A Gazeta
dos
Municipios

31º Anos

AGazeta dos Municípios

A Gazeta
de
Tremembé

33º Anos

Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXXI 16-17 DE DEZEMBRO DE 2021 EDIÇÃO 3117 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

Prefeitura de Tauabaté
continua entrega de
brinquedos arrecadados
durante campanha de natal

A Prefeitura de Taubaté
continuou nesta quinta-feira, dia 16 de dezembro,
a entrega dos brinquedos
novos arrecadados durante
a Campanha “Natal Solidário do Fundo Social de
Solidariedade: Doe brinquedos e ganhe sorrisos”.
Ao todo 160 brinquedos
foram distribuídos no
bairro Registro, zona rural
da cidade. A entrega começou com os alunos da
EMEIEF Antonio de Angelis e em seguida os brinquedos foram distribuídos
em algumas casas, para as
crianças que já estavam
em férias escolares.
Os alunos da EMEIEF
Antonio de Angelis que

não foram visitados pela
equipe do Fundo Social de
Solidariedade também receberão os presentes posteriormente.
A primeira entrega dessa
campanha foi realizada no
bairro Vila Velha. Na ocasião 156 brinquedos foram
entregues para as crianças
da EMEIEF Tomé Portes
Del Rei. Cerca de 120 cestas básicas também foram
distribuídas para as famílias das crianças atendidas
por essa escola.
No bairro Santa Luzia Rural, a equipe do Fundo Social também entregou 177
cestas básicas para as famílias dos alunos da escola
EMEIEF Braz Silvério Le-

mes. A campanha contou
com a parceria do Via Vale
Garden Shopping, através
da Loja Amigas Arteiras,
e da Escola Oficial do São
Paulo que foram pontos de
arrecadação.
Também participaram desta ação indústrias como a
Hydrostec, OneSubsea e
Gestamp que fizeram uma
arrecadação interna direcionada para funcionários
e colaboradores, além de
bares e restaurantes como
Gato Seco e Filé Miau que
organizaram campanhas
para arrecadação de brinquedos junto aos clientes.
A campanha terminou na
última quarta-feira, dia 15
de dezembro.

A Prefeitura de Taubaté,
por meio da Secretaria de
Educação, realiza na próxima segunda-feira (20),
às 20h no Alto do Cristo,
a Cantata “Natal de Luz”.
Com duração de aproximadamente 1 hora, o
evento terá a abertura oficial, seguida da apresentação do Coral do Integral
com a música “Vem Chegando o Natal”.

As oficinas de música do
integral, das escolas Sedes
e Gurilândia irão apresentar a canção “Bate o
Sino” e as crianças do São
Gonçalo executarão “Boas
Festas” e “Um Feliz Natal”.
As apresentações seguem
com Geração Eleita, com
“É Natal”, o coral do integral traz “Para não ser
triste”.

Os corais adulto e infantil,
dos alunos de Teatro e Camerata Zajdembaum, da
Escola Municipal de Artes
Maestro Fêgo Camargo
trazem o
“Presépio Vivo – A História do Nascimento de Cristo”, cantada e encenada. O
encerramento fica por conta da mezo soprano Mere
Oliveira e a Camarata Zajdembaum.

Prefeitura de
Taubaté realiza
cantata de natal

Prefeitura de Ubatuba fez quase
120 demolições de construções
irregulares

Nesta quinta-feira, dia 16,
a Prefeitura de Ubatuba
realizou mais uma ação
de demolição na cidade.
Os agentes das secretarias
de Meio Ambiente, Infraestrutura e Urbanismo
participaram de uma operação no Parque Guarani,
com o apoio da Guarda
Municipal, Polícia Militar e Polícia Ambiental.
Desde o início do ano, a
administração municipal
intensificou o combate às
construções irregulares no
município para conter a
degradação ambiental e a
invasão de áreas públicas.
Já foram realizadas no total 373 vistorias, 117 demolições e 38 notificações
de ilegalidades. A administração municipal criou
um Grupo de Trabalho
Intersetorial de Combate às Invasões, que reúne
servidores de diversos órgãos, para apoiar as ações.
Segundo a secretária de
Habitação, Silvana Caccin D’Angelo, que integra
à frente dos trabalhos, as
operações de demolição,
fiscalização e orientação
aconteceram em todas
as regiões do município,
com o objetivo também
de controlar as ocupações
irregulares que colocam
em risco a vida dos moradores. “Estamos monitorando a cidade para evitar
novas construções irregulares e acompanhando as
já existentes a fim de buscar meios para diminuir
o impacto no município”,
ressaltou a secretária alertando que as ações continuarão em 2022.
O grupo é composto ainda
por membros da Assistência Social, Assuntos Jurídicos, Segurança e Defesa
Civil, além do Gabinete

