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A Gazeta dos Municípios

Indígenas fazem protesto em Ubatuba contra PL que
dificulta demarcação de terras; BR-101 foi interditada

Um grupo de indígenas 
interditou um trecho da 
Rodovia Rio-Santos, em 
Ubatuba, na manhã desta 
quarta-feira (30). O pro-
testo é contra o Projeto de 
Lei 490/2007, que dificul-
ta a demarcação de terras 

indígenas.  
De acordo com a PRF (Po-
lícia Rodoviária Federal), 
o grupo, com cerca de 250 
pessoas, permanece na al-
tura do km 30,5 e há con-
gestionamento no tráfego 
de veículos de pelo menos 

4 km nos dois sentidos da 
rodovia. 
PL 490/2007
O Projeto de Lei 490/2007 
prevê mudanças nas regras 
sobre a demarcação de ter-
ras indígenas no país. O 
marco temporal é o que 

mais recebe críticas dos 
manifestantes, porque pre-
vê que somente serão con-
sideradas terras indígenas 
as quais já estavam em 
posses dos mesmos a par-
tir da data de promulgação 
da Constituição de 1988, 

em 05 de outubro. 
Mobilização nacional 
As manifestações indíge-
nas foram marcadas para 
a manhã desta quarta-feira 
(30) em várias regiões do 
Brasil, após a CCJ (Co-
missão de Constituição 

e Justiça) da Câmara dos 
Deputados ter concluído 
nesta terça-feira (29), a 
análise da PL, que segue 
para apreciação do plená-
rio da Câmara e, se apro-
vado, o texto é encaminha-
do ao Senado. 

Governo do estado de São Paulo 
anuncia SP Consórcios

Capotamento na estrada
Cunha x Paraty deixa motorista ferido

O Governo do estado de 
São Paulo anunciou nesta 
quarta-feira (30) a criação 
do SP Consórcios, plano 
inédito para estimular a 
formação de parcerias vol-
tadas para ações empreen-
dedoras em todo o estado 
de São Paulo. O objetivo é 
potencializar o desenvol-
vimento regional através 
do fortalecimento dos con-
sórcios intermunicipais.
O SP Consórcios integra 
ações de Secretarias Esta-
duais e órgãos da adminis-
tração indireta, em parce-
ria com o Sebrae SP, que 
contratou 120 consultores 
para executar as ações e 
auxiliar gestores públicos 
municipais e a gestão dos 
consórcios. E para partici-
par do programa os con-
sórcios precisam ser mul-
tifinalitários. O programa 
também está estruturado 
para adequar os consór-
cios a todas as frentes 

abrangidas no âmbito das 
políticas públicas do Go-
verno do Estado. Nenhum 
grupo de cidades ficará de 
fora. Os consórcios pode-
rão se adequar a finalidade 
de atuação, incluindo e al-
terando os seus estatutos.
Entre os benefícios aos 
municípios participantes, 
estão consultorias gratui-
tas, revisão do código de 
obras e alvarás de cons-
trução, compras públicas 
consorciadas, elaboração 
de projetos para captação 
de recursos e gestão de 
resíduos para consórcios. 
Outro destaque é uma li-
nha de crédito específica 
da Desenvolve SP para 
melhorias regionais e im-
plantação de programas do 
Governo do Estado.
O programa valoriza a 
organização coletiva dos 
municípios, que lidam 
diariamente com as li-
mitações orçamentárias 

e operacionais, para que 
promovam o desenvolvi-
mento local, apoiando os 
pequenos empreendedores 
e as parcerias entre prefei-
turas. Dessa forma, visa a 
desburocratização, o for-
talecimento de lideranças 
para o desenvolvimento da 
região, inclusão produtiva, 
compras públicas, sistema 
de inspeção municipal e 
inovação.
“A iniciativa engaja a ges-
tão pública e as lideranças 
locais e regionais no de-
senvolvimento           inte-
grado. 
Por meio dos consórcios, 
cada município ampliará 
o acesso às políticas públi-
cas estaduais de melhoria 
de serviços aos cidadãos, 
geração de emprego e ren-
da, cultura empreendedora 
e, principalmente, incre-
mento da qualidade de 
vida”, enfatizou o        Se-
cretário de Desenvolvi-
mento Regional, Marco 
Vinholi idealizador do 
projeto.
Para Rafael Goffi, coorde-
nador do programa, “Com 
o SP Consórcios, os con-
sórcios se transformam 
em um importante instru-
mento de desenvolvimen-
to regional e de coordena-
ção entre os municípios, e 
destes com Governo Esta-
dual”.

