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A Gazeta dos Municípios

Enem Digital vai oferecer 
mais de 100 mil vagas

Polícia Rodoviária Federal e Receita 
Federal apreendem carro

importado em São Sebastião

Em Monteiro Lobato:
Morre criança de dois 

anos picada por escorpião

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) informou, ainda na 
terça-feira (1º), que a ver-
são digital do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) deste ano ofertará 
101.100 vagas e terá novos 
recursos disponíveis como 
prova ampliada, prova su-
perampliada, prova com 
contraste e locais de prova 
com acessibilidade para 
pessoas com deficiência.
Na segunda-feira (31), o 
Inep anunciou a realiza-
ção das provas do Enem 

Durante toda a manhã des-
ta terça-feira (1) equipes 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral e da Receita Federal 
estiveram em São Sebas-
tião, em uma operação 
para apreender um veículo 
importado ilegalmente no 
país.
No decorrer da investiga-
ção da Receita Federal, 
os auditores identifica-
ram que uma pessoa de 

Morreu na tarde des-
ta terça-feira (1) em São 
José dos Campos, Maria 
Vitória da Silva, de dois 
anos. A menina, que es-
tava internada no Hospi-
tal Retaguarda em estado 
grave,  foi picada por um 
escorpião.  De acordo com 
a família, Maria Vitória 
teria sido picada na segun-
da-feira (24). A criança foi 

2021 para os dias 21 e 28 
de novembro. Segundo 
o instituto, os editais das 
duas versões do exame - 
impressa e digital - estão 
prontos e serão publicados 
nesta semana. O período 
de inscrições para o Enem 
2021 será de 30 de junho a 
14 de julho.
De acordo com a institui-
ção, nesta edição, as pro-
vas da modalidade impres-
sa e digital serão aplicadas 
no mesmo dia. Ainda de 
acordo com o Inep, a par-
ticipação dos “treineiros” 
na versão impressa está 

nacionalidade uruguaia, 
proprietária de um veícu-
lo SUV, modelo Merce-
des ML230, com placa da 
União Europeia, registra-
do na Irlanda, estava em 
situação ilegal no Brasil, 
uma vez que transcorreu o 
prazo de permanência do 
veículo no país sem que 
o proprietário adotasse as 
providências para regula-
rização.

levada ao pronto-socorro 
de Monteiro Lobato, mas 
com a piora, teve que ser 
transferida para São José 
dos Campos. Inicialmente, 
levada ao pronto-socor-
ro do Alto da Ponte, mas 
depois, transferida para o 
Hospital Retaguarda, onde 
chegou a ser intubada. 
A mãe, Andreia Fernanda 
da Silva, contou que a filha 

garantida.
Pandemia
Tanto o Inep quanto o 
consórcio aplicador das 
provas estão monitorando 
os locais de realização do 
exame a fim de garantir 
o cumprimento das me-
didas sanitárias de pre-
venção contra a covid-19,               
como o distanciamento 
social. 
Os aplicadores estudam 
o aumento do número de 
municípios onde o exame 
é realizado.
*Com informações da 
Agencia Brasil

Diante disso, fo
i                                 desloca-
da uma equipe até o local 
de residência do proprie-
tário, onde foi encontrado 
o veículo,             tendo 
o mesmo sido recolhido 
para o pátio da Receita 
Federal de Taubaté até o                                      
proprietário apresentar 
a documento necessária 
para importação do veícu-
lo.

