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A Gazeta dos Municípios

Governo propõe salário
mínimo de R$ 1.147 em
2022, sem aumento real

Petrobras aumenta
preços do diesel e da

gasolina nas refinarias

Luta dos trabalhadores na LG Taubaté
tem carreata e audiência no TRT

Reajuste segue previsão 
de 4,3% do INPC para este 
ano
O salário mínimo em 2022 
será de R$ 1.147 e não terá 
aumento acima da infla-
ção, anunciou o Ministério 
da Economia. O reajuste 
consta do projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(PLDO) de 2022, enviado 
nesta quinta-feira, 15, ao 
Congresso Nacional.
O reajuste segue a proje-
ção de 4,3% para o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) para 
este ano. A estimativa tam-
bém consta do PLDO.
Até 2019, o salário míni-
mo era reajustado segundo 
uma fórmula que previa 
o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma 
das riquezas produzidas 

Litro do diesel passará a 
custar R$ 2,76, e o da ga-
solina, R$ 2,64
A Petrobras anunciou nesta 
quinta-feira, 15, aumentos 
de R$ 0,10 (3,7%) no pre-
ço do diesel e de R$ 0,05 
(1,9%) no da gasolina. Os 
valores serão reajustados 
a partir de amanhã nas re-
finarias da estatal, onde o 
litro do diesel passará a 
custar R$ 2,76, e o da ga-
solina, R$ 2,64.
A última mudança nos 
preços dos combustíveis 
ocorreu no sábado passa-
do, 10, quando a Petrobras 
havia anunciado uma re-
dução de R$ 0,08 no preço 

A luta dos trabalhadores na 
LG Taubaté terá importan-
tes ações nesta sexta-feira, 
16. No período da manhã 
será realizada uma carre-
ata pelas principais ruas 
e avenidas de Taubaté. À 
tarde, o Sindmetau (Sin-

no país) de dois anos antes 
mais a inflação oficial do 
ano anterior. Desde o ano 
passado, o reajuste passou 
a seguir apenas a reposi-
ção do INPC, por causa da 
Constituição, que determi-
na a manutenção do poder 
de compra do salário míni-
mo.
Segundo o Ministério da 
Economia, cada aumento 
de R$ 1 no salário mínimo 
tem impacto de aproxima-
damente R$ 315 milhões 
no orçamento. 
Isso porque os benefícios 
da Previdência Social, o 
abono salarial, o seguro-
-desemprego, o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) e diversos gastos 
são atrelados à variação do 
mínimo.
O valor do salário mínimo 

do diesel e mantido o pre-
ço da gasolina em R$ 2,59.
Os reajustes de preços da 
Petrobras acompanham 
variações do valor dos 
combustíveis e do dólar no 
mercado
internacional. Com isso, os 
aumentos ou reduções de 
preços ocorrem sem perio-
dicidade definida, o que, 
segundo a estatal, permite 
competir de maneira mais 
eficiente e flexível.
Desde o início do ano, 
os preços acumulam 
alta tanto para a gasoli-
na, que encerrou 2020                                      
vendida a R$ 1,84 nas refi-
narias da Petrobras, quan-

dicato dos Metalúrgicos 
de Taubaté e Região) irá 
participar de uma audiên-
cia do TRT (Tribunal Re-
gional do Trabalho) sobre 
a greve na fábrica.
A carreata terá início às 
7h30, em frente à LG, com 

para o próximo ano ainda 
pode ser alterado, depen-
dendo do valor efetivo do 
INPC neste ano. Pela le-
gislação, o presidente da 
República é obrigado a 
publicar uma medida pro-
visória até o último dia do 
ano com o valor do piso 
para o ano seguinte.
Em 2021, o salário mí-
nimo está em R$ 1.100. 
Como o INPC do ano pas-
sado encerrou 2020 em 
5,45%, puxado pela infla-
ção dos alimentos, o valor 
do mínimo deveria ser R$ 
1.102, mas o governo até 
hoje não incorporou a di-
ferença de R$ 2 ao salário 
mínimo. 
Caso não faça isso antes 
do fim do ano, o resíduo 
será incorporado ao salá-
rio mínimo em 2022.

