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A Gazeta dos Municípios
Secretaria de Educação de São Paulo anuncia

internet de 100MB para escolas da rede estadual Sabesp se une à Fundação 
Amazônia Sustentável para 

preservar a floresta

Todas as escolas da rede 
estadual paulista terão in-
ternet de 100MB até o fi-
nal de 2022. O anúncio foi 
feito nesta quarta-feira (9), 
no Memorial da América 
Latina, durante o evento de 
lançamento do Programa 
Mega Escola, vinculado 
à Secretaria dada Educa-
ção (Seduc-SP). Para isso, 
são previstos R$ 158,8 
milhões em investimento 
para execução do proje-
to em todas as escolas da 
rede estadual paulista, nos 
próximos 12 meses.
“A escola pública foi res-
ponsável por três anos da 
minha existência, anos 
vitais para mim [...] eu 
tenho razões de vida para 
apoiar a educação públi-
ca no meu estado. Eu sou 
fruto da educação pública 
do estado de São Paulo”, 
declarou o Governador do 
Estado, João Doria.
Para implantação do pro-
grama foram seleciona-
das 507 escolas (9,8% da 
rede), distribuídas em 160 
municípios, para partici-
parem do piloto a partir 
de julho. O investimento 
inicial é de R$13,1 mi-
lhões e o mensal é de 790 
mil mensais. As escolas 
foram escolhidas pelos 
critérios: Infraestrutura já 
instalada e capaz de rece-
ber 100 mega; utilização 
alta no Centro de Mídias 
SP; maior indicador de 
vulnerabilidade; adesão 
aos projetos de tecnologia 
e inovação da Seduc- SP.
“Em 2019, a maioria das 
nossas escolas tinham 
apenas 8 megas de velo-
cidade. Nós já fizemos no 
primeiro ano de mandato 
uma transformação para 
fibra ótica, e isso nos per-
mite fazer avanços mais 
rápidos, e passamos a ter 
entre 16 e 30 megas no 
ano passado. E agora esta-
mos dando esse salto que é 
realmente transformador”, 
explicou o Secretário da 
Educação, Rossieli Soa-
res. A ampliação seguirá 
os mesmos critérios de 
seleção do piloto e deverá 
ocorrer em 4 fases:
Fase 1 - entre setembro e 

A Fundação Amazônia 
Sustentável (FAS), que 
atua no Amazonas em 
apoio às populações ri-
beirinhas e indígenas, e a 
Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) firmaram 
parceria para mobilizar 
e engajar a sociedade na 
conservação e no desen-
volvimento sustentável da 
Amazônia. O lançamento 
da parceria ocorreu nesta 
última terça-feira (8), em 
um evento virtual apresen-
tado pela atriz Christiane 
Torloni.  
As duas instituições que-
rem criar um movimento 
de valorização da Ama-
zônia para manter a flo-
resta em pé e atuar com 
o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida das po-
pulações ribeirinhas e po-
vos indígenas. A base da 
Sabesp tem aproximada-
mente 9 milhões de con-
tas de consumidores, que 
serão potenciais doadores. 
As doações poderão ser 
feitas de forma totalmente 