tinha tomado um banho e 
ficou na sala brincando, 
quando foi picada.  
Há dois dias, Andreia fez 
um post emocionante nas 
redes sociais sobre a filha. 
“Você me ensinou muito, a 
melhor amiga da sua irmã 
que também te ama muito. 
Eu tenho fé e acredito num 
milagre pela sua vida”, es-
creveu. 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Estudos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bis-
po chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. 
O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, 
deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Foi 
transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas relatarem mi-
lagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No 
Brasil ganhou o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai 
Noel era representado com uma capa de inverno na cor marrom ou verde. 
Em1886, o colunista alemão Thomaz Nast criou uma nova imagem para o 
bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com cinto preto, cria-
da por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse mesmo ano. 
Atualmente. A figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho 
dá presente para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem 
durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com um trenó puxado por renas, 
traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. Como dizem: 
Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Numa livraria, o cliente pede ao balconista:
- Por favor, quero comprar aquele livro “Como ficar rico da noite para o 
dia”, vocês têm?
E o vendedor respondeu:
- Claro, só um minutinho que eu vou buscá-lo.
Ele volta com dois livros e começa a embrulhá-los para o cliente, que diz:
- Moço, desculpe, mas eu só pedi um livro.
- Eu sei, eu sei! O outro livro é o “Código Penal”! É que nós só vendemos 
sempre os dois juntos...
***
Certa dona de casa se apresenta ao Juiz e diz:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me 
foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indagou o Juiz.
- Bem Meritíssimo, eu estava examinando o rosto dos meus três filhos e 
nenhum deles se parece com o meu marido...
***
Num teatro onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, 
uma pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Mas onde está o assassino?
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Todos queremos viver bem, ser feliz. Entretanto, ouçamos a voz da expe-
riência. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você 
espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade 
que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. 
Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. 
Conquanto às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos 
recursos para transformar e reerguer os irmãos em prova ou desenvol-
vimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da 
melhora que venhamos realizar para os outros. A vida é um dom de Deus 
em todos e, quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, 
porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos vi-
ver melhor, escolhemos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para 
isso, não precisa você acomodar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na 
fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Liste-se em qual-
quer serviço no bem comum, é tão importante colaborar na higiene do seu 
bairro ou na construção de apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a 
paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. 
Aprendemos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos 
fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes, 
Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungues, nem se 
queixes contra ninguém e, os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue 
que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda 
se ache na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz 
gratuita, o engano é seu, porque os mortos se quiserem paz que aprendam 
a sair de si mesmo e servirem também;

Pensamentos, provérbios e citações

Sem amizade a humanidade não será feliz.
Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.
Nunca mate uma mosca que pousa na cabeça do tigre.
Gotas de chuva gostam de se aliarem as tempestades.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Quem tem boca vai à Roma.
Que todos os nossos sonhos se realizem.  

Campanha contra o trabalho 
infantil é realizada em
São José dos Campos

São José dos Campos re-
aliza campanha contra o 
trabalho infantil, com ob-
jetivo de informar as con-
sequências do trabalho in-
fantil na vida de crianças 
e adolescentes, e romper 
o ciclo de exploração e 
garantir condições favorá-
veis ao pleno desenvolvi-
mento.
A Assembleia Geral da 
ONU declarou 2021 como 
o Ano Internacional para 
a Eliminação do Trabalho 
Infantil, com o objetivo de 
contribuir para a erradica-
ção do Trabalho Infantil 
em nossa sociedade e a 
Prefeitura vai realizar, du-
rante todo o mês de junho, 
uma série de ações para 
alertar a população sobre a 
necessidade de eliminar o 
trabalho infantil.
Com o tema “Brincar, 
estudar e aprender, sim, 

trabalho infantil, não...”, 
a campanha terá folder, 
cartaz e lives temáticas. 
Nas mídias sociais serão 
postadas artes com #tra-
balhoinfantilnão que pro-
põem uma reflexão sobre 
o trabalho infantil, além de 
convocar a população para 
o cuidado com as  crian-
ças.
A campanha conta ainda 
com atividades à distân-
cia desenvolvidas pelas 
Secretarias de Educação e 
Cidadania, Saúde, Esporte 
e Qualidade de Vida, Fun-
dhas, Conselho Tutelar, 
CMDCA e Organizações 
da Sociedade Civil parcei-
ras da Prefeitura, junto as 
crianças e famílias atendi-
das.
Confira a programação:
11 de junho às 14h
Live: Desafios e Perspec-
tivas para Eliminação do 

Trabalho Infantil com Dr. 
Adhemar Prisco da Cunha 
Neto - Juiz do Trabalho - 
TRT 15ª região, Dr.ª Laia-
na Alves, Gerência Re-
gional do Trabalho SJC/
Ministério da Economia e 
Edna Gomes - Coordena-
dora do CMDCA.
18 de junho às 10h
Live: Boas Práticas no 
combate ao Trabalho In-
fantil com Vanessa Castro, 
psicóloga coordenadora da 
Proteção Social Especial 
da SASC , Ruth Fernan-
des Zoneta - Diretora do 
CEPHAS e Bruna Ribeiro, 
Projeto Social Criança Li-
vre de Trabalho Infantil.
Para denunciar situações 
de trabalho infantil, ligue 
para o número 153, pelo 
Disque 100 ou ainda, acio-
nar uma das três unidades 
do Conselho Tutelar em 
São José dos Campos.



página 3A GAzetA dos Municípios03-04-05-06-07 de Junho de 2021

Por que jogos clássicos fazem 
tanto sucesso online?