Nesta quarta-feira (30), 
um homem perdeu o con-
trole e capotou seu veí-
culo no km 65 da estrada 
Cunha x Paraty. 
Os primeiros socorros fo-

ram prestados pela viatu-
ra de Cunha, preservando 
o local até a chegada da 
DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem), 
que prestou o serviço de 

guincho.
A vítima foi socorrida por 
populares até a Santa Casa 
de Cunha, e até o momen-
to, não se sabe do atual es-
tado da vítima.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Beber água em jejum

1 – Para eliminação de toxinas e dejetos do nosso corpo. A água é a grande 
responsável por essa limpeza que eliminada pela urina, fazendo com que 
tudo funcione bem durante todo o dia.
2 – Prevenção de doenças. Beber água em jejum previne doenças, até mes-
mo cardíacas e, ativa o metabolismo, auxiliando a digestão dos alimentos 
que serão consumidos durante o dia.
3 – Alivia os impactos da bebida alcoólica no corpo. Após ingerir bebidas 
alcoólicas, além da água em jejum auxiliar na hidratação do corpo, tam-
bém auxilia os efeitos do álcool para a saúde humana.
4 – Pelos cuidados da pele. Bebendo pelo menos dois copos de água em 
jejum, ela pode auxiliar no rejuvenescimento da pele, deixando-a menos 
ressecadas e com um aspecto saudável.
5 – Melhora o funcionamento intestinal. A água em jejum também é bené-
fica para combater a prisão de ventre, trazendo maior conforto intestinal 
durante o dia.
6 – Auxilia na redução de gordura do corpo. Além de inibir a fome, im-
pedindo que os “beliscos” em aperitivos e guloseimas durante o dia acon-
teçam, beber água em jejum também ajuda a manter o sistema linfático, 
controla os hormônios responsáveis pelo acúmulo de gorduras e aumenta 
a imunidade, prevenindo virose e infecções.
7 – Protege os órgãos. É comprovado que beber água em jejum protege os 
nossos órgãos, dando-os uma porção maior de vitalidade e auxiliando para 
que funcionem bem.
8 – Força e energia para enfrentar o dia. A água em jejum traz energia para 
o corpo, fazendo com que ele desperte e tenha maior disposição logo nas 
primeiras horas.
9 – Ótimo funcionamento do cérebro. Se estamos bem hidratados, as célu-
las recebem sangue oxigenado, fazendo com que o cérebro funcione bem 
e fique esperto.
10 – Diurético. Além da água na sua temperatura normal ter uma série 
de benefícios, beber água morna em jejum também é indicada para quem 
quer emagrecer.

Humor

Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu 
instalar um medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro 
Sísmico Nacional e enviou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma men-
sagem que dizia: Possível movimento sísmico na zona. Muito perigoso, 
superior Richter 7. Epicentro a três quilômetros da cidade. Tomem medi-
das urgentes e nos informem os resultados com urgência.
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama 
que dizia: Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarti-
culado. O tal Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos 
todas as zonas. Epicentro, Epifânio e outros três cabras safados também 
foram detidos. Nós não respondemos antes porque houve um terremoto 
das muléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade.

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que pre-
cisamos de alguém. Por mais que tenhamos tudo que queremos ter, um 
dia sempre admitimos que trocaríamos tudo que temos para compartilhar 
quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: A atividade física é um grande fator de pro-
moção da qualidade e de duração da vida. Ande, pratique alongamento, 
dance. Não pare.
Coma como um índio: Evite produtos industrializados. Coma menos gor-
dura. Abuse das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o con-
sumo de açúcar.
Durma como um gato: Descanse o suficiente, espreguice-se. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: Seja disciplinado. Mantenha seu com-
promisso de envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo 
seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: Valorize as coisas boas que a vida nos dá.

Pensamentos, provérbios e citações

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma batalha sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por todos, deve temer a todos.
Veja a qualidade e logo os defeitos surgirão.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.    

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

Livro D-25, FLS. nº 265, Termo nº 7399
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ LUIZ MATIAS e FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 24 de maio de 1966, de estado civil divorciado, de profissão pedreiro, residente e domiciliado na 
Rua Benedito Domingues de Souza, nº 190, Guedes, Tremembé/SP, filho de ORLANDO DA SILVA MATIAS, falecido em 
Taubaté/SP e de ANA ROSA DO NASCIMENTO MATIAS, residente e domiciliada Tremembé/SP. A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascida no dia 01 de janeiro de 1978, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na 
Rua Benedito Domingues de Souza, nº 190, Guedes, Tremembé/SP, filha de ITACI COSTA, falecido em Taubaté/SP na data 
de 16 de junho de 2012 e de ZENAIDE DE OLIVEIRA COSTA, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 11 de 
outubro de 1960, residente e domiciliada em Taubaté/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. 

