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A Gazeta dos Municípios

Prefeitura de São Sebastião
realiza Apoio Social Móvel

no bairro Cambury

Em parceria com o Sebrae, prefeitura 
de São Sebastião oferece programa 

para empreendedores de moda

Projeto de combate à violência
sexual vai beneficiar adolescentes 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte

A Prefeitura de São Sebas-
tião, realiza na quarta-feira 
(4), das 9h às 15h, o Apoio 
Social Móvel. Ação acon-
tecerá próximo ao posto de 
gasolina, em atendimento, 
também, a comunidades 
Piavú. Os interessados em 
fazer o Cadastro Único 
devem comparecer ao lo-
cal, munidos de CPF, RG, 
Título de Eleitor, Carteira 
de Trabalho, Comprovante 
de Endereço, Certidão de 
Casamento e Certidão de 
Nascimento dos menores 
de 18 anos, se houver.
O atendimento vai de bair-
ro em bairro da cidade e 
atende de forma itineran-
te aos moradores, escla-
recendo sobre assuntos 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) e o 
Departamento de Trabalho 
e Emprego, vinculados à 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(SEDES) de São Sebas-
tião, oferecem o progra-
ma “Aperfeiçoe a gestão 
o seu negócio em varejo 
de moda”, workshops ex-
clusivos, 100% gratuitos e 
online.
Em parceria com o Sebrae 
e o Governo do Estado de 
São Paulo, o programa 
visa proporcionar conhe-
cimento específico para 
aprimorar o negócio e ofe-
recer experiência para os 
empreendedores do seg-

A Plan International Bra-
sil e o Ministério Público 
de São Paulo, estão traba-
lhando juntos para comba-
ter a violência sexual con-
tra meninas e meninos nos 
39 municípios do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte até 
junho de 2022. Com essa 
parceria, surgiu o projeto 
Papo Reto - Jovens Contra 
a Violência, que será con-
duzido pela organização e 
receberá investimento de 
R$ 572,4 mil, recurso que 
foi recuperado pelo Gru-
po de Combate ao Crime 
Organizado, o Gaeco. O 
projeto será apresentado à 
sociedade em um evento 
on-line no dia 5 de agos-
to, às 17 horas, com trans-
missão pelo canal da Plan 
International Brasil no 
YouTube. “A Plan Inter-
national Brasil está muito 
feliz com essa parceria, 
uma oportunidade para 
ampliar nossa presença no 
estado de São Paulo. Com 
o projeto Papo Reto, ado-
lescentes e jovens poderão 
fortalecer suas habilidades 
para se protegerem contra 
as violências, comparti-
lhar experiências e levar 
mais conhecimento para 
suas comunidades”, afir-
ma Cynthia Betti, diretora 
executiva da Plan Interna-
tional Brasil.

relacionados ao Banco do 
Povo Paulista, ao Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT), aos benefícios 
cedidos pelos Governos 
Federal e Estadual, e às 
questões ligadas ao Centro 
de Referência da Assistên-
cia Social (CRAS) e Ca-
dastro Único.
O objetivo é garantir aten-
dimento ao público que 
esteja passando por mo-
mento de vulnerabilidade, 
diante dos impactos causa-
dos pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), 
sem gerar aglomerações, 
além de facilitar a vida dos 
munícipes em questões 
relacionadas a assistência 
social. Outros serviços 

mento de moda.
Os workshops irão ocor-
rer de 09 a 13 de agosto, 
das 19h às 21h, através do 
Youtube, abordando os se-
guintes tópicos:
- Tendências internacio-
nais de varejo e os desafios 
da moda;
- Presença Digital: estra-
tégias para se relacionar 
com clientes;
- Estratégias, oportunida-
des e crédito para ser mais 
competitivo;
- Colocando a casa em or-
dem.
Pessoas com CNPJ que 
tiverem 75% de aproveita-
mento terão direito a duas 
horas de consultoria indi-