outubro de 2021: 1093 es-
colas (31% da rede)
Fase 2 - entre novembro e 
dezembro de 2021: 1093 
escolas (52,3% da rede)
Fase 3 - entre janeiro e 
março de 2022: 1232 es-
colas (76,3% da rede)
Fase 4 - entre abril e ju-
nho de 2022: 1225 escolas 
(100% da rede)
“Os nossos professores 
estão totalmente integra-
dos ao Centro de Mídias 
e a velocidade da internet 
conta muito. Nós até está-
vamos pensando na escola 
como poderíamos ampliar 
essa velocidade, agora 
quando eu chegar e anun-
ciar o programa Mega 
Escola eles vão vibrar” 
comemorou a diretora da 
escola estadual Dom Ag-
nelo Cardeal Rossi, Fáti-
ma Santana de Almeida.
A velocidade de 100MB, 
que corresponde a down-
load de 12.5MB/segundo, 
garante muitos avanços 
na educação, sobretudo 
no uso pedagógico qua-
lificado. Um deles, por 
exemplo, é a possibilida-
de de transmissão de 400 
aulas diferentes, ao vivo, 
via Centro de Mídias SP 
(CMSP). A iniciativa da 
Seduc-SP contribui com a 
formação dos profissionais 
da Rede e amplia a oferta 
aos alunos de uma educa-
ção mediada por tecnolo-
gia, de forma inovadora, 
com qualidade e alinhada 
às demandas atuais. “É 
uma conexão que se torna 
ainda mais necessária no 
período em que vivemos, 
com as aulas presenciais 
suspensas nas unidades 
de ensino, e a comunida-
de escolar necessitando 
do nosso apoio”, comenta 
Rossieli.
Campanha Nossas Escolas 
Conectadas
Ainda foi anunciada a 
adesão de 100% das esco-
las estaduais à Campanha 
Nossas Escolas Conecta-
das, promovida pela Sin-
croniza Educação, Funda-
ção Lemann, e o NIC.br, 
que incentiva a secretarias 
de educação e escolas de 
todo o país a instalar o Me-

voluntária a partir de hoje, 
quarta-feira (9), de manei-
ra virtual.
O que se espera do acordo 
é que as ações planejadas 
contribuam com a preser-
vação da floresta, evitando 
o aumento do desmata-
mento. E para concretizar 
a parceria, a Sabesp vai 
incentivar doações volun-
tárias de seus clientes por 
meio da conta de água e 
esgoto. Todos os clientes 
dos 375 municípios aten-
didos pela Companhia em 
São Paulo poderão colabo-
rar. Além da sensibilização 
da população, a parceria 
visa a contribuir para o 
alcance da agenda 2030, 
especificamente os Obje-
tivos do Desenvolvimento 
Sustentável - ODS 6 (água 
potável e saneamento), 13 
(combate às mudanças do 
clima) e 15 (vida na terra).
Para o diretor-presidente 
da Sabesp, Benedito Bra-
ga, a importância da Ama-
zônia vai além de sua re-
gião geográfica: “Ela tem 
relevância para o Brasil e 

didor SIMET e que tem o 
secretário Rossieli Soares 
como embaixador.
A ferramenta gratuita, de-
senvolvida pelo NIC.br, 
monitora a qualidade da 
conexão de Internet e per-
mite o acompanhamento 
em tempo real das métri-
cas de banda larga fixa nas 
escolas públicas do país. O 
Medidor é um instrumento 
único para identificar em 
quais unidades de ensino 
alunos e professores ainda 
necessitam de acesso à in-
ternet de qualidade. Os da-
dos colhidos pelo Medidor 
são públicos e registrados 
em um mapa nacional de 
conectividade. Tais in-
formações são essenciais 
para orientar políticas pú-
blicas de acesso à Internet 
nas escolas.
Após a instalação, as uni-
dades escolares passam a 
compor um mapa com di-
versas informações sobre 
conectividade, possibili-
tando ao gestor da rede de 
ensino fazer o download 
dos dados em diferentes 
formatos. Além de públi-
co, será um monitoramen-
to completo - no que diz 
respeito a itens técnicos, 
como latência, velocida-
des média e instantânea e 
perda de pacote.
“A gente quer poder usar 
a tecnologia da melhor 
maneira possível para ala-
vancar os nossos professo-
res, não para substituir os 
nossos professores, mas 
para potencializar o que 
eles podem fazer e para 
dar espaço aos sonhos dos 
nossos alunos” declarou o 
diretor da Fundação Le-
mann, Denis Minze.
Conecta Educação
Para atender às demandas 
dos estudantes do século 
21, a Seduc-SP também 
lançou o Conecta Educa-
ção, que investiu R$ 1,5 
bilhão para renovar o par-
que tecnológico das esco-
las com a compra de desk-
tops, notebooks, tablets, 
chips de internet e outros 
itens. A previsão é que to-
dos equipamentos sejam 
entregues até novembro 
de 2021.