Livro D-25, FLS. nº 266, Termo nº 7400
Faço saber que pretendem se casar DIEGO RAMON DA SILVA e YNARA RODRIGUES DOS SANTOS, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Tremembé-SP, nascido no dia 07 de maio de 1987, de estado civil solteiro, de profissão técnico de manutenção, residente e 
domiciliado na Rua Nelson Ramon Couto, nº 319, Chácara das Rosas, Tremembé/SP, filho de HELIO ROBERTO DA SILVA 
JUNIOR, de 54 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 01 de junho de 1967, residente e domiciliado Taubaté/SP e 
de TERESA FIRMINO, de 59 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 01 de agosto de 1961, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 03 de setembro de 2001, de estado civil 
solteira, de profissão estudante, residente e domiciliada na Rua Nelson Ramon Couto, nº 319, Chácara das Rosas, Tremembé/
SP, filha de NELIO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, de 56 anos, natural de Redenção da Serra/SP, nascido na data de 15 de 
abril de 1965, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ANDREIA LUCIA RODRIGUES, de 49 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 12 de dezembro de 1971, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Práticas ambientais
na Fundhas divertem

crianças e adolescentes
O evento de conscienti-
zação ambiental termina 
nesta quarta-feira (30) e 
está animando crianças e 
adolescentes da Funda-
ção. Uma exposição com 
animais da Mata Atlântica 
feita de papel e garrafa pet, 
oficinas diversas e jogo 
baseado no livro Sonhos 
de Francisco, marcam o fi-
nal das atividades durante 
o mês do Meio Ambien-
te na Fundhas (Fundação 
Hélio Augusto de Souza), 
na Unidade Campos de 
São José. 
A elaboração da exposição 
contou com a participação 
dos atendidos da unidade 
que realizaram os traba-
lhos durante todo o mês. 
A aluna Núbia Talita de 
14 anos, contou que foram 
escolhidos alguns animais 
para a confecção dos mol-
des em papel e garrafa pet. 
“Ver os animais prontos 
é incrível, satisfação do 
resultado do nosso traba-
lho”, disse. 
Amanda Beatriz, de 15 
anos, foi outra participan-
te da oficina de confecção 
dos animais que afirma ter 
gostado da experiência. 
“Foi superdivertido fazer, 
cortar os papeis, colar e 
pintar. Todo mundo par-
ticipou e o resultado está 
bem bonito”, ressaltou.
A iniciativa nasceu duran-

te a aula de Criação e Li-
teratura, feita em parceria 
com a Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo, minis-
trada pelo educador e au-
tor do livro, Marcelo Fer-
nandes. A história conta 
sobre Francisco que sai de 
Minas com amigos com 
destino ao Vale do Paraíba 
e os animais que encon-
tram no caminho.
Além da exposição, estão 
sendo feitas oficinas na 
unidade. A Patrulha Am-
biental, por exemplo, está 
ensinando a fazer Nós de 
Sobrevivência no mato, 
telhado de folha de bana-
neira e um tripé para cozi-
nhar.
Elizama Thauane, de 14 
anos, membro da Patrulha 
Ambiental disse que gosta 
de ensinar os colegas a fa-
zer Nós. 
“É bacana e engraçado, 
pois as vezes eles ficam 
confusos de como fazer a 
atividade”. 
Tem ainda oficina de dedo 
de tucanos, de móbile de 
araras, sensorial com ga-
lhos e folhas secas e de 
asas de mão, 
Meio Ambiente
Durante todo o mês de ju-
nho, os atendidos da Fun-
dhas participaram de vá-
rias atividades em defesa 
da natureza. Todas as uni-
dades participaram do pro-

