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A Gazeta dos Municípios

Um dia na vida daqueles que cuidam
dos pacientes de covid-19

Aqui existe a esperança. 
Essa frase poderia estar es-
crita nos acessos do setor 
destinado ao tratamento 
dos pacientes de covid-19 
no Hospital Municipal de 
São José dos Campos, que 
é mantido pela Prefeitura 
e gerenciado pela Associa-
ção Paulista para o Desen-
volvimento da Medicina 
(SPDM ). Revezando-se 
nos turnos do dia e da noi-
te nas três alas exclusivas, 
em torno de 200 verdadei-
ros anjos da guarda zelam 
pela recuperação da saúde 
dos internados com os sin-
tomas da doença causada 
pelo novo coronavírus. 
Fazem parte do grupo mé-
dicos, profissionais de en-
fermagem e funcionários 
de outras áreas.
A equipe médica é forma-
da por intensivistas, infec-
tologistas, clínicos gerais 
e cirurgiões emergencis-
tas. Quando necessário, 

outros especialistas são 
chamados para realizar e 
acompanhar as avaliações 
das demais especialida-
des, como cardiologia e 
neurologia. Além dos en-
fermeiros - assistenciais, 
clínicos, de relacionamen-
to e humanização e da vi-
gilância epidemiológica -, 
a enfermagem da unidade  
é servida pelos técnicos 
e auxiliares, cuidando 24 
horas dos enfermeiros. 
E completando o time, 
fisioterapeutas, fonoau-
diólogas, nutricionistas, 
copeiras, funcionários da 
limpeza e administração 
dão o apoio fundamental 
aos profissionais de saúde 
no atendimento aos doen-
tes.
Ritos sacerdotais
Para usar o banheiro, fazer 
a pausa do descanso, co-
mer ou ir para casa, todos 
precisam se desparamen-
tar com muito cuidado em 

outro vestiário, separado 
do primeiro. Exclusiva 
para a desparamentação, 
essa área dispõe de luz 
ultravioleta, que é ligada 
por 10 minutos 3 vezes ao 
dia. Ela ajuda a neutrali-
zar o vírus, que pode ficar 
nas superfícies ou espar-
sos pelo ar. Ao chegar à 
ala covid, os profissionais 
entram direto por um ves-
tiário reservado para quem 
vai trabalhar no setor. Eles 
se paramentam comple-
tamente com equipamen-
tos de proteção individu-
al (EPI) e seguem para o 
turno. Nesse momento, é 
proibida a entrada na sala. 
A advertência é indicada 
pela iluminação vermelha 
do lado de fora. Quando o 
sinal fica verde, significa 
que a luz ultravioleta foi 
desligada e é permitida a 
entrada de profissionais 
no vestiário. Nas salas de 
paramentação e despara-

mentação existem placas 
com toda a sequência a 
ser seguida. Um vídeo 
exibido ininterruptamente 
também mostra o passo 
a passo sobre os procedi-
mentos corretos para evi-
tar risco de contaminação. 
Só é permitido entrar na 
ala completamente para-
mentado. Uma funcionária 
fica no vestiário para veri-
ficar se o profissional está 
com o vestuário correto e 
todos os equipamentos de 
proteção individual. Fora 
dessa área, a máscara N95 
ou equivalente é retirada e 
guardada em saco plástico 
específico e identificado.
Sem contaminação
“Até o momento, não tive-
mos problemas com con-
taminação de funcionários 
dentro deste setor”, afirma 
a médica Jackeline Neves, 
coordenadora do Serviço 
de Controle de Infecção 
Hospitalar. Ela explica 