da prefeita, do Conselho
Tutelar e da Guarda Municipal. As operações contam com apoio da Polícia
Militar e Polícia Ambiental.
Ação no Parque Guarani
A operação de hoje foi
montada no Parque Guarani para a retirada de construções erguidas em área
pública de preservação
permanente. Além de estar
localizado próximo ao Rio
Tavares, no local funcionava ainda um comércio
irregular de materiais recicláveis que oferecia alto
risco de contaminação ao
meio ambiente.
Toda a área foi embargada
pela Vigilância Sanitária e
o proprietário do comércio
notificado para deixar a
propriedade. Os moradores que residem no espaço
terão o prazo de 15 dias
para desocuparem os imóveis antes da finalização
da ação.
Com a retirada dos materiais da área pública no
Parque Guarani o espaço
poderá ser utilizado por
toda a comunidade, com
a criação de uma área de
esporte e recreação que a
prefeitura construirá no
local, recuperando e respeitando o meio ambiente,
inclusive com a plantação
de 175 mudas de árvores
nativas que serão plantadas no espaço.
De acordo com o chefe da
Divisão de Poluição Ambiental e Sonora da Secretaria de Meio Ambiente de
Ubatuba, Antônio Carlos
Custódio, as invasões têm
impactos que vão além dos
problemas ambientais. “A
ocupação irregular além
de causar a degradação do
meio ambiente, também
traz problemas sociais e de