to para o diesel, que era 
negociado a cerca de R$ 2 
por litro.
A Petrobras afirma que os 
preços cobrados por suas 
refinarias têm “influência 
limitada” sobre o que é 
cobrado dos consumido-
res finais desses combus-
tíveis. Isso ocorre porque 
o valor pago na bomba 
dos postos é acrescido de 
impostos federais e esta-
duais, custos para aquisi-
ção e mistura obrigatória 
de biocombustíveis, além 
das margens brutas das 
companhias distribuidoras 
e dos postos revendedores 
de combustíveis.

a adesivagem dos carros. 
Na sequência, os traba-
lhadores vão percorrer os 
principais pontos da cida-
de. O objetivo é chamar a 
atenção da população so-
bre os impactos que uma 
demissão em massa pode 

provocar em Taubaté.
A carreta foi o modelo de 
protesto aprovado pelos 
trabalhadores para reduzir 
riscos neste momento de 
pandemia. “Convocamos 
os trabalhadores e traba-
lhadoras para a porta da 
fábrica. É importante a 
mobilização de todos para 
podermos sensibilizar a 
população, as autoridades 
e o poder público”, explica 
o presidente do Sindme-
tau, Claudio Batista.
Audiência TRT
No período da tarde, às 
14h, o Sindicato irá repre-
sentar os trabalhadores em 
uma audiência de concilia-
ção do TRT de Campinas. 
A sessão será realizada por 
videoconferência por con-
ta da pandemia.
A audiência foi marcada 
após a LG ajuizar um dis-

sídio coletivo de greve no 
TRT.
O dissídio é instaurado 
quando não há acordo na 
negociação direta entre 
trabalhador e empregador.
Entenda o caso
Em janeiro deste ano co-
meçaram a circular in-
formações no mercado e 
na imprensa sul-coreana 
sobre uma possível venda 
da divisão de celulares da 
LG. O Sindicato acionou a 
empresa, mas recebeu ofí-
cios com respostas evasi-
vas. Um pedido de reunião 
com o presidente da LG 
também não foi atendido.
Diante do cenário de in-
certezas, em 26 de março, 
os trabalhadores aprova-
ram o estado de greve. No 
dia 5 de abril, a fabricante 
sul-coreana disparou um 
comunicado onde infor-

mava o encerramento glo-
bal da divisão de celulares, 
alegando que a área acu-
mulava um prejuízo de 4,1 
bilhões de dólares.
No dia seguinte, em reu-
nião com o Sindicato, a 
empresa informou que 
pretende levar a linha de 
notebooks e celulares de 
Taubaté para Manaus. A 
LG alega que na capital 
do Amazonas terá terá in-
centivos fiscais, o que não 
ocorre no estado de São 
Paulo.
Após reuniões com o Sin-
dicato, a empresa apresen-
tou uma proposta de inde-
nização aos trabalhadores. 
Mas o pacote foi rejeitado 
em assembleia no dia 12 
de abril. Os funcionários 
aprovaram então uma gre-
ve por tempo indetermina-
do.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou 
a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O pro-
gresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando. 

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

Livro D-25, FLS. nº 247, Termo nº 7362
Faço saber que pretendem se casar MARCIO ALEXANDRE ALVES LOURO e CRISLAYNE POLIANA DA SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Taubaté-SP, nascido no dia 05 de março de 1992, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar de frota, residente 
e domiciliado na Rua Francisco de Paula Oliveira Vargas, nº 364, Paineiras, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ 
MARCIO LOURO, de 58 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 14 de abril de 1963 e de MARIA APARECIDA 
ALVES, de 60 anos, natural de Suzano/SP, nascida na data de 10 de novembro de 1960, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 31 de março de 1993, de estado civil solteira, 
de profissão técnica de enfermagem, residente e domiciliada na Rua Francisco de Paula Oliveira Vargas, nº 364, Paineiras, 
Tremembé/SP, filha de JOÃO BATISTA DA SILVA, natural de Juquitiba/SP e de ANGELICA ALVES DA SILVA, natural 
de Moreira César/SP, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/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. 
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Segurança de Taubaté
fecha trimestre com
melhora nos índices