para todo o planeta. O que 
estamos fazendo com esse 
acordo histórico é criar a 
possibilidade para que a 
Sabesp e a população pau-
lista contribuam para sua 
preservação e para melho-
rar a qualidade de vida das 
pessoas que cuidam da flo-
resta”.  
Como será a doação
Para participar, o cliente 
da Sabesp fará a adesão 
e a opção pelo valor que 
deseja doar no Sabesp Fá-
cil, que pode ser acessa-
do pelo aplicativo Sabesp 
Mobile (Android e iOS) 
ou pela Agência Virtual. 
Esse valor será inserido na 
próxima conta com a des-
crição “Doação”. A Com-
panhia fará a arrecadação 
e, mensalmente, transferi-
rá os valores para a Fun-
dação para a execução dos 
projetos, visando à preser-
vação da floresta e conse-
quentemente dos recursos 
hídricos. Todos os meses, 
a Sabesp publicará em seu 
site relatórios de prestação 
de contas.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

As unhas podem informar mais sobre a nossa saúde do que imaginamos. 
Análise da cor, do formato, da textura, do aspecto e da composição pode 
auxiliar no diagnóstico de diversos males que vai de uma simples carência 
alimentar até doenças como o câncer. Esse exame se baseia numa milenar 
prática terapêutica chinesa que faz diagnóstico através de um estudo geral 
de fisiognomonia corporal e suas extremidades. A unha é um exemplo de 
extremidade que precisa ser protegida e bem cuidada para poder evidenciar 
a saúde de quem a possui. Na unha é analisada toda deformação, mancha, 
depressão, sinais, pontos coloridos e mudanças de aspecto que revelam 
sintomas e doenças diversas que podem ainda não ter se manifestado. Esse 
tipo de exame permite a realização de um trabalho da Medicina Preventiva 
e faz parte de um método mais abrangente da Medicina Chinesa, devido 
a uma eficaz rapidez. A análise da unha revela aspectos muito pessoais de 
cada paciente. Ao contrário do que imagina a maioria as pessoas, a unha 
está sempre mudando de aspecto. O problema é que são poucas as pessoas 
que tem o hábito de observar os detalhes de seu próprio corpo. Se elas se 
preocupassem mais com as nuances, notariam as pequenas alterações no 
organismo. Uma vez registrada a mudança o terapeuta possui um método 
bastante preciso. O exame das unhas não tem mistério, o fundamental é 
saber o significado exato de cada aspecto delas. Saber observar é o grande 
aprendizado. A unha nunca recebe atenção como método de diagnóstico 
pela Medicina Alopata, entretanto, ela pode revelar segredos do corpo em 
suas mãos. Unhas aparadas, a fim de se preservar contra qualquer sintoma 
interno.

Humor

Dois fazendeiros, um brasileiro e um argentino, se encontram e começa-
ram a jogar conversa fora. O argentino pergunta ao brasileiro:
- Qual é o tamanho da sua fazenda?
E o brasileiro responde:
- Para o tamanho do Brasil é uma fazenda mais ou menos boa, tenho mil 
hectares de terra. E a sua?
E o argentino, com ar de superioridade, responde:
- Olha! Eu saio da sede pela manhã com a minha caminhonete Peugeot 
argentina e na hora do almoço eu ainda não cheguei na metade da fazenda.
Imediatamente, o brasileiro interrompe:
- Cara! Eu também já tive uma caminhonete Peugeot feita na Argentina e 
é mesmo uma porcaria.
***
Um menino de doze anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que 
tinha uns 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível ne-
nhum relacionamento entre os dois. Triste, o menino quis saber o porquê 
e ela lhe disse: 
- Eu não gosto de crianças!
E ele imediatamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga e o carpinteiro 
se antecipa e diz:
- Não que eu queira contar vantagem, mas os nossos antepassados cons-
truíram a Arca de Noé!
E o jardineiro respondeu:
- Isso não é nada, foram os meus antepassados que plantaram o Jardim do 
Éden!
Disse o eletricista:
- Tudo bem! Mas quando Deus disse: Faça a luz! Quem vocês acham que 
tinha puxado a fiação?