Concessionária Tamoios
realiza operação durante
Feriado de Corpus Christi

Muitas vezes nos depara-
mos com uma versão mais 
moderna de algum jogo 
que fez parte da nossa in-
fância. Quando isso acon-
tece, é muito comum que 
acabe passando pela nossa 
cabeça a seguinte questão: 
como é que ele consegue 
sobreviver com o tempo 
e ainda é capaz de divertir 
toda uma nova geração?
Ao analisarmos alguns dos 
títulos que fazem enor-
me sucesso na internet, é 
possível notar que muitos 
deles não são exatamente 
uma novidade, já que qua-
se sempre são inspirados 
em clássicos do passado. 
Até mesmo os games mais 
modernos de RPG ainda 
possuem grande base nos 
antigos jogos de mesa que 
fizeram um grande suces-
so nos anos 1980 e 1990.  
Mas como será que eles 
ainda chamam a atenção 
de uma grande quantida-
de de pessoas nos dias de 
hoje? Abaixo abordamos 
algumas possibilidades de 
respostas para essa com-
plexa questão.
Fácil assimilação
A primeira hipótese que 
pode nos ajudar a entender 
o constante sucesso dos 
clássicos é a fácil assimi-
lação através das regras 
que eles possuem. Domi-
nó, UNO, poker, paciência 
e também modalidades de 
tabuleiro como Monopoly 
e War, por exemplo, pos-
suem regras muito claras 
e, depois de aprende-las, 
rapidamente já é possível 
disputar partidas.
Talvez isso possa também 
ser explicado pelo fato 
de que muitos desses jo-
gos marcaram gerações. 
Portanto, os pais, que já 
cresceram sabendo das 

A Concessionária Tamoios 
realizará a partir de ama-
nhã, quarta-feira (2), a 
operação especial para o 
Feriado de Corpus Christi 
na região. A partir das 13h 
de quarta (2), o trecho de 
serra contará com a Ope-
ração Descida, que libera 
2 pistas sentido litoral e 
1 pista sentido São José 
dos Campos, visando ga-
rantir fluidez ao tráfego 
que seguirá mais intenso 
em direção ao litoral nor-
te. Para a volta do feriado, 
a rodovia retornará à sua 
configuração normal com 
2 pistas sentido São José 
dos Campos e 1 pista sen-
tido litoral. Em caso de ne-
cessidade, veículos extras 
(guinchos) serão coloca-

regras, passam todo o co-
nhecimento para os filhos 
e assim por diante. A ida 
desses games para o mun-
do digital, nesse sentido, 
pode até ser encarada com 
naturalidade, já que esse é 
o rumo que praticamente 
tudo está tomando nos dias 
de hoje.
Outra plataforma, o mes-
mo sentimento
Se pensarmos nos prin-
cipais jogos para reunir 
os amigos online, vamos 
perceber uma coisa em 
comum entre muitos de-
les: suas origens não são 
exatamente da internet. 
O Gartic, por exemplo, é 
uma releitura da modali-
dade de tabuleiro de “Ima-
gem e Ação”, enquanto o 
Stopots, como o próprio 
nome já sugere, também é 
uma versão atualizada de 
Stop, aquele desafio onde 
é preciso apenas de uma 
folha de caderno e de um 
lápis ou caneta para se di-
vertir por horas.
Portanto, é possível con-
cluir que um dos moti-
vos de tanto carinho por 
esses games é que eles 
conseguem captar o mes-
mo sentimento que os 
que nos acompanharam a 
vida inteira produzem. É 
também o caso do poker 
online, jogo que acessado 
por tablet, computador ou 
telefone, mantém sempre a 
mesma jogabilidade e pro-
porciona a mesma diver-
são em qualquer uma das 
plataformas.
Alguns jogos são especiais
Nós não chamamos qual-
quer jogo de clássico. Isso 
significa que, para que ele 
alcance esse status, precisa 
marcar de alguma forma. 
Alguns títulos que tiveram 
grande destaque nos vi-

dos à disposição dos usuá-
rios e, junto com o aumen-
to de efetivo, irão suprir o 
acréscimo de demanda por 
serviços. Nos pedágios, a 
Operação Papa Filas será 
acionada a fim de otimizar 
o atendimento nas cabines 
manuais. OBRAS
As obras realizadas no 
trecho de serra estarão 
suspensas a partir de quar-
ta-feira (2) e serão reto-
madas a partir das 13h de 
segunda-feira (7), condi-
cionadas ao fluxo de tráfe-
go na região.
RESTRIÇÃO DE TRÁ-
FEGO DE VEÍCULOS 
DE CARGA
Sentido Litoral: quarta-
-feira (2) das 16h à meia-
-noite; quinta-feira (3) das 