que a intenção da criação 
da ala foi justamente ter 
um local isolado para tra-
tamento dos doentes de 
covid-19 que necessitam 
de hospitalização.
“Devido ao alto risco de 
transmissão e contágio do 
novo coronavírus, essa 
ala se faz estritamente 
necessária. Desde o iní-
cio procuramos um setor 
onde pudéssemos ter um 
pronto-socorro separado, 
observação, sala de emer-
gência, leitos de enferma-
ria e UTI, independentes 
do restante do hospital.”
Visto que o bloco onde 
funcionava a pediatria era 
independente e autossufi-
ciente, optou-se então por 
transferi-la para o Cen-
tro de Reabilitação Lucy 
Montoro e criar ali o cen-
tro de atendimento aos 
pacientes com suspeita de 
covid. “Faz-se necessário 
que os profissionais que 

trabalham neste setor não 
saiam de lá para circular 
pelo hospital, são funcio-
nários exclusivos da ala 
para não ter esse risco de 
contaminação”, afirma Ja-
ckeline.
Para garantir a comunica-
ção com familiares, existe 
o boletim informativo do 
paciente, divulgado via te-
lefone uma vez ao dia (en-
fermaria), entre 11h e 13h, 
e duas vezes (UTI), que 
ocorre também entre 16h 
e 18h. O hospital dispo-
nibiliza a possibilidade de 
chamadas de vídeo no pe-
ríodo da tarde para os in-
ternados interessados e em 
condições clínicas de con-
versar com os familiares.
Por motivo de segurança, 
não é autorizada visita aos 
pacientes nem presença 
de acompanhantes na ala. 
Também é vetado o uso de 
celular ou aparelho eletrô-
nico pelos internados.
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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

FundArt atualiza
cadastro cultural

A Prefeitura Municipal de 
Ubatuba, através da Fun-
dArt - Fundação de Arte e 
Cultura de Ubatuba, está 
atualizando o cadastro 
geral de artistas, grupos, 
bandas, coletivos e espa-
ços culturais para a identi-
ficação e mapeamento dos 
profissionais que atuam no 
setor da cultura e da eco-
nomia criativa local. Para 
se cadastrar, basta clicar 
aqui.
A atualização desta base 
de dados atende a disposi-
ção do Sistema Municipal 
de Informações e Indica-
dores Culturais - SMIIC, 
em cumprimento específi-
co da meta 2 do Plano Mu-
nicipal de Cultura.
Camila Marujo, diretora 
presidente da FundArt, 
enfatiza que a atualização 
do cadastro cultural busca 
melhor amparar as políti-
cas públicas municipais. 
“Com as informações de 
toda a cadeia produtiva do 
setor atualizadas será pos-
sível mapear os profissio-
nais e melhor diagnosticar 
as ações prioritárias e/ou 
emergenciais de investi-
mento.”
Diante do cenário atual, é 
importante que todos os 

artistas e profissionais que 
atuam no setor cultural no 
município estejam com os 
dados atualizados no Ca-
dastro Geral, o que contri-
buirá com possíveis inscri-
ções em editais e auxílios 
governamentais futuros, 
já pensando no Projeto de 
Lei 1.075/2020, que ficou 
conhecido como Lei de 
Emergência Cultural Aldir 
Blanc, em homenagem ao 
escritor e compositor mor-
to pela COVID-19.
Aprovada no Congresso 
Nacional, o PL segue para 
sanção presidencial com a 
previsão de R$ 3 bilhões 
de investimento - recursos 
específicos do Fundo Na-
cional de Cultura - FNC, 
para Estados e Municípios 
utilizarem em ações emer-
genciais de apoio ao setor 
cultural. 
Os recursos, que serão 
repassados pela União, 
poderão garantir renda 
mensal de R$ 600 aos 
trabalhadores do setor, a 
manutenção de espaços 
artístico-culturais e a pro-
moção de instrumentos 
como editais e prêmios, 
entre outros.
Cultura regional fortaleci-
da