Rafael Cervone tem encontro 
com empresários de Taubaté

Senado debate adiamento do reajuste
de preços de medicamentos

A Secretaria de Seguran-
ça Pública Municipal de 
Taubaté fecha o trimestre 
com melhoras nos índi-
ces. Os primeiros 100 dias 
apontam avanço na segu-
rança do município em 
comparação aos dados do 
ano passado.
O relacionamento com 
outras forças de seguran-
ça, como a Polícia Militar, 
permitiu ações preventivas 
que corroboraram para di-
minuição de roubos e fur-
tos de veículos e de outros 
bens da população. Rou-
bo de veículos apresentou 
queda de 37% em relação 
ao ano anterior. Enquanto 
a modalidade furto tam-
bém teve redução de 30%.
Houve um aumento de 
3.665 para 6.833 de rondas 
e permanências em uni-
dades escolares e praças 
públicas. O que se traduz 
em uma queda de 38% nas 
ações de vandalismo e fur-
to nas escolas municipais 

Nesta sexta-feira, 16, a 
partir das 15 horas, Rafael 
Cervone, vice-presiden-
te da FIESP e do CIESP, 
participa de reunião vir-
tual com industriais e li-
derança do setor da região 

Indústria alerta que conge-
lamento de preços provoca 
desabastecimento
O adiamento do reajuste 
dos medicamentos duran-
te a pandemia da covid-19 
foi debatido nesta quarta-
-feira, 14, no Senado. O 
governo autorizou o re-
ajuste a partir do dia 1º, 
segundo anunciado pela 
Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamen-
tos (Cmed), que define o 
teto dos aumentos.
A resolução aprovada pelo 

que, caíram de 65 para 40 
ocorrências nesse início de 
ano. Situações que reduzi-
ram o número de boletins 
de ocorrências registrados 
pela Guarda Civil Munici-
pal. No ano passado foram 
298 e agora, 274 uma re-
dução de 8%.
Foi sensível também o au-
mento da demanda para 
atendimento a contenção 
e dispersão de aglomera-
ções, foram 44 em 2020 e 
252 nos três primeiros me-
ses de 2021.
O planejamento estratégi-
co adotado pela Secretaria 
garantiu maior eficiência 
e permitiu uma redução 
de gastos à Administra-
ção Municipal, como por 
exemplo, a diminuição 
da quilometragem per-
corrida pelas viaturas, em 
2020 foram 121.733 km 
enquanto em 2021 foram 
117.784 km.
A Defesa Civil atuou em 
193 ocorrências nesse pri-

de Taubaté, para abordar 
temas de interesse das in-
dústrias da região.
Cervone, candidato a pre-
sidente do CIESP pela 
Chapa 2, nas eleições 
de 5 de julho próximo, 

Conselho de Ministros da 
Câmara estabelece três 
percentuais máximos, de 
acordo com a classe tera-
pêutica dos medicamentos 
e perfil de concorrência da 
substância: 10,08% (nível 
1); 8,44% (nível 2); 6,79% 
(nível 3).
“Os reajustes, no meu en-
tendimento, e no entendi-
mento da maioria dos bra-
sileiros, não se justificam 
diante da continuidade da 
emergência na saúde pú-
blica gerada pela pande-

meiro trimestre de 2021. 
A produtividade do setor 
se traduz em 106 vistorias 
realizadas, 45 ocorrências 
envolvendo queda e retira-
da de árvores, 33 retiradas 
de casas de abelhas e ves-
pídeos, 6 casos de inun-
dações e alagamentos e 3 
incêndios com atuação dos 
agentes.
Além das ocorrências 
mencionadas, agentes da 
Defesa Civil auxiliam em 
atendimentos diversos. 
Essa semana socorreram 
uma pessoa em situação 
de rua que estava tendo 
um mal súbito em um can-
teiro, no cruzamento da 
Avenida Bandeirantes e 
Avenida Desembargador 
Paulo de Oliveira Costa, 
próximo ao túnel do Cam-
pos Elíseos. 
Uma ação pontual mas 
que reforça o espírito de             
ajuda e de prestação de 
serviços que tem a Defesa 
Civil.

afirma que a indústria 
é o setor mais atingido                                     
pelos ônus do Custo                  
Brasil e demais problemas 
que emperram o cresci-
mento da economia nacio-
nal.