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as 
provas do caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já 
conhece o que seja tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de 
relações que lhe prejudique a paz. Não tente sanar amarguras da alma 
com modificações que lhe criem exagerada dependências. Cultive forta-
leza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça todo bem 
que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é obvio ou que já sabe tudo, porque 
os planos do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais 
simples é sempre a mais difícil de fazer.

Pensamentos, provérbios e citações

Que seja feita a vontade de Deus.
Bom em tudo, bom em nada.
Quem pensa pouco erra muito.
Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.

Primeiro ponto de coleta de lixo 
eletrônico na cidade é implantado 

no Shopping Pátio Pinda

Nesta terça-feira (8), foi 
lançado no Shopping 
Pátio Pinda, o primeiro 
ponto de coleta de lixo 
eletrônico e eletrodomés-
tico na cidade. A iniciativa 
integrando a Semana do 
Meio Ambiente, foi rea-
lizada por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba (Se-
cretaria de Meio Ambien-
te), Shopping Pátio Pinda 
e a ABREE (Associação 
Brasileira de Reciclagem 
de Eletroeletrônico e Ele-
trodoméstico). A logística 
reversa é o retorno dos 
eletrônicos e eletrodo-
mésticos quando no fim 
de sua vida útil, das mãos 
dos clientes de volta para 
os fabricantes - que rea-
proveitam as peças que 
podem ser reaproveitadas 
para a fabricação de novos 
produtos e fazem a desti-
nação correta dos compo-
nentes perigosos.  
Este é um dos instrumen-
tos que a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
utilizando, dentre as ações 
de preservação do meio 
ambiente e sustentabilida-
de. Para o sucesso da ini-
ciativa é necessário o en-
gajamento da população.
“A logística reversa é uma 

solução para a sociedade 
que evita diversas formas 
de poluição. O desperdício 
de resíduos que podem ser 
reutilizados, reciclagem 
ou reaproveitamento é co-
mum e muitos deles aca-
bam indo parar em aterros 
e lixões. Daí a importân-
cia de políticas públicas e 
empresariais de logística 
reversa”, explicou a secre-
tária de Meio Ambiente da 
Prefeitura, Maria Eduarda 
San Martin. No coletor, a 
população pode depositar 
seu lixo eletrônico e ele-
trodoméstico. Celulares, 
baterias, pilhas, e eletro-
domésticos em geral (ar 
condicionado, liquidifica-
dores, máquinas de costu-
ra, batedeiras, torradeiras, 
aspiradores de pó etc.) 
podem ser depositados 
no container, localizado 
na área externa do sho-
pping, próximo à portaria 
da drogaria São Paulo. A 
coleta de resíduos, além 
de proporcionar a desti-
nação correta, fomentará 
a economia local na área 
de reciclagem já que a lo-
gística e a operação serão 
realizadas por coopera-
tivas do município, sob 
coordenação da ABREE. 
“Atualmente, temos mais 

de 50 associados na área 
da indústria eletroeletrô-
nico e eletrodoméstico e, 
com intuito de gerir seus 
produtos pós-consumo, a 
Abree foi criada e acredita 
ser de suma importância a 
parceria com o município 
de Pindamonhangaba e o 
Shopping Pátio Pinda, as-
sim trazendo a indústria 
para mais perto do consu-
midor final”, declara a ge-
rente executiva da Abree, 
Mara Ballam. O descarte 
de eletrodomésticos de 
maior porte pode ser fei-
to nos PEVs, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h e, aos sábados, das 8h 
às 16h. O Shopping está 
aberto diariamente, das 
10h às 21h. Em caso de 
dúvidas sobre que tipo de 
material pode ser deposi-
tado no ponto de coleta, o 
telefone para informações 
é o 3522-5591 ou pelo site.
Esta parceria entre as ins-
tituições vem ao encontro 
da Política Nacional, Esta-
dual e Municipal de Ges-
tão Integrada de Resíduo 
Sólidos, como também, 
da Decisão de Diretoria 
da Cetesb que visa incor-
porar logística reversa dos 
resíduos sólidos após con-
sumo.
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4ª Jornada do Conhecimento tem 
“O protagonismo da educação em 