Segundo o procurador-
-geral de Justiça do Esta-
do de São Paulo, Mario 
Sarrubbo, a reversão des-
sa quantia em um projeto 
como esse é uma forma do 
Ministério Público contri-
buir em políticas públicas 
e promoção de direitos. 
“Esse projeto é fruto de 
uma política criminal que 
foca não somente na per-
secução penal voltada a 
impor penas privativas de 
liberdade às organizações 
criminosas, mas sobretudo 
na recuperação dos valo-
res obtidos ilicitamente”, 
destaca.
O projeto
O principal objetivo do 
projeto Papo Reto é atuar 
diretamente com meninas 
e meninos, escolas e comu-
nidades dos 39 municípios 
da região do Vale do Para-
íba. O intuito é fortalecer 
habilidades de profissio-
nais sobre temas estrutu-
rais para que continuem o 
enfrentamento da violên-
cia sexual contra crianças 
e adolescentes. Além de 
sensibilizar a sociedade, 
o projeto atuará com os 
profissionais dos Centros 
de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) sobre o 
tema da violência e explo-
ração sexual, oferecendo 
material para o trabalho 

ofertados são o Varal So-
lidário, em parceria com o 
Fundo Social de São Se-
bastião, doação de roupas 
e calçados em bom estado; 
abertura de MEIs (Micro-
eemprendedor Individual) 
e cursos voltados aos em-
presários; oferta de vagas 
de emprego pelo PAT; e 
esclarecimentos de dú-
vidas, quanto a linhas de 
crédito do Banco do Povo.
Todos os atendimentos 
respeitam os protocolos 
sanitários de combate a 
pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19), distan-
ciamento social, utilização 
de álcool em gel 70%, e 
uso obrigatório de másca-
ra.

vidual.
O curso oferece aos con-
cluintes benefícios de 
acesso ao mercado e 
também ao microcrédito 
orientado de forma faci-
litada (linhas a partir de 
0,35% a 0,8% de juros e 
prazo de pagamento de até 
36 meses, com carência de 
até 3 meses, operadas pelo 
Banco do Povo).
As vagas são limitadas e 
as inscrições podem ser 
feitas até a próxima sexta-
-feira (06). Aos interessa-
dos, basta entrar em conta-
to com o Posto SEBRAE 
AQUI, pelo telefone ou 
WhatsApp (12) 3892-
1549.

com adolescentes e rodas 
de diálogo on-line.
Até junho de 2022, o Papo 
Reto vai realizar ativida-
des para pelo menos 1.080 
adolescentes que partici-
parão de uma formação 
facilitada pela Plan Inter-
national Brasil, composta 
por seis horas de encon-
tros on-line divididos em 
três oficinas. Ao menos 39 
profissionais do CRAS, 
sendo um em cada muni-
cípio, participarão de en-
contros para discutir as te-
máticas do projeto. Assim, 
serão capacitados para se 
tornarem multiplicadores 
e darem continuidade à 
metodologia do projeto na 
proteção dos direitos da 
infância em suas cidades.
“O artigo 227 da Consti-
tuição Federal atribui a to-
dos, cidadão ou Ministério 
Público, a corresponsabi-
lidade de garantir prote-
ção integral a toda criança 
com absoluta prioridade 
garantindo os direitos fun-
damentais à vida, saúde, 
educação, e também o di-
reito de viver sem violên-
cia”, afirma a promotora 
de Justiça Renata Rivitti, 
uma das idealizadoras do 
projeto.
Para mais informações, 
acesse o site www.plan.
org.br.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

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

Livro D-25, FLS. nº 274, Termo nº 7417
Faço saber que pretendem se casar ALANDERSON VERGINIO e ADRIANA SANTOS DA SILVA, 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 07 de abril de 1994, de estado civil divorciado, de profissão repositor de perecíveis, residente e 
domiciliado na Rua Professor Irito Nogueira Barbosa, nº 574, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de MIGUEL VERGINIO, 
de 51 anos, nascido na data de 29 de setembro de 1969 e de MARIA LUCIA ASCENSÃO VERGINIO, de 60 anos, nascida 
na data de 11 de março de 1961, ambos residentes e domiciliados em São Luis do Paraitinga/SP. A  habilitante é natural de 
Duque de Caxias-RJ, nascida no dia 15 de outubro de 1979, de estado civil divorciada, de profissão do lar, residente e domi-
ciliada na Rua Professor Irito Nogueira Barbosa, nº 574, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de CARLOS ALBERTO DIAS 
DA SILVA, de 61 anos, natural de Duque de Caxias/RJ, nascido na data de 15 de agosto de 1959, residente e domiciliado em 
Serra das Araras/RJ e de MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS, de 65 anos, natural de Rio Grande do Norte/RN, 
nascida na data de 01 de janeiro de 1956, residente e domiciliada em Lisboa/Portugal. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Criminosos fazem reféns 
em tentativa de assalto a 