deogames nos anos 1990, 
como Pac-Man, Tetris e 
Super Maior, por exem-
plo, estão na moda até os 
dias de hoje, cada um de 
sua maneira. Mesmo com 
tantas mudanças em suas 
versões e com diversas 
outras opções no mercado, 
eles continuam atraindo as 
novas gerações.
O mesmo pode-se dizer 
de personagens icônicos 
como Sonic e Crash Ban-
dicoot. Isso reforça a hi-
pótese de que experiências 
marcantes sobrevivem ao 
tempo. Essa lógica tam-
bém pode ser aplicada 
para diversos games que 
nasceram fisicamente e se 
mantêm populares na in-
ternet.
Nós simplesmente ama-
mos esses jogos
A verdade é que a ques-
tão da transposição dos 
jogos de modo físico para 
o mundo online é só um 
ponto dentro de uma dis-
cussão muito maior. Afi-
nal, a grande questão aqui 
é como muitos desses tí-
tulos conseguiram sobre-
viver por séculos mesmo 
diante de tantas transfor-
mações e revoluções na 
sociedade.
A resposta parece ser mais 
simples do que parece: nós 
simplesmente amamos es-
ses tipos de games. E eles 
sobrevivem a tantas mu-
danças porque são diverti-
dos, fáceis e encantadores. 
Isso também explica o fato 
de muitos países diferen-
tes gostarem dos clássicos 
mesmo com tantas varie-
dades culturais. Há coisas 
que são intrinsecamente 
humanas. E o nosso amor 
por esse estilo retrô no vi-
deogame parece ser uma 
delas.

8h às 12h, e sábado (5), 
das 08h às 12h.
Sentido S. J. Campos: das 
13h de quarta-feira (2) às 
23h de quinta (3) e domin-
go (6), das 15h às 23h.
O calendário de restrições 
e as portarias estão dispo-
níveis no link.
HORÁRIOS DE PICO
Início do feriado (fluxo de 
veículos sentido Litoral):
Quarta-feira (2) - das 14h 
às 22h
Quinta-feira (3) - das 06h 
às 14h
Retorno do feriado (fluxo 
de veículos sentido Vale 
do Paraíba):
Domingo (6) - das 12h às 
22h
Segunda-feira (7) - das 
06h às 14h
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Virada Cultural Virtual de 
Pindamonhangaba inicia 
neste sábado 5 de junho

Colégios Embraer abrem processo 
seletivo para turmas do
ensino médio de 2022

No próximo sábado (5), 
se inicia a segunda edição 
da Virada Cultural de Pin-
damonhangaba. O evento 
vai até o dia 13 de junho, e  
todas as atividades se ini-
ciam às 19h, podendo ser 
acompanhadas pelo canal 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba no Youtube.
Segundo a diretora de Cul-
tura, Rebeca Guaragna, o 
evento é uma forma de va-
lorizar a produção artística 
do município. “O evento 
trará uma possibilidade 
de sustentabilidade econô-
mica e social aos artistas 
da cidade. Além disso, a 
Virada Cultural busca ga-
rantir o acesso continua-
do dos munícipes à arte e 
à cultura, como dimensão 
primordial para a qualida-
de da vida humana”, fina-
liza a diretora.
Confira a programação 
completa:
Sábado - Dia 05 de Junho 
às 19h
Abertura
Apresentação Musical - 
“Revirando o Vinil” - Ca-
verna Produções
Apresentação Musical e 
Poética -”Casa da minha 
Vó” - Leonardo Ribas | 

Nesta terça-feira (1), o 
Instituto Embraer de Edu-
cação e Pesquisa, anuncia 
a abertura do processo se-
letivo para a turma 2022 
de ensino médio, dos Co-
légios Embraer. São 240 
vagas disponíveis para es-
tudantes nascidos após 31 
de março de 2006.
As inscrições estão abertas 
do dia 1 a 30 de junho, e 
serão realizadas de forma 
totalmente online pelos 
sites do Instituto Embra-
er ou Fundação Vunesp. 
A prova acontece no dia 
22 de agosto e irá seguir 
todos os protocolos sani-
tários detalhados no edi-