épocas de crise” como tema

Pindamonhangaba investe em
tecnologia pra aumentar a

transparência e eficiência das licitações

Artistas independentes
do Vale do Paraíba lançam

o single “Cada Verso”

Estão abertas as inscrições 
para a 4ª Jornada do Co-
nhecimento da Fundação 
Grupo Volkswagen, que 
terá como tema “O prota-
gonismo da educação em 
épocas de crise”. O even-
to é gratuito e acontecerá 
on-line e ao vivo amanhã, 
quinta-feira (10), das 15h 
às 16h30. A transmissão 
será feita no YouTube e 
no Facebook da Fundação 
e contará com intérprete 
de Libras. Os inscritos te-
rão acesso a certificado de 
participação. 
O debate acontecerá sob 
a mediação da jornalista 
Flávia Yuri Oshima, es-
pecialista em educação, 
e terá a presença de Fáti-
ma Gavioli (Secretária de 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, nesta 
quarta-feira (9), o primei-
ro pregão eletrônico. A 
iniciativa faz parte do pro-
grama Cidade Inteligente, 
dentro do pilar “desburo-
cratização”.
O secretário de Adminis-
tração em exercício, Da-
nilo Velloso, explica que 
a equipe se capacitou na 
tecnologia necessária para 
a implantação do sistema, 
que trará diversos ganhos 
para as compras da Prefei-
tura, como aumento da efi-
ciência do DLC, redução 
do tempo tanto para a rea-
lização de licitações quan-
to para a burocracia para 
realizar o serviço. Com o 

KDALM é um artista in-
dependente da cidade de 
Caçapava no Vale do Pa-
raíba, que traz para suas 
composições referências 
não somente do rock e 
pop, mas também de esti-
los puramente brasileiros 
como o maracatu.
O artista trilha sua car-
reira solo em paralelo à 
outros projetos, como o 
“KDALM Tambores As-
trais”, iniciado em 2020. 
No mesmo ano, KDALM 
lançou o single “Não Há 
Nada Melhor”, tendo mais 
de 2,5k de streamings no 
Spotify. Desta vez, lança o 
single “Cada Verso”, mais 
um de composição pró-
pria. A música tem partici-
pação da artista Claraluz, 

Educação do Estado de 
Goiás), Tatiana Filgueiras 
(Vice-Presidente de Edu-
cação e Inovação do Ins-
tituto Ayrton Senna), Mar-
cela Prado (especialista em 
neurociência comporta-
mental e coautora do livro 
“Mulheres com poder para 
inspirar outras mulheres”) 
e Lucimar Menezes (Di-
retor do Centro de Ensino 
em Período Integral Santa 
Luzia, em Aparecida de 
Goiânia/GO). Além disso, 
haverá as participações de 
Henrique Mendes Araújo 
(Diretor-Superintenden-
te da Fundação Grupo 
Volkswagen) e Vitor Hugo 
Neia (Diretor de Adminis-
tração e Relações Institu-
cionais da Fundação).

uso dessa nova modalida-
de licitatória, a tendência 
é que os preços concor-
rentes diminuam, pois as 
compras poderão ser feitas 
diretamente junto aos fa-
bricantes, sem a necessi-
dade de intermediadores.
O primeiro pregão ele-
trônico foi realizado para 
a compra de insumos de 
saúde. A ação foi realizada 
em cerca de 15 minutos, 
contra as mais de duas ho-
ras necessárias para reali-
zar pregões presenciais, e 
necessitou de apenas um 
pregoeiro, o que, segundo 
o DLC, possibilitará que 
vários pregões sejam rea-
lizados ao mesmo tempo.
“O primeiro pregão ele-