saúde pública. O impacto
é grande e não diz respeito
apenas à natureza”.
Para a Polícia Ambiental
de Ubatuba, que acompanhou a ação desta quinta-feira, a união de forças é
extremamente importante
para a preservação do meio
ambiente. “Essa região
merece nossa atenção por
conta do rio aqui próximo.
Com a invasão aumenta a
produção de lixo e o risco de poluir ainda mais o
Rio Tavares. Essas medidas são fundamentais para
preservação e restauração
ambiental, pois a área do
município é extensa, com
praias e montanhas, e essa
união fortalece a fiscalização”, declarou a cabo
Myrna. Como evitar construir em locais irregulares
O chefe da Divisão de Poluição Ambiental e Sonora
da secretaria de Meio Ambiente de Ubatuba, Antônio Carlos Custódio, explica que antes de iniciar a
construção de um imóvel é
necessário verificar junto à
prefeitura se o terreno é regular e atende à legislação
vigente.
“Ao adquirir um terreno é
preciso verificar se ele não
está em Área de Preservação Permanente (APP)
ou área pública e se está
regularizado. Em seguida,
para construir é necessário
aprovação da prefeitura,
com projeto certificado
pelas secretarias de Urbanismo e Meio Ambiente,
para ver se não há impedimentos ambientais. É necessário atenção também
ao adquirir um imóvel já
pronto, pois o novo proprietário assume todo o
passivo ambiental e pode
responder pelo crime ao
meio ambiente”.
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Ponte antiga do Rio Paraíba
será interditada
temporariamente para o
trânsito no domingo (19), a
partir das 6h
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2ª Retificação ao Edital de Processo Seletivo Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Potim/SP no uso de suas atribuições legais torna público a 2ª RETIFICAÇÃO do Edital de Processo Seletivo Nº
001/2021. O referido Edital e a retificação na íntegra encontram-se
disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim, www.potim.
sp.gov.br e no site www.reisauditores.com.br. Potim, 16 de dezembro de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 25, Termo nº 7519
Faço saber que pretendem se casar SAMUEL LUIZ WALLAUER e CÁSSIA APARECIDA DA SILVA, aprensentando os
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Goiânia-GO, nascido no dia 09 de setembro de 1990, de estado civil solteiro, de profissão advogado, residente e domiciliado
na Rua Doutor Urbano Figueira, nº 75, Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filho de SERGIO LUIZ WALLAUER, de 59
anos, natural de Montenegro/SP, nascido na data de 21 de janeiro de 1962 e de ANA MARIA ALVES WALLAUER, de 56
anos, natural de Mogi das Cruzes/SP, nascida na data de 04 de julho de 1965, ambos residentes e domiciliados em Mogi das
Cruzes/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 22 de fevereiro de 1993, de estado civil solteira, de profissão
autônoma, residente e domiciliada na Rua Doutor Urbano Figueira, nº 75, Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filha de
JUCELINO SÉTIMO DA SILVA, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 01 de fevereiro de 1968 e de APARECIDA LENICE ROSA DA SILVA, de 50 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 18 de junho de 1971, ambos
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
Livro D-26, FLS. nº 26, Termo nº 7520
Faço saber que pretendem se casar CASSIO JOSÉ SANTOS PINHAL e CLÍVIA ROBERTA BARBOSA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é
natural de São Paulo-SP, nascido no dia 21 de novembro de 1975, de estado civil solteiro, de profissão advogado, residente e
domiciliado na Rua João Ribeiro dos Santos, nº 286, Village, Tremembé/SP, filho de JOSÉ BENEDICTO PINHAL, falecido
em São Paulo/SP na data de 12 de fevereiro de 2021 e de BENEDICTA APPARECIDA DOS SANTOS PINHAL, falecida em
São Paulo/SP na data de 03 de agosto de 2001. A habilitante é natural de Cruzeiro do Sul-AC, nascida no dia 31 de outubro
de 1980, de estado civil divorciada, de profissão enfermeira, residente e domiciliada na Rua João Ribeiro dos Santos, nº 286,
Village, Tremembé/SP, filha de RAIMUNDO SARAIVA DA SILVA, de 69 anos, natural de Ipixuna/AM, nascido na data de
26 de julho de 1952 e de ADELÍ MARIA DA COSTA BARBOSA, de 65 anos, natural de Cruzeiro do Sul/AC, nascida na
data de 01 de janeiro de 1956, ambos residentes e domiciliados em Porto Velho/RO. 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.

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

A Prefeitura de Caçapava,
por meio da Secretaria de
Obras/Setor de Iluminação, informa que a ponte
do Rio Paraíba, sentido
centro-bairro (ponte antiga), será interditada para
o tráfego no próximo domingo, dia 19, a partir das
6h. A interdição será necessária devido a reparos
para restabelecer a ilumi-

nação elétrica no trecho da
ponte. mPara o trajeto no
sentido centro-bairro, os
motoristas devem utilizar
a ponte nova, que estará
com mão dupla durante
o serviço de manutenção.
A recomendação é que
condutores que trafegam
pela região tenham atenção à sinalização. O local
receberá sinalização extra

com cones e, enquanto durar a interdição, agentes
de trânsito permanecerão
orientando o trânsito nessa
área. Durante a interdição,
os ciclistas deverão continuar utilizando a ponte
velha porque a ciclofaixa
da ponte nova ficará comprometida em razão do
trânsito de carros nas duas
mãos.

Livro D-26, FLS. nº 26, Termo nº 7521
Faço saber que pretendem se casar FÁBIO RIBEIRO e ANA CAROLINA FRANÇA DA SILVA, aprensentando
os documentos 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 03 de julho de 1980, de estado civil divorciado, de profissão analista,
residente e domiciliado na Avenida Santa Isabel, nº 646, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, filho de PAULO
SERGIO RIBEIRO, de 65 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 03 de setembro de 1956, residente
e domiciliado em Taubaté/SP e de SILVANA NUNES DE SOUZA RIBEIRO, de 61 anos, natural de Caraguatatuba/SP, nascida na data de 27 de março de 1960, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante
é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 05 de abril de 1987, de estado civil divorciada, de profissão dentista,
residente e domiciliada na Avenida Santa Isabel, nº 646, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, filha de ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, de 81 anos, natural de Areias/SP, nascido na data de 13 de janeiro de 1940, residente
e domiciliado em Taubaté/SP e de MARIA AFONSA FRANÇA DA SILVA, de 81 anos, natural de Itapeva/SP,
nascida na data de 07 de agosto de 1940, 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.