feat. Ribas films
Apresentação Cênica - 
“Mãe” - La Trapera Cia 
Teatral
Domingo - Dia 06 de Ju-
nho às 19h
Apresentação Cênica - 
“Poema Sentido” - CIA 
CONSTÂNCIA
Apresentação Musical - 
“Autoral em Casa” - Mau-
rício Folter e Lia de Oli-
veira
Apresentação Cênica - 
“A Mais Inteligente que 
o Rei” - Severina Cia de 
Teatro
Segunda - Dia 07 de Junho 
às 19h
Apresentação de Dança 
-Isabella de Oliveira
Apresentação Cênica - “A 
armadilha da morte” - Lu-
cas César
Terça - Dia 08 de Junho às 
19h
Apresentação Musical - 
Fernando Zamith
Apresentação Cênica - 
“Tutti do Vale” - Vale Hu-
mor
Quarta - Dia 09 de Junho 
às 19h
Apresentação Musical - 
“Bloco de Mim” - Michel 
Lourenço
Contação de Histórias - 

tal. O processo seletivo é 
realizado pela Fundação 
Vunesp e a taxa para ins-
crição é de R$ 60,00.
Em São José dos Campos, 
o Colégio Embraer Juarez 
Wanderley tem 128 vagas 
sociais destinadas a alunos 
de baixa renda e vindos da 
rede pública de ensino do 
município e das cidades 
de Jacareí, Caçapava e 
Taubaté. Outras 32 vagas 
são para alunos pagantes.
Já o Colégio Embraer Ca-
simiro Montenegro Filho, 
localizado em Botucatu, 
disponibiliza 64 vagas so-
ciais e outras 16 vagas para 
alunos pagantes residentes 

Ursinho Marrom / A Mar-
garida Insatisfeita / Lenda 
Africana: A Cobra e O 
Sapo - Grupo Ciranda de 
Histórias
Quinta - Dia 10 de Junho 
às 19h
Apresentação Musical - 
“Para Cada Momento um 
Renato Diferente” - Wes-
ley Peterson
Apresentação de Dança 
-”Jamais vu” - Cia Deley
Sexta - Dia 11 de Junho às 
19h
Apresentação Musical - 
“Matheus Nogueira”
Apresentação Cênica - 
“Conto do Papai” -Beatriz 
Laissa Araújo
Sábado - Dia 12 de Junho 
às 19h
Apresentação Musical 
- “Músicas & Poemas” - 
FlórenceSuana
Contação de História - “A 
Água que Brota do Mon-
te” - Pétala - Severina Cia 
de Teatro
Domingo - Dia 13 de ju-
nho às 19h
Apresentação Musical - 
“Thais Molnar e Rafael 
Cavalheiro”
Contação de História - “ O 
ladrão de sonhos” - Alana 
Marcondes Palomas

nas cidades de Anhembi, 
Areiópolis, Bofete, Ita-
tinga, Pardinho, Pratânia, 
São Manuel e Botucatu.
Estudantes que ainda não 
terminaram o ensino fun-
damental, mas que de-
sejam conhecer a prova, 
também podem participar 
por meio da modalidade 
“treineiro”.
Além da reconhecida qua-
lidade de ensino em perí-
odo integral, os Colégios 
oferecem alimentação, 
uniforme, transporte e ma-
terial didático. Desde que 
foram inaugurados, os Co-
légios Embraer já forma-
ram mais de 4 mil alunos.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 015/2021 – No dia 02 de junho de 
2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autorida-
de competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal 
de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº 015/2021, referente 
ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Equip. de Informática, Eletrônicos e Eletrodomésticos, às empre-
sas: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI, com valor total de R$ 55.610,00; ENTEK 
EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA, com valor total de R$ 7.080,00; KLEISE BAR-
BOSA ZANATO MOVEIS, com valor total de R$ 3.575,00; HG COMERCIO DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, com valor total de R$ 
35.950,00; TECNOLAR LTDA EPP, com valor total de R$ 10.150,00; EXCLUSI-
VA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA, com valor total de R$ 25.948,00; DIRCEU 
LONGO & CIA LTDA, com valor total de R$ 1.359,98; GMC COMÉRCIO DE MER-
CADORIAS EM GERAL LTDA, com valor total de R$ 1.050,00; A4 COMERCIO 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA, com valor total de R$ 
162.400,00; MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA, com valor total de R$ 1.620,00 
e JHONATAN BAGATOLI, com valor total de R$ 25.340,00. Ficam as empresas 
convocadas a assinarem as Atas de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.