que atua como vocalista 
e percussionista na banda 
Tambores Astrais desde 
a formação do grupo. Em 
suas próprias palavras, é 
uma “aprendiz e brincante 
da cultura popular brasi-
leira”, trazendo influências 
do rock, reggae e R&B, 
assim como diversas ma-
nifestações da música po-
pular brasileira, entre elas 
o forró, coco e ciranda.
Com forte influência de 
gigantes como Emicida, 
Bezerra da Silva, Jorge 
Aragão e Criolo, o novo 
single é um samba, mes-
clado ao pop e rap, que 
teve como inspiração o 
livro “Desde que o samba 
é samba”, de Paulo Lins. 
A letra de “Cada Verso” é 

Com o apoio dos especia-
listas, o tema será distuti-
do a partir do que ancora 
os profissionais que tive-
ram a força e a capacidade 
de buscar novas formas de 
lidar com os desafios que 
se apresentaram - e o que 
fica como legado dessas 
experiências de protago-
nismo. No encontro, a 
proximidade entre esco-
la e alunos em tempos de 
distanciamento social e in-
certezas na educação, so-
luções criativas para aulas 
à distância, competências 
socioemocionais e outras 
questões serão abordadas.
Para fazer inscrição gra-
tuita na 4ª Jornada do Co-
nhecimento, acesse a pági-
na do evento.

trônico foi um sucesso, a 
diferença é gritante. Esse 
é um dos resultados no in-
vestimento da gestão para 
a eficiência da máquina 
pública. Uma nova cultura 
está sendo implementa-
da”, observou o secretário 
em exercício.
No site da Prefeitura 
(www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br), em “licita-
ções”, existe a possibili-
dade de treinamento das 
empresas que querem se 
credenciar para participar 
dos pregões, abrindo pos-
sibilidade inclusive para 
o comerciante local não 
somente estar capacitado 
como competir com forne-
cedores do país todo.

uma composição original 
de KDALM, e sua melo-
dia foi feita em parceria 
com o produtor Bruno 
Mokado durante a fase de 
gravação.
“Cada Verso” vem para 
trazer uma mensagem de 
esperança, nos desafiando 
a tirar ensinamentos das 
situações ruins passadas. 
“É como se eu estivesse 
dizendo ‘eu fui, eu vivi, eu 
cheguei’, sempre visando 
um bom futuro”, afirma 
KDALM.
A canção também está 
disponível nas principais 
plataformas de streaming, 
como Spotify, YouTube, 
Deezer, TIDAL, Amazon 
Music e Apple Music. Es-
cute pelo Spotify e Deezer.
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PM apreende 3 kg de drogas 
em Lorena; homem é preso

São José dos Campos faz
planejamento estratégico para
aquecer turismo no município

A Polícia Militar apreen-
deu 3 kg de cocaína no 
bairro Cidade Industrial, 
em Lorena. 
De acordo com a PM, du-
rante patrulhamento pelo 
bairro, um homem foi vis-
to em condições suspeitas. 
Ao abordá-lo, os policiais 
encontraram com ele uma 
chave de veículo. 
Ele confessou que a cha-

Com o objetivo de reto-
mar as atividades do setor 
de turismo no período pós-
-pandemia, a Prefeitura 
de São José dos Campos 
contratou uma consulto-
ria especializada para o 
planejamento estratégico 
turístico do município e 
seus distritos. A consul-
toria será realizada pela 
empresa Aquarius Consul-
ting e tem como objetivos 
principais a identificação e 

ve era de seu carro e que 
o veículo estaria estacio-
nado em uma outra rua do 
bairro. 
A PM encontrou drogas no 
interior do carro. Foram 
apreendidos 1988 micro-
tubos de cocaína. 
Com as drogas apreen-
didas, a PM foi até a re-
sidência do suspeito, 
onde foram encontradas                     

organização da oferta tu-
rística e a categorização e 
segmentação de produtos 
e serviços.
A ideia é reposicionar São 
José dos Campos e os dis-
tritos de São Francisco 
Xavier e Eugênio de Melo 
junto ao mercado nacional 
e internacional de viagens, 
feiras e eventos, entre 
outras oportunidades de 
mercado pós-pandemia. 
São José dos Campos está 

mais drogas, entre elas, 
70 microtubos de cocaína, 
114 gramas de cocaína a 
granel, aproximadamente 
1000 microtubos vazios, 
além de materiais para o 
embalo das drogas e dois 
aparelhos celulares. 
O homem foi preso em 
flagrante. Já o veículo e 
as drogas, foram apreen-
didas. 