Associação Comercial de
Ilhabela promove o “Natal
Verde”
EXPEDIENTE

A Associação Comercial
e Empresarial de Ilhabela (Acei), com o apoio da
Prefeitura, realiza neste
mês de dezembro o “Natal Verde”, um concurso
de decoração natalina, que
terá como símbolo a Árvore da Vida.
A Árvore da Vida está presente na grande maioria
de credos e religiões em
diversas versões e é também sinônimo para árvore
da felicidade e árvore da
prosperidade.
“O projeto vai de encontro
ao que mundo está passando, a pandemia tirou
esperanças, entes queridos, empregos e uma série de coisas, o que todos
queremos neste momento
é acalentar a nossa popu-

lação e nossos visitantes”,
declarou o prefeito Toninho Colucci.
O concurso tem como
principal objetivo incentivar que empresários, moradores e veranistas decorem seu estabelecimento
ou moradia de forma sustentável, explorando a
criatividade dentro das
diversas possibilidades de
decoração com materiais
sustentáveis. A decoração
é de livre escolha, mas
será necessário ter muito
verde e a Árvore da Vida.
Para o presidente da Acei,
Sidney Covas, “não há de
se perder uma única oportunidade de sensibilização
para o turismo consciente”. Para participar do
concurso, os interessados

devem se inscrever na
sede da Acei, que fica na
avenida Princesa Isabel,
3039, loja 2 – Barra Velha,
até o dia 5 de janeiro. A
premiação ocorrerá no dia
15 de janeiro.
Serão duas categorias:
estabelecimentos participantes e autor do projeto;
e artesão/artista autor do
projeto. Em ambas serão
premiados os 1º, 2º e 3º
lugares.
A ação vai muito além do
Natal e soma-se a decoração que será instalada
em espaços públicos pela
Prefeitura de Ilhabela, engrandecendo ainda mais o
clima natalino da cidade e
criando um atrativo turístico com enorme potencial
econômico.
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Castração 2022: Prefeitura
abre mais 200 vagas para
Residencial Andrade,
Carangola, Vila Suíça e
Jardim Yassuda

A Prefeitura de Pindamonhangaba ampliou com
mais 200 vagas o atendimento do programa de
castrações executado pelo
Centro de Proteção e Atendimento Animal (Cepatas).
A iniciativa beneficiará os
bairros Residencial Andrade, Carangola, Vila Suíça
e Jardim Yassuda e seus
moradores poderão fazer
a inscrição do seu animal
nesta quinta-feira (16).
As inscrições terão início a
partir das 9 horas, no Centro Comunitário do Crispim, localizado à rua Elói
Pinheiro, 105. Os solicitantes devem usar máscara, além de levar comprovante de residência, CPF,
RG e cadastro único. Não
é necessário levar o animal
para a realização da inscrição.
Na última terça-feira (14)
foram abertas 200 vagas
para os bairros Crispim,
Boa Vista, Bosque a Alto
do Tabaú. Ainda há vagas
para a região desses bairros. “Temos 100 vagas

disponíveis para fêmeas
caninas e 11 vaga para machos. Quem não conseguiu
na terça pode comparecer
na quinta, no mesmo horário e local, junto com os
moradores dos outros bairro da etapa II”, afirmou a
veterinária do Cepatas,
Fernanda Mussi.
O programa de castração,
que neste ano realizou
1.400 castrações em 12
etapas, será retomado em
janeiro de 2022 com as
primeiras 400 vagas para
os bairros dessa região,
atendendo dois grupos no
mesmo mês.
As vagas são preferencialmente para fêmeas e não
contemplam animais com
mais de 7 anos, obesos e
braquicefalicos (focinho
curto, como bulldogs, ihasa, shih-tzu, pug e gatos
persas), devido ao alto
risco de mortalidade dessas raças com a anestesia
injetável. Nesses casos, é
indicado a anestesia inalatória com veterinários particulares.