jeto especial “Girasonhos: 
Semeando Atitudes”. O 
objetivo foi o desenvolvi-
mento de ações para cons-
cientização e proteção ao 
Meio Ambiente.
Para isso, mais de 800 
atendidos da Fundhas, 
distribuídos em diferentes 
períodos e datas, partici-
param de ação no Centro 
de Estudos Ambientais, na 
sede, onde foram recebi-
dos na padaria escola e sa-
borearam um bolo feito de 
casa de banana, para mos-
trar o reaproveitamento de 
alimentos.
Ainda realizaram um tour 
ambiental no Centro Am-
biental e receberam infor-
mações sobre árvores de 
várias espécies. Também 
plantaram sementes de 
girassóis na unidade sede 
e levaram sementes plan-
tadas para acompanhar o 
crescimento em casa.
Outra ação que ocorreu 
durante o mês, foi o plan-
tio de cerca de 300 árvo-
res nativas como jambo, 
maracujá, ingá, pitanga, 
palmito, limão, fruta do 
conde e entre outras, da 
Mata Atlântica em todas 
as unidades.
Todas as atividades foram 
feitas respeitando os pro-
tocolos de distanciamento, 
higienização e uso de más-
caras.
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Polícia Rodoviária Federal
lança campanha de

arrecadação de alimentos

Em São José dos Campos
 exposição do SESI apresenta 
culturas tradicionais do Brasil

A partir desta quarta-feira 
(30), a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) lança a 
campanha Estrada Soli-
dária, visando arrecadar 
alimentos para doar a in-
divíduos em situação de 
vulnerabilidade.
A ação que pretende for-
mar uma rede de apoio em 
todo o país, será realiza-
da até o dia 8 de agosto. 
Qualquer pessoa ou em-
presa pode ajudar na cam-
panha doando alimentos 
não-perecíveis. Os pontos 
de coleta são as unidades 

O Sesi São José dos Cam-
pos receberá a partir do 
dia 2 de julho a exposição 
Criar, Fazer, Viver, que 
traz para o Espaço Galeria 
53 obras de arte indígena, 
peças da cultura caipira e 
cabocla, e de tradições de 
matrizes africanas. O pú-
blico pode conferir a mos-
tra até dia 21 de agosto, 
de Terça a sexta das 14 às 
18 horas e sábados das 10 
às 14 horas. A entrada é 
gratuita, mas é necessário 
realizar agendamento pré-
vio de visitas pelo sistema 
Meu Sesi.
“Criar, Fazer, Viver é uma 
oportunidade de ampliar o 
acesso do público a? cul-
tura popular e ao repertó-
rio visual tradicional de 
regiões distintas do país. 
Os bens culturais expos-
tos - em tela, papel, barro 
ou madeira - documentam 
poéticas das mais variadas, 
confirmando a diversidade 
de referências e a potência 
instintiva do povo brasilei-
ro”, ressalta a curadora da 
exposição, Vera Cardim.
As criações selecionadas 
para marcar a reabertura 

da PRF em todos os esta-
dos e no Distrito Federal, 
incluídos postos, delega-
cias e superintendências.
No dia 18 de agosto, está 
prevista uma cerimônia 
com a divulgação da quan-
tidade de alimentos arre-
cadados e entregas sim-
bólicas. Na ocasião, será 
comemorado o aniversário 
de 93 anos da PRF, com-
pletados dia 24 de julho.
Todos os alimentos arreca-
dados serão entregues para 
as entidades cadastradas 
no Pátria Voluntária, um 

do Espaço Galeria, fecha-
do desde 2019 por conta 
da pandemia de Corona-
vírus, fazem parte do acer-
vo do Museu das Culturas 
Brasileiras, pertencente ao 
Departamento de Museus 
da Secretaria Municipal de 
Cultura da Cidade de São 
Paulo, instituição referên-
cia em pesquisa e difusão 
do patrimônio cultural, 
material e imaterial, do 
povo brasileiro.
Destaque para o módulo 
que apresenta objetos do 
universo dos povos indí-
genas do norte do Pará e 
do Amapá Wajãpi, Tiriyó, 
Aparaí, Wayama, Palikur 
e Galibi Marworno, em es-
pecial três bonecas Karajá 
da região do Araguaia, no 
estado do Mato Grosso, 
coletadas na década de 
1960 pelo pesquisador e 
escritor José Mauro de 
Vasconcelos.
Outro destaque são as 
obras de nomes reconheci-
dos no mercado das artes, 
como os pernambucanos 
Mestre Galdino e Mestre 
Vitalino, nomes funda-
mentais para a história da 

Programa Nacional de In-
centivo ao Voluntariado, 
vinculado ao Ministério da 
Cidadania.
O Ministério explica que 
a ação busca incentivar a 
participação dos cidadãos 
na promoção de práticas 
sustentáveis, culturais e 
educacionais voltadas à 
população brasileira mais 
vulnerável. O trabalho 
voluntário, de caráter não 
remunerado, é articulado 
pelo poder público, orga-
nizações da sociedade ci-
vil e o setor privado.

