MÉDICA 
E SERVIÇOS DE REMOÇÃO SOCIEDADE LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBU-
LÂNCIA UTI PARA PACIENTES PORTADORES OU SUSPEITOS DE COVID-19 
– VIGÊNCIA: 30/09/2020 À 29/12/2020 – VALOR: R$ 85.200,00 – MODALIDADE: 
DISPENSA Nº 080/2020; 082/2020 – CONTRATADOS: MARIELE JOSÉ DE SOU-
ZA 36262114874 – OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 HORAS SE-
MANAIS, PROJETO: ARTESÃO DESENVOLVER PROJETOS DE GERAÇÃO DE 
RENDA COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SO-
CIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 E PROJETO DA SEDS – VIGÊNCIA: 
11/09/2020 À 31/12/2020 – VALOR: R$ 3.600,00 – MODALIDADE: CHAMADA 
PÚBLICA Nº 008/2020; 083/2020 – CONTRATADOS: B V MIGOTO & MIGOTO 
LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 E GASOLINA – VIGÊNCIA: 05/10/2020 À 
06/11/2020 – VALOR: R$ 40.936,00 – MODALIDADE: DISPENSA Nº 147/2020; 
084/2020 – CONTRATADOS: INEC INSTITUTO EDUCACAO, CULTURA E GES-
TÃO LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDA-
GÓGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTI-
NUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VIGÊNCIA: 
24/09/2020 À 24/12/2020 – VALOR: R$ 47.000,00 – MODALIDADE: DISPENSA 
Nº 095/2020.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE POTIM - 067/2020 – DETENTORA: NAVODAP COMER-
CIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS HIDRÁULICAS - VIGÊN-
CIA: 10/09/2020 A 09/09/2021 - VALOR: R$ 97.150,00 - MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 033/2020; 068/2020 – DETENTORA: ENTEK EQUIPAMEN-
TOS TAUBATÉ LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - VIGÊNCIA: 
17/09/2020 A 16/09/2021 - VALOR: R$ 6.375,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 032/2020; 069/2020 – DETENTORA: ALLAN RODRIGUES SILVA 
EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PAR-
CELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - VIGÊNCIA: 17/09/2020 A 
16/09/2021 - VALOR: R$ 4.380,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
032/2020; 070/2020 – DETENTORA: I. L. MENDES JUNIOR EIRELI ME - OBJE-
TO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - VIGÊNCIA: 17/09/2020 A 16/09/2021 - 
VALOR: R$ 23.554,93 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020; 
071/2020 – DETENTORA: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUI-
PAMENTOS DE INFORMÁTICA - VIGÊNCIA: 17/09/2020 A 16/09/2021 - VALOR: 
R$ 1.590,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2020 – Proc. Adm. Mun. Nº 387/2020 
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 DA 
AGENCIA NACIONAL ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL - Contratante: Prefeitura 
Municipal de Potim - Contratada: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS 
DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 23.984.666/0001-27 - Valor: R$ 794.531,05 - Data: 
13/10/2020 - Base Legal: Art. 25, Inciso I, da Lei Nº 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA - 
1º Termo aditivo ao Contrato de Financiamento Nº 0525407-37. Objeto: Contrato 
de Financiamento que, entre si fazem a Caixa Econômica Federal e o Município 
de Potim/SP destinado ao apoio financeiro para o financiamento de despesas 
de Capital, conforme Plano de Investimento - Por meio do FINISA: Programa de 
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. MOTIVO: Alteração do Anexo I 
e o Anexo II do Contrato de Financiamento Nº 0525407-37, de 25/09/2019. Data 
de Assinatura: 14/07/2020. Nº de Registro: 7865. Data do Registro:14/10/2020. 
Potim, 19 de outubro de 2020. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.