banco em Tremembé

Uma tentativa de assalto a 
banco na agência da Caixa 
Econômica Federal mobi-
liza equipes das Polícias 
Militar e Civil na manhã 
desta segunda-feira (2), 
em Tremembé. A agência 
é na Praça Geraldo Cos-
ta, centro da cidade, e está 
ainda cercada pelas polí-
cias. 
Os assaltantes invadiram 

o local por volta das 10h, 
renderam o segurança e 
fizeram funcionários e 
clientes de reféns. Um dos 
criminosos conseguiu fu-
gir, mas foi capturado pou-
co tempo depois no bairro 
do Araretama, quando em 
fuga capotou próximo a 
linha férrea em Pindamo-
nhangaba. Outros dois 
suspeitos permanecem 

dentro da agência. 
Segundo a Polícia Civil de 
Tremembé foram desloca-
dos seis viaturas com qua-
tro policiais em cada uma 
delas. O helicóptero Águia 
da Polícia Militar foi acio-
nado e colabora na ação. 
A ação conta também 
com suporte do DEIC de 
Taubaté. Ocorrência ainda 
está em andamento. 
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RMVale contabiliza 300 mil casos de 
Covid-19 e 6,5 mil mortes pela

doença desde o início da pandemia

Tudo Que Você Precisa Saber Sobre Trabalhos Feitos

Alison dos Santos garante mais
um bronze para o Brasil
na Olimpíada de Tóquio

A RMVale contabilizou 
nesta segunda-feira (2) 
300 mil casos de Covid-19 
e mais de 6.500 mortes 
pela doença desde março 
de 2020.
Os dados registrados fo-
ram divulgados pelas pre-
feituras em boletins ao 

Sempre que bate aquela 
dificuldade em elaborar 
um trabalho, você pensa: 
e se eu conseguisse traba-
lhos feitos nas normas da 
ABNT? Ou vai dizer que 
esse pensamento nunca 
cruzou a sua cabeça? Ati-
re a primeira pedra, aquele 
que nunca pensou nisso. 
O problema é que junto 
com a vontade de adquirir 
também vem o medo de 
se essa atividade é ou não 
legal. 
Pensando em justamen-
te sanar essas dúvidas de 
uma vez por todas, elabo-
ramos esse artigo para te 
ajudar, com dúvidas, dicas 
e sugestões sobre traba-
lhos feitos e muito mais. 
Assim, se quiser saber 
sobre essas informações, 
continue lendo o artigo.
Monografia: Comprar ou 
Não Comprar?
A resposta para essa per-
gunta é uma só palavra e 

O brasileiro Alison dos 
Santos conquistou a me-
dalha de bronze na prova 
dos 400 metros (m) com 
barreiras da Olimpíada de 
Tóquio (Japão), na noite 
desta segunda-feira (2) no 
Estádio Olímpico. Essa 
foi a primeira medalha do 
atletismo do Brasil nessa 
edição dos Jogos Olímpi-
cos.
O paulista de 21 anos cra-
vou o tempo incrível de 
46s72, quebrando o recor-

longo da pandemia.
São José dos Campos lide-
ra a lista de cidades com 
87.389 casos confirmados 
até o momento, seguido de 
Taubaté, com 48.913 ca-
sos. 
No mês de junho, os casos 
registrados foram meno-