Na oportunidade, a dire-
tora presidente cita ainda 
a articulação regional de 
dirigentes municipais de 
cultura, que integra o mo-
vimento nacional do setor 
artístico-cultural acerca do 
PL 1.075: “Em março, iní-
cio da pandemia, Ubatuba 
foi responsável por criar 
uma rede de dirigentes 
municipais na Região Me-
tropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte a fim 
buscar alternativas para o 
setor frente a paralisação 
das atividades e eventos 
culturais. 
Importante mencionar 
que, embora o momento 
seja de crise, a aproxima-
ção entre gestores públicos 
têm sido fundamental para 
a troca de conhecimento e 
o preparo dos municípios 
na estruturação dos siste-
mas municipais de cultura 
e, neste quesito, Ubatuba é 
referência!”
Hoje a rede de dirigentes 
já alcança cerca de 200 
municípios paulistas que 
buscam juntos pautar, 
além da Lei de Emergên-
cia Cultural Aldir Blanc, 
as ações da Secretaria Es-
tadual de Cultura e Econo-
mia Criativa.

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

Livro D-25, FLS. nº 163, Termo nº 7195
Faço saber que pretendem se casar DAVI DOS SANTOS FRANCISCO e JAQUELINE MONTEIRO DIAS DO NASCI-
MENTO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Tremembé-SP, nascido em 11 de maio de 1993, de profissão auxiliar mecânico, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Alameda dos Agapantos, nº 182, Flor do Campo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ FRANCIS-
CO, falecido em Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS FRANCISCO, natural de Tremembé/SP, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Jacareí-SP, nascida em 01 de agosto de 1999, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MARIO DIAS DO NASCIMENTO, natural 
de Piranhas/AL e de ROSA MONTEIRO, de 47 anos, natural de São José da Tapera/AL, nascida na data de 11 de agosto de 
1972, 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.
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INSS prorroga atendimento 
remoto até 10 de julho

Ford vai retomar a
produção nas fábricas

Contagem regressiva
para Marte

O atendimento remoto aos 
segurados do Instituto Na-
cional do Seguro Social 
(INSS) foi prorrogado até 
o dia 10 de julho. A por-
taria que normatiza a pror-
rogação será publicada no 
Diário Oficial da União 
(DOU) de amanhã segun-
da-feira (22).
A portaria a ser publicada 
prevê o retorno gradual 
do atendimento presencial 
nas agências no dia 13 de 
julho. O documento de-
talhará ainda diretrizes e 
protocolos que precisam 
ser implementados pelo 
INSS para que o segurado 
seja atendido com segu-
rança e conforto nas uni-
dades. As medidas visam 
a proteção da coletividade 
durante o período de en-
frentamento da emergên-
cia em saúde pública de-
corrente da pandemia do 
coronavírus (COVID-19).
Com a reabertura gradual, 
serão priorizados, nesta 
primeira fase, serviços de 
perícia médica, avaliação 
social, cumprimento de 
exigência, justificação ad-

A Ford prioriza a saúde e 
a segurança de seus em-
pregados, concessionárias, 
clientes, parceiros e comu-
nidades durante a crise do 
coronavírus. Dentro desse 
contexto, a empresa deci-
diu retomar as operações 
de produção na fábrica de 
Camaçari em 22 de junho 
e na fábrica de Taubaté em 
1º de julho.
A Ford adota um proces-
so global para determinar 
o momento certo de reto-
mada da produção, com 
a avaliação constante das 
condições de saúde públi-
ca e das ações e recomen-
dações do governo, assim 
como da disponibilidade 
dos fornecedores.
“Temos monitorado de 
perto o estado da pande-
mia no Brasil nas últimas 
semanas, já que a saúde 
e a segurança dos nossos 
empregados são priorida-
des máximas em todas as 
decisões”, diz Lyle Wat-
ters, presidente da Ford 
América do Sul e Grupo 
de Mercados Internacio-
nais. “Nós trabalhamos 
intensamente para rede-
senhar nossos processos, 
protocolos de trabalho e 
instalações para garantir 
que quando voltarmos ao 
trabalho haja um ambien-
te saudável e seguro para 
todos.”
A aceleração da produção 
será feita gradualmente, 
conforme os trabalhado-
res se ajustarem aos no-
vos protocolos de saúde e 
segurança e toda a cadeia 
de fornecedores ganhe ve-
locidade.
Nessa fase, a fábrica de 
Camaçari vai operar em 
um turno a partir de 22 
de junho, e a fábrica de 