mia e da brutal perda de 
renda, perda de empregos, 
fechamento de empresas, 
redução de salários, tudo 
isso que é exaustivamente 
conhecido de todos”, de-
fendeu o senador Lasier 
Martins (Podemos – RS), 
autor do Projeto de Lei n° 
939, de 2021, que veda o 
reajuste anual de medica-
mentos durante Emergên-
cia em Saúde Pública de 
Importância Nacional.
O parlamentar lembrou 
que, no ano passado, a 

Medida Provisória 933, 
editada justamente para 
barrar o aumento, acabou 
perdendo eficácia por não 
ter sido votada.
O presidente executivo do 
Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos, 
Nelson Mussolini, reagiu 
às declarações dos senado-
res de que a indústria far-
macêutica é uma das mais 
lucrativas do país. Ele dis-
se que a aprovação de uma 
proposta para congelar os 
preços dos medicamentos 
teria como consequência 
o desabastecimento. “Se 
vamos ter que fazer um 
congelamento de preços, 
deveríamos olhar também 
para esses bens da cesta 
básica. Por que não con-
gela tudo? E a resposta 
é simples, não se conge-
la tudo porque isso já foi 
tentado no nosso país, e 
já vimos que, mesmo por 
curtos períodos, o conge-
lamento não funciona”, 
argumentou.
Mussolini citou o gover-
no do ex-presidente José 
Sarney, quando, por causa 
da inflação alta, os conge-
lamentos eram comuns e 
os produtos sumiam das 
prateleiras. “Sumiram não 
porque o empresário não 
quis entregar. Sumiram 
porque, quando o custo 

de produção fica maior do 
que o preço de venda do 
produto, o produto desa-
parece do mercado. E essa 
é a lógica que sempre fun-
cionou. Nós precisamos 
ter um balanço para que as 
coisas funcionem”, disse.
Para o setor, a única saída 
viável seria a isenção de 
impostos. O representante 
da indústria farmacêutica 
destacou que a média de 
tributos de medicamentos 
no Brasil é de 31,3%, en-
quanto a média mundial 
é de 6%. “Há uma PEC 
do Senador Reguffe, PEC 
nº 2, de 2015, que cria 
imunidade tributária para 
medicamentos. Essa PEC 
precisaria ser votada, essa 
PEC precisaria andar, por-
que, caso a gente tenha 
uma imunidade tributária, 
o custo do medicamen-
to no Brasil do dia para a 
noite cairia em 31%, por-
que a regra de preços da 
Cmed determina que qual-
quer aumento tributário ou 
redução tributária tem que 
ser repassado automatica-
mente para o preço”, afir-
mou.
Pauta
O senador Lasier Martins 
adiantou que o reajuste 
dos medicamentos deve 
entrar na pauta da Casa. 
“Esperamos que o plená-

rio venha a, talvez na pró-
xima semana, pelo menos 
tem prometido o presiden-
te [do Senado, Rodrigo] 
Pacheco levar à pauta, de 
novo, discutir e votar a ve-
dação durante esta pande-
mia, porque não é justo o 
que nós estamos vendo”, 
disse.
O senador defendeu que 
haja uma moderação. “O 
setor farmacêutico é um 
dos mais lucrativos no 
Brasil. Não se ouve falar 
em fechamento de far-
mácias, a não ser quando 
está em lugar muito ermo, 
muito distante. Agora, a 
abertura de farmácias é 
numa quantidade notória 
em toda parte, por quê? 
Porque dá lucro, porque é 
bom negócio. Então, va-
mos moderar isso. Nós es-
tamos vivendo uma situa-
ção de excepcionalidade”, 
acrescentou.
Além da PEC que isenta 
impostos, entre as propos-
tas em tramitação no Se-
nado sobre medicamentos, 
os senadores destacaram a 
PEC 65, de 2016, que veda 
impostos sobre medica-
mentos de uso humano ad-
quiridos por pessoa de bai-
xa renda e o PL 1.611, de 
2019, que prevê dedução 
do Imposto de Renda dos 
gastos com medicamento.
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Parabéns Monteiro Lobato 
26 de abril 141 anos