entre os principais desti-
nos turísticos de São Pau-
lo e a identificação e ma-
peamento das vocações e 
oportunidades, orientará o 
desenvolvimento de ações 
estratégicas para os próxi-
mos anos.
O trabalho será realiza-
do em 6 etapas, entre eles 
análise do ambiente inter-
no e externo e formulação 
de estratégias. O trabalho 
será feito em até 4 meses.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - 029/2021 – DETENTORA: 
ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCE-
LADA DE UTENSÍLIOS HOSPITALARES - VIGÊNCIA: 20/05/2021 
A 19/05/2022 - VALOR: R$ 47.400,00 - MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 013/2021; 030/2021 – DETENTORA: FABRICIO 
DE RAMOS & CIA LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE UTENSÍLIOS HOS-
PITALARES - VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 19/05/2022 - VALOR: R$ 
77.294,90 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021; 
031/2021 – DETENTORA: MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE UTENSÍLIOS HOSPITALARES - VI-
GÊNCIA: 20/05/2021 A 19/05/2022 - VALOR: R$ 10.800,00 - MODA-
LIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021; 032/2021 – DETEN-
TORA: HOFFMAN & GOMES LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE UTENSÍ-
LIOS HOSPITALARES - VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 19/05/2022 - VA-
LOR: R$ 12.590,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
013/2021; 033/2021 – DETENTORA: N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA 
ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-
RA E PARCELADA DE UTENSÍLIOS HOSPITALARES - VIGÊNCIA: 
20/05/2021 A 19/05/2022 - VALOR: R$ 15.315,00 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021; 034/2021 – DETENTORA: 
RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE UTENSÍ-
LIOS HOSPITALARES - VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 19/05/2022 - VA-
LOR: R$ 31.850,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
013/2021; 035/2021 – DETENTORA: DIMALAB ELETRONICS DO 
BRASIL - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FU-
TURA E PARCELADA DE UTENSÍLIOS HOSPITALARES - VIGÊN-
CIA: 20/05/2021 A 19/05/2022 - VALOR: R$ 14.694,00 - MODALIDA-
DE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - 
A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura 
dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços 
Nº 001/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF BE-
NEDITO L. THOMAZ, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data de 11/06/2021 no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão 
nomeada através Portaria Nº 015/2021 e os representantes das li-
citantes, para julgamento dos preços apresentados. Após aberto o 
envelope chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLO-
CADO: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, com valor total 
de R$ 1.219.050,52. Fica aberto o prazo recursal. André L. S. Oliveira 
– Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 021/2021 – No dia 
11 de junho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº 021/2021, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Insumos Hospitalares, às empresas: ALFALAGOS LTDA, 
com valor total de R$ 5.340,00; BD BARBOSA EIRELI EPP, com valor 
total de R$ 105.718,30;  CENTROVALE SOLUÇOES PARA SAUDE 
EIRELI com valor total de R$ 17.930,00, CIRURGICA UNIAO LTDA, 
com valor total de R$ 3.300,00, FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA 
EPP, com valor total de R$ 175.800,74, HOFFMANN & GOMES LTDA 
EPP, com valor total de R$ 13.669,90, MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, 
com valor total de R$ 1.400,00, MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com 
valor total de R$ 1.190,00, N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, 
com valor total de R$ 139.541,00 e NOEMIA SILVA DOS SANTOS 
DE ASSIS ME, com valor total de R$ 3.470,00. Ficam as empresas 
convocadas a assinarem as Atas de Registro de Preços no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.