Siga o caminho a seguir 
para a nossa próxima mis-
são ao Planeta Vermelho, 
o rover Mars 2020 Perse-
verance . O cientista ro-
bótico está a pouco mais 
de um mês da data de lan-
çamento prevista para 20 
de julho. A missão astro-
biológica da Perseverance 
buscará sinais de vida mi-
crobiana passada em Mar-
te e caracterizará o clima e 
a geologia do planeta. Ele 
também coletará amostras 
de rocha e solo para futuro 
retorno à Terra e abrirá o 

ministrativa e reabilitação 
profissional. O retorno 
destes serviços visa dar 
celeridade aos processos, 
uma vez que precisam 
essencialmente do atendi-
mento presencial.
Atendimento agendado
Vale destacar que, para 
qualquer um destes servi-
ços, o segurado deve rea-
lizar o agendamento pelo 
Meu INSS ( site e aplica-
tivo) ou pelo telefone 135.
Segurados sem agenda-
mento não serão atendidos 
nas agências, para evitar 
aglomerações, conforme 
determinações do Ministé-
rio da Saúde.
Demais serviços
Os serviços que não esta-
rão disponíveis de forma 
presencial neste primeiro 
momento, continuam pe-
los canais remotos, o Meu 
INSS (gov.br/meu inss, 
site e aplicativo) e telefone 
135. Além disso, o regime 
de plantão para tirar dú-
vidas continua enquanto 
o atendimento presencial 
não for totalmente reto-
mado, a fim de continuar 

Taubaté vai retornar com 
um turno a partir de 1º de 
julho. No entanto, todos os 
funcionários que podem 
fazer seu trabalho remota-
mente continuarão a atuar 
dessa forma.
Para orientar os emprega-
dos sobre os novos proto-
colos de saúde e seguran-
ça, a Ford criou um Guia 
de Retorno ao Trabalho na 
Manufatura, com normas e 
recomendações abrangen-
tes para informar e prote-
ger sua força de trabalho. 
Esse guia foi elaborado 
com base nas melhores 
práticas e sugestões de es-
pecialistas de todo o mun-
do. Os seus protocolos de 
segurança incluem:
Autocertificação diária de 
saúde, feita por todos os 
empregados e visitantes 
antes de sair para o traba-
lho. 
Aqueles que apresenta-
rem qualquer sintoma, ou 
foram expostos ao vírus, 
serão instruídos a não ir às 
instalações da Ford.
Verificação de temperatu-
ra sem toque na chegada 
- pessoas com tempera-
tura elevada não poderão 
entrar e precisarão estar 
isentas de sintomas antes 
de retornar ao trabalho.
Máscaras faciais serão 
obrigatórias para todos 
que entrarem nas instala-
ções da Ford. Cada em-
pregado receberá um kit 
incluindo máscaras faciais 
e outros itens de proteção 
para poder trabalhar com 
saúde e conforto.
Nas tarefas que não permi-
tirem o distanciamento so-
cial, é obrigatório o uso de 
óculos de segurança com 
proteção lateral ou facial.
O intervalo de tempo entre 

caminho para a exploração 
humana do Planeta Verme-
lho. “Cinquenta e um anos 
atrás ..., a NASA estava 
profundamente preparada 
para o primeiro pouso na 
Lua”, disse o administra-
dor Jim Bridenstine. “Hoje 
estamos no limiar de outro 
momento monumental na 
exploração: a coleta de 
amostras em Marte. En-
quanto comemoramos os 
heróis da Apollo 11 hoje, 
as gerações futuras podem 
muito bem reconhecer as 
mulheres e os homens da 