Antes de se chamar Mon-
teiro Lobato, o município 
teve quatro denomina-
ções: Freguesia das Esta-
cas, Freguesia de Nossa 
Senhora do Bonsucesso 
do Buquira, Vila das Pal-
meiras do Buquira e Vila 
do Buquira. Na língua 
tupi, Buquira quer dizer 
Ribeirão dos Pássaros. O 
povoado de Buquira foi 
criado em território de 
Caçapava e Taubaté sob 
a invocação de Nossa Se-
nhora do Bonsucesso. Sob 
o aspecto eclesiástico, a 
povoação foi elevada à 
Freguesia e Distrito de Paz 
em 25 de abril de 1857, e 
incorporada ao município 
de Taubaté. Buquira só as-
cendeu à condição de Vila 
em 26 de abril de 1880 e, 
depois, a de cidade, em 
19 de dezembro de 1900, 
criada através de lei esta-

dual. Reduzida à condição 
de distrito em 1934, esta 
foi incorporada ao municí-
pio de São José dos Cam-
pos, do qual finalmente se 
emancipou em 1948. Um 
ano depois ganhou o nome 
de Monteiro Lobato. O 
nome é uma homenagem 
ao eminente escritor José 
Bento Monteiro Lobato 
que na fazenda do Buquira 
iniciou sua brilhante car-
reira literária escrevendo 
os admiráveis contos de 
Urupês. Mais tarde a fa-
zenda do Buquira passou a 
se chamar Fazenda do Vis-
conde e, depois, Sítio do 
Pica-pau Amarelo, que até 
hoje atrai grande número 
de turistas. 
O aniversário de Montei-
ro Lobato é comemorado 
no dia 26 de abril. Fun-
dadores: No que se refere 
à aldeia, não há registro 

histórico de um fundador. 
Presume-se que, manda-
dos por Jacques Félix, 
alguns bandeirantes em 
direção a Minas Gerais te-
nham montado passagem 
onde atualmente é o centro 
urbano da cidade. Levan-
do-se em conta a criação 
da Freguesia, nos anos 40 
do século 19, os funda-
dores seriam os doadores 
das terras para a formação 
do patrimônio da Fregue-
sia de Nossa Senhora do 
Bonsucesso, a saber: Anna 
Martins da Rocha, comen-
dador José Manoel Freire, 
capitão Francisco Alves 
Fagundes e Luciano José 
das Neves, cujas escrituras 
de doação estão transcritas 
no livro “História do Mu-
nicípio de Monteiro Lo-
bato”, do jornalista e his-
toriados Geraldo Moacir 
Marcondes Cabral.

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 - PROC. ADM. Nº 161/2021 - 
OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é o Contratação 
por tempo determinado de prestadores de serviços para execução 
de Projetos Sociais II executados no CRAS – Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social, conforme condições descritas 
na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais anexos que 
integram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 19/04 a 23/04/2021 - 
Horário: 09h00min às 16h30min no CRAS - Centro de Referência de 
Assistência Social – Rua Antônio de Oliveira Portes, Nº 1.174, Bairro 
Centro, Potim/SP; DATA DE REALIZAÇÃO: 26/04/2021 com agenda-
mento prévio com o candidato. A Chamada Pública na integra poderá 
ser consultada no endereço acima citado ou retirada GRATUITAMEN-
TE no site da Prefeitura Municipal de Potim: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 017/2021. 
Objeto: Contratação de Empresa para Desenvolvimento de Proje-
to Educacional de Reforço para os Alunos do Ensino Fundamental 
II, conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data 
para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 17/04/2021, até 
as 09h00min do dia 29/04/2021; data da abertura de propostas: das 
09h00min às 10h00min do dia 29/04/2021; data de início da sessão 
pública: às 10h00min do dia 29/04/2021, 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 público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 018/2021. 
Objeto: Aquisição de Equipamentos II, para as Unidades Básicas de 
Saúde do Município, conforme Proposta Nº 13770.915000/1190-02. 
Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 19/04/2021, 
até as 09h00min do dia 30/04/2021; data da abertura de propostas: 
das 09h00min às 10h00min do dia 30/04/2021; data de início da ses-
são pública: às 10h00min do dia 30/04/2021, 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 supracita-
do. 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 
019/2021. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Veículo para Utiliza-
ção no CAPS, Conforme Proposta Nº 13770.915000/1200-04. Data 
para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 19/04/2021, até 
as 09h00min do dia 04/05/2021; data da abertura de propostas: das 
09h00min às 10h00min do dia 04/05/2021; data de início da sessão 
pública: às 10h00min do dia 04/05/2021, 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.