Serão atendidos até dois
animais por residência.
Após a inscrição, a equipe
do Cepatas vai entrar em
contato com o tutor do animal (por meio do telefone
de contato que ele deixou
no ato da inscrição), informando dia, horário e cuidados pré-cirúrgicos.
Todos os animais castrados pelo programa da
Prefeitura são microchipados. Isso significa que
os animais serão monitorados por meio de uma
plataforma doada para a
Prefeitura pela My Track
Pet. É um sistema no qual
o microchip está atrelado
ao CPF do tutor, funcionando como um GPS dos
animais. Desta forma, com
o microchip, a Prefeitura
tem condições de monitorar esse animal: se ele se
perder, há mais chances
de localizá-lo ou, se por
alguma razão esse animal
sofrer maus tratos ou for
abandonado, a localização
do tutor responsável também fica facilitada.

Proibição de
fogos de
artifício é tema
de campanha de
conscientização
em Caçapava

A Prefeitura de Caçapava
está lançando uma campanha de conscientização sobre a proibição no
município da utilização,
fabricação e comercialização de fogos de artifício
e explosivos diversos que
causem barulho, conforme a lei municipal 5601,
de 2018.
O objetivo é chamar a
atenção da população para
a importância do combate
à poluição sonora no município, o que afeta especialmente animais, idosos
e pessoas dentro do espectro autista.

A campanha de conscientização compreende ações
como afixação de faixas
em áreas de grande circulação de pessoas e divulgação em redes sociais e
site da Prefeitura, especialmente neste período de
festas de fim de ano.
Todas as atividades comemorativas desenvolvidas
pelo Município nas quais
sejam utilizados fogos de
artifício, obrigatoriamente
usarão fogos de artifício
silenciosos (sem estampido), de acordo com a lei.
As atividades promovidas
por particulares, sejam

elas Pessoa Física ou Jurídica, somente serão efetuadas com fogos silenciosos. Ainda conforme a lei,
o descumprimento acarretará multa. O Governo de
São Paulo também sancionou lei semelhante em
julho. A Lei 17.389/2021
proíbe a queima, soltura,
comercialização, armazenamento e transporte de
fogos de artifício e de artefato pirotécnico de estampido no estado de São Paulo. A proibição se aplica a
recintos fechados, ambientes abertos, áreas públicas
e locais privados.
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Orquestra de
taubaté encerra
temporada 2021

A Orquestra Sinfônica
Jovem de Taubaté (Osita)
realiza na próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro, às 20h, o concerto de
encerramento da Temporada 2021.
A apresentação acontece
no auditório do Sedes e
a entrada é gratuita. Para

garantir os ingressos antecipadamente, CLIQUE
AQUI! O concerto conta
com a participação especial do músico de Taubaté,
Jader da Cruz (viola clássica) que tocará a estreia
Latino Americana de uma
obra de sua autoria, escrita especialmente para este

concerto junto a Osita. A
direção artística é do maestro Cesar Pimenta. No
programa estão previstas
músicas natalinas e ainda a
Abertura 1812 do compositor P.I. Tchaikovsky. O
Sedes fica à Avenida Amador Bueno da Veiga, 220,
bairro Jaraguá.

Itens de artesanato e agora, da padaria artesanal,
produzidos por alunos da
Escola do Trabalho, estarão expostos para venda
até quinta-feira, dia 16 de
dezembro,
na Escola do Trabalho
Jaboticabeira II. A feirinha acontece das 8h30 às
21h30.

Nesta última semana de
feira foram incluídos para
a venda itens como panetones doces e salgados,
biscoitos amanteigados e
palitos salgados.
Além da produção de artesanato, como:
bonecas, panos de prato,
peças em decoupage, telas pintadas à óleo, peças

produzidas em crochê e
muitos outros produtos
manuais, com valores que
variam de R$ 5,00 a R$
250,00.
A Escola do Trabalho fica
à Av. Marechal Arthur da
Costa e Silva, 1555, bairro Jaboticabeiras Mais informações pelo telefone
3622-1170.