prestando serviço de qua-
lidade aos cidadãos que 
têm dúvidas em relação a 
serviços e benefícios.
Meu INSS
Se você tem alguma dúvi-
da de como acessar o Meu 
INSS (site e aplicativo), 
agora tem todas as infor-
mações disponíveis sobre 
o serviço em um único lu-
gar. Para saber como gerar 
sua senha, além de apren-
der a solicitar serviços e 
benefícios, basta acessar 
o site para conhecer con-
teúdos didáticos e expli-
cativos que ajudarão a ter 
acesso ao INSS sem sair 
de casa.
O Meu INSS foi criado 
para proporcionar mais 
facilidade, conforto e se-
gurança ao cidadão que 
busca por serviços e be-
nefícios previdenciários 
ou assistenciais. Pode ser 
acessado pela internet do 
seu computador ou pelo 
seu próprio telefone celu-
lar (Android e IOS). Estão 
disponíveis mais de 90 
serviços oferecidos pelo 
INSS.

os turnos de produção será 
ampliado para limitar a 
interação entre os funcio-
nários e permitir limpeza 
adicional.
A Ford produziu másca-
ras de proteção facial na 
Fábrica de Camaçari para 
uso próprio nas suas ins-
talações, reduzindo a de-
manda dos fornecedores 
desses equipamentos de 
proteção individual reque-
ridos pelos serviços mé-
dicos e outras indústrias. 
Todos que trabalham nas 
instalações da Ford devem 
usar máscaras faciais for-
necidas pela empresa, de 
acordo com os seus proto-
colos globais, sendo exi-
gidos também, em alguns 
casos, óculos de segurança 
ou protetores faciais.
A Ford também continua 
a apoiar a comunidade na 
luta contra a pandemia 
com várias iniciativas. A 
empresa doou 113.000 
protetores faciais produ-
zidos na Fábrica de Ca-
maçari, já consertou mais 
de 280 respiradores me-
cânicos em parceria com 
o SENAI e forneceu veí-
culos para a Cruz Verme-
lha Brasileira, usados no 
transporte de voluntários e 
suprimentos médicos.
Adicionalmente, a Ford 
lançou várias ações para 
ajudar os clientes a enfren-
tar esse momento desafia-
dor, incluindo a operação 
ininterrupta do serviço de 
Assistência 24 Horas, o 
programa “Compre Sem 
Sair de Casa”, a venda on-
-line de peças e acessórios 
através do Mercado Livre 
e a expansão do Auto Bus-
ca, aplicativo de vendas de 
peças para reparadores e 
oficinas independentes.

Perseverança - não apenas 
pelo que alcançarão 100 
milhões milhas de casa, 
mas pelo que eles con-
seguiram realizar neste 
mundo a caminho do lan-
çamento “.
A Perseverança está pro-
gramada para ser lançada 
do Complexo de Lança-
mento Espacial 41 na Es-
tação da Força Aérea de 
Cabo Canaveral, na Fló-
rida, às 9h15 do dia 20 de 
julho. Ele aterrará na Cra-
tera Jezero de Marte em 18 
de fevereiro de 2021. 
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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

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico 
Nº 058/2019 - Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Equipamentos e Materiais de Informática. Tendo em vista despa-
cho da Sra. Secretária de Administração, Raphaela Caroline Pedroso 
Abrantes, fica determinado: O INDEFERIMENTO do recurso inter-
posto pela sociedade empresária ALLAN RODRIGUES SILVA EPP, 
CNPJ 11.136.195/0001-18, e via de consequência, manter a desclas-
sificação de sua proposta. Potim, 23 de junho de 2020 – André L. S. 
Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Retificação de Edital - A Prefeitura Municipal de Potim co-
munica a retificação do Termo de Referência do Edital da licitação 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 024/2020, cujo objeto é: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Conjunto Escolar 
- Carteiras com Cadeiras, devido à incoerência de informação no 
item 3.1 do Anexo I do Edital. Fica alterada: Data para recebimen-
to de proposta: das 09h00min do dia 24/06/2020, até as 09h00min 
do dia 06/07/2020; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 06/07/2020; data de início da sessão pública: às 
10h00min do dia 06/07/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 23 de junho de 
2020 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.