arte popular brasileira, e 
o mineiro José Valentim 
Rosa, com seus trabalhos 
em madeira, além de Ma-
ria Lira e Ulisses, com 
suas peças de cerâmica. 
Estão expostas também 
duas obras de Zé do Chalé, 
descendente do povo indí-
gena Xocó, em Sergipe, as 
inconfundíveis máscaras 
de Ciça, e as cerâmicas da 
Mestra Irinéia, reconhe-
cida em 2005 como patri-
mônio vivo no estado de 
Alagoas e de Juazeiro do 
Norte, no Ceará.
Dois artistas paulistas 
também marcam presença 
na mostra: de Assis, Ran-
chinho, com suas pinturas, 
e de Araraquara, escultu-
ras de madeira de Mestre 
Dito.  
“Este último, pouco co-
nhecido e não citado no 
mundo do mercado de 
arte, foi incluído na ex-
posição como uma ilus-
tração dos limites entre o 
reconhecimento público 
e a quase marginalização 
em que o artista popular 
muitas vezes se encontra”, 
finaliza a curadora.
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Becomex reforça as operações 
de Trade Compliance com

a especialista Amanda Bringel

A Becomex anuncia a 
vinda de Amanda Bringel 
para o papel de Gestão de 
Produto dentro da vertical 
de Trade Compliance. 
A profissional, com pas-
sagens pela Ford Motor 
Company e FIESP/CIESP 
tem longa experiência 
na área de Customs para 
processos de Importação 
e Exportação e amplo co-
nhecimento em Operador 
Econômico Autorizado, 
Regimes Especiais, Acor-
dos de Livre Comércio e 
Ex-tarifário.
“Os projetos de Trade 
Compliance são estraté-

gicos para sustentar com 
alto nível de compliance a 
performance de Regimes 
Especiais de nossos clien-
tes. Com a Amanda Brin-
gel fazendo parte do nosso 
time, avançamos em nossa 
estratégia de aumentar o 
valor agregado de nossos 
serviços através da expe-
riência do cliente”, afirma 
Rafael Schroeder, Diretor 
da unidade de Trade Com-
pliance. 
Para a Amanda Bringel, 
sua chegada à Becomex 
vai de encontro com seus 
anseios em revolucionar o 
modelo de gestão de Cus-

toms das empresas brasi-
leiras.
“Já tive experiência em 
desenvolver projetos de 
alto valor agregado junto 
com a Becomex enquan-
to cliente, e agora pode-
remos levar alto nível de 
compliance e gestão para 
as maiores empresas do 
país”, finaliza Bringel.
Formada em Negócios In-
ternacionais e Comércio 
Exterior pela Universida-
de Metodista de São Pau-
lo, Amanda Bringel tem 
pós em Direito Tributário 
pela UNIP - Universidade 
Paulista.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 028/2021 cujo objeto 
é a Contratação de Empresa para Aquisição, Transporte, Descarga e 
Assentamento de Pedras de Rio no Lago Ornamental da Praça Fran-
cisco de Assis Galvão, conforme Termo de Referência e Demais Ane-
xos do Edital, tendo em vista autorização da Sra. Secretária Municipal 
de Administração devido ao grande volume de trabalhos acumulados 
no setor de Compras e Licitações. Fica designada nova data para a 
sessão pública: às 10h00min do dia 13/07/2021, horário de Brasília/
DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Po-
tim, 29 de junho de 2021 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2021 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - A comissão de licitações 
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a 
abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA-
ÇÃO DE JARDINS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 
09h45min do dia 14/07/2021. Abertura dos Envelopes: 10h00min do 
dia 14/07/2021. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. 
O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Mu-
nicipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 228/2021 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a aber-
tura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO 
POLIESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 
13h45min do dia 16/07/2021. Abertura dos Envelopes: 14h00min do 
dia 16/07/2021. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. 
O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Mu-
nicipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 165/2021 para Contrata-
ção de Empresa para Controle de Acesso e Orientador de Pesso-
as para Entrada do Parque Francisco A. Galvão pelo valor total de 
R$ 17.598,00 (dezessete mil e quinhentos e noventa e oito reais) 
a empresa METHODOS ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA. CNPJ: 
39.415.685/0001-72, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 
8.666/93. Potim, 30 de junho de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira 
- Prefeita Municipal. 