Feira de
artesanato
em Taubaté
tem itens da
padaria
artesanal
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Aviso de Fracassado - A Prefeitura Municipal de Potim torna
pública que a Chamada Pública Nº 007/2021 realizada no dia
13/12/2021, às 14h00min cujo objeto é a Permissão de uso a
pessoas jurídicas, de espaços físicos destinados à exploração
de pontos de venda de bebidas (cerveja, água, refrigerante,
suco, energético, destilados e coquetéis de frutas), alimentação,
doces, brinquedos e parque de diversões durante o evento de
Natal 2021 do Município de Potim/SP, do dia 16 a 31 de dezembro de 2021, conforme condições descritas no Edital de Chamada Pública, foi considerada FRACASSADA. Bruno C. F. Abreu
– Presidente da Comissão de Licitação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
058/2021 – No dia 14 de dezembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita
Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 058/2021, referente ao objeto em epígrafe,
qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Alvenaria, Tintas e Acessórios, às empresas: COMERCIAL VILLA ROMA LTDA ME, com valor total de
R$ 460.068,60; J. LAVANDOSKI FERRAGENS, com valor total
de R$ 5.828,80. Ficam as empresas convocadas a assinarem
as Atas de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir
desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
067/2021 – No dia 14 de dezembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita
Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 067/2021, referente ao objeto: Aquisição de
Veículos II, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos
do Edital, às empresas: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO
E LOCAÇÕES EIRELI, com valor total de R$ 174.900,00; LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, com
valor total de R$ 186.000,00. Ficam as empresas convocadas
a assinarem o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta
publicação.

1ª Retificação ao Edital de Processo Seletivo Nº 001/2021 - A
Prefeitura Municipal de Potim/SP no uso de suas atribuições legais torna público a 1ª RETIFICAÇÃO do Edital de Processo
Seletivo Nº 001/2021. O referido Edital e a retificação na íntegra encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de
Potim, www.potim.sp.gov.br e no site www.reisauditores.com.br.
Potim, 15 de dezembro de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira
– Prefeita Municipal.

16-17 Dezembro de 2021

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 313/2021 - EDITAL Nº
076/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DE REDE WIRELESS NAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POTIM/
SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
EDITAL E SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação
e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 190/2021, através
de seu Presidente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão reservada, datada de
14 de dezembro de 2021, após exame da documentação de
habilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento:
EMPRESAS HABILITADAS: CITY CONNECT SOLUÇÕES
EM TECNOLOGIA EIRELI; EMPRESAS INABILITADAS:
CONNECT GLOBAL IT SERVICES EIRELI EPP. Fica aberto
o prazo recursal. Potim, 15 de dezembro de 2021. Bruno C. F.
Abreu - Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
061/2021 – No dia 14 de dezembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita
Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 061/2021, referente ao objeto em epígrafe,
qual seja: Registro de Preços para Futura e Eventual Prestação
de Serviço de Castração de Animais, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital, à empresa: SC SERVIÇOS
E COMÉRCIO LTDA, com valor total de R$ 755.661,00. Fica a
empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
068/2021 – No dia 14 de dezembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita
Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 068/2021, referente ao objeto em epígrafe,
qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada
de Equipamentos e Utensílios de Cozinha, às empresas: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS, com valor total de R$
31.397,63; CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, com valor
total de R$ 12.566,00; DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, com valor total de R$ 1.048,00; FABRICIO
DE RAMOS & CIA LTDA EPP, com valor total de R$ 2.544,00;
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, com valor total de R$
4.530,00; INOXCOOK COMERCIAL EIRELI, com valor total de
R$ 36.090,00; JCB MATERIAIS LTDA ME, com valor total de R$
4.455,56; JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA, com valor total de
R$ 33.250,00; NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME,
com valor total de R$ 82.807,69. Ficam as empresas convocadas a assinarem as Atas de Registro de Preços no prazo de 05
dias úteis a partir desta publicação.