é muito fácil de dizer: fa-
zer! Sim, a melhor coisa é 
elaborar você mesmo a sua 
monografia. Lembre-se 
que se trata de um trabalho 
indispensável para adqui-
rir o grau de bacharelado 
no curso. Além disso, você 
passou anos estudando 
aquelas matérias. 
Então, ninguém melhor 
que você mesmo para re-
alizar este trabalho. Mas, 
e se eu realmente não con-
seguir elaborar esse traba-
lho? Bem, nesse caso há 
soluções para quem tem 
problema como elaborar 
esses tipos de trabalho 
acadêmicos, mas abaixo 
voltaremos a falar sobre 
isso. 
Para te ajudar a pensar a 
respeito desse assunto, 
montamos um quadro com 
prós e contras de se adqui-
rir uma monografia pronta, 
vejamos: 
PRÓS

de sul-americano e bai-
xando pela primeira vez a 
marca de 47 segundos. O 
ouro ficou com o norue-
guês Karsten Warholm, 
que quebrou o recorde 
mundial fechando a prova, 
pela primeira na história, 
em menos de 46 segundos 
(45s94). 
O norte-americano                  
Rai Benjamin ficou com 
a prata com a marca de 
46s17.
“Foi uma prova louca, 

res relacionados ao ano 
passado, totalizando 46%. 
Em relação aos casos de         
mortes, a redução foi de 
43%.  
Já julho, foi o mês de me-
nor mortalidade neste ano 
pela doença em toda RM-
Vale. 

CONTRAS
A monografia será elabo-
rada por um especialista 
no assunto. 
Você deixará de aprender 
conteúdo, bem como esta-
rá perdendo um processo 
importante de aprendiza-
do.
Rapidez na entrega.
Você levará um tempo 
maior para elaborar a mo-
nografia, em compensação 
estará adquirindo mais co-
nhecimento. 
Facilidade de realizar o 
trabalho.
Caso seja constatado o 
plágio sua monografia será 
zerada. 
Bem, agora cabe a cada 
um pensar se vale ou não 
adquirir a monografia 
pronta. Mas, como disse-
mos, se você tem dificul-
dades em elaborar a sua 
monografia, seja em colo-
car nas normas da ABNT 
ou revisão de texto, forma-

uma prova muito forte, 
uma prova histórica onde 
fizeram o que achavam 
que era impossível, que-
brar a barreira dos 46s. 
Três atletas correram abai-
xo de 47s, a prova mais 
rápida da história, e fico 
muito feliz por fazer par-
te disso”, declarou Alison 
dos Santos, após a prova, 
ao Comitê Olímpico do 
Brasil.
*com informações da 
Agência Brasil.

tação e etc. Podemos ter a 
solução para você. Que tal 
conhecer os serviços do 
tcc-pronto.com? 
Na plataforma você vai 
encontrar profissionais 
extremamente experien-
tes que te ajudarão com 
revisão de formatação da 
ABNT, revisão de escrita 
e ortografia e muito mais. 
Acesse a plataforma e ve-
rifique muito mais artigos 
e conteúdos.
Delito ou Não?
Bom, eis a questão. 
É ou não um delito 
comprar um trabalho                                                   
acadêmico pronto? Isso 
não sabemos, não se che-
gou a um consenso a res-
peito desse ato. 
Há quem diga que pode 
ser um crime de falsida-
de e há quem defenda que 
não. O que de fato é delito 
e já foi batido o martelo é 
o plágio. 
Se detectarem que algum 

trabalho acadêmico possui 
plágio, o aluno responsá-
vel será penalizado com 
nota zerada, podendo so-
frer uma expulsão e até 
mesmo ser acusado do de-
lito. 
Recentemente, houve um 
caso de uma professora 
acusada de plagiar artigos 
de alunos e submetê-los 
para uma revista científica 
como se fossem seus. Tal 
ato é grave e foi penaliza-
do.
Assim, muito cuidado com 
os trabalhos acadêmicos 
que elabora, se basear em 
um autor é uma coisa, co-
piar e transcrever o pensa-
mento, a ideia ou opinião 
que pertence a outro sem 
lhe dar o devido crédito 
é crime contra os direitos 
autorais.
Dicas Para Ter Meus Tra-
balhos Elaborados Com 
Sucesso
Nesse passo, é mister sa-

lientar que não há uma 
fórmula mágica pronta 
para que você tenha su-
cesso na elaboração dos 
trabalhos acadêmicos. Se 
tivesse, ela valeria ouro 
e a venderíamos. Brinca-
deirinha, haha. Contudo, 
existem algumas dicas e 
sugestões que se forem se-
guidas pode auxiliar você. 
Vejamos: 
Para que um trabalho seja 
de qualidade leia bastante 
sobre o assunto;
Se baseie em mais de um 
autor para escrever seu 
trabalho; 
Anote as partes mais im-
portantes e use como di-
retriz para escrever sua 
opinião;
Sempre, sempre dê crédito 
ao autor que você leu, pes-
quisou ou citou. 
Assim, esperamos que 
tenham apreciado as nos-
sas dicas e sugestões. Um 
abraço e até a próxima.
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Em Pinda, vacinação contra
covid-19 atinge pessoas com
25 anos ou mais na terça-feira

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba con-
tinua a vacinação contra 
covid-19 nesta terça-feira 
(3), para pessoas com 25 
anos ou mais.
Primeira dose: pessoas 
com 25 anos ou mais na 
terça-feira
Das 8 às 11 horas: Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
Ciaf (Saúde da Mulher), 
Cisas (Moreira Cesar), 
PSF Nova Esperança (Ara-
retama), PSF Cidade Nova 
e UBS Ipê 2. Das 8 às 11 
horas e das 13 às 15 horas 
no Shopping Pátio Pinda. 
Primeira dose para gestan-
tes e puérperas a partir de 
18 anos, somente na sala 
de vacinas do CIAF/Saú-
de da Mulher, das 8 às 11 
horas e das 13 às 15 horas.
Drive-trhu no Par-
que da Cidade, das 9 
às 15 horas. Importan-
te:                                      não 

haverá preenchimento do 
“termo de cadastro Vaci-
nação Covid-19” no drive-
-trhu, por                            isso, 
é obrigatório levar o termo 
preenchido corretamente. 
Baixe o arquivo pelo site.
Além disso, todas as pes-
soas devem preencher o 
termo de vacinação Esta-
dual pelo site VacineJá.
Segunda dose
CORONAVAC / BUTAN-
TAN (Conforme data na 
Carteirinha) - Sala de Va-
cinas (Ciaf / Saúde da Mu-
lher): das 13 às 15 horas
Trabalhadores da Saúde, 
portadores de Síndrome 
de Down, pacientes em 
terapia renal, transplanta-
dos e idosos, metroviários 
e ferroviários - (Confor-
me data na Carteirinha): 
Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), Ciaf (Saúde da Mu-
lher), Cisas (Moreira Ce-
sar), PSF Nova Esperança 

(Araretama), PSF Cidade 
Nova e UBS Ipê II: das 13 
às 16h.
Atenção
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a cartei-
ra de acompanhamento de 
pré-natal. 
As puérperas também pre-
cisam de cópia da certidão 
de nascimento do bebê.
- Todas as pessoas que es-
tão recebendo a vacina po-
dem colaborar com a cam-
panha Alimento Solidário, 
levando 1 kg de alimento 
não-perecível para o Fun-
do Social de Solidarieda-
de ajudar as famílias que 
mais precisam.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
034/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Material de Escritório e Escolar. Data para recebimento 
de proposta: das 08h00min do dia 04/08/2021, até as 08h00min do 
dia 17/08/2021; data da abertura de propostas: das 08h00min às 
09h00min do dia 17/08/2021; data de início da sessão pública: às 
09h00min do dia 17/08/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
035/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Material de Alvenaria II. Data para recebimento de proposta: 
das 08h00min do dia 04/08/2021, até as 13h00min do dia 18/08/2021; 
data da abertura de propostas: das 13h00min às 14h00min do dia 
18/08/2021; data de início da sessão pública: às 14h00min do dia 
18/08/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2021. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Tin-
tas e Acessórios. Data para recebimento de proposta: das 08h00min 
do dia 04/08/2021, até as 08h00min do dia 18/08/2021; data da aber-
tura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 18/08/2021; 
data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 18/08/2021, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no 
link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos inte-
ressados no site supracitado. Maiores informações através do telefo-
ne (12) 3112-9200.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO E REABETURA - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 032/2021 – Aquisição de Servidor de Dados para a Secreta-
ria de Saúde – A Prefeitura Municipal de Potim informa a CLASSIFI-
CAÇÃO das Propostas e convoca as empresas para REABERTURA 
da sessão, para que se dê prosseguimento a fase de Manifestação 
de Interposição de Recursos, em 05/08/2021 às 10h00min, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. Potim, 03 de agosto de 2021. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro. 


