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A Gazeta dos Municípios

Caminhão com produto
inflamável tomba na Dutra 
em São José dos Campos

Lollapalooza Brasil anuncia 
nova data para março de 2022

Projeto para construção de Teatro 
Municipal em Pindamonhangaba

é apresentado em Brasília

Um caminhão com pro-
duto inflamável (carga 
química/acrilato de etila) 
tombou por volta das 2h30 
desta quinta-feira (29) na 
rodovia Presidente Dutra, 
altura do km 154, sentido 
Rio de Janeiro, em São 
José dos Campos. 
Segundo a PRF, o moto-

Nesta quarta-feira (28), a 
produtora Time For Fun, 
confirmou através das re-
des sociais a nova data 
para o festival Lollapa-
looza. Como esperado, 
o evento não aconteceria 
mais neste ano por causa 
da pandemia do coronaví-
rus. Com isso, a 9º edição 
do Lollapalooza Brasil 
está oficialmente adiada 
para os dias 25, 26 e 27 de 
março de 2022.
Quem comprou os Lolla 
Passes, no ano passado 
quando a edição foi adia-
da pela primeira vez, ainda 

Nesta quarta-feira (28), 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, apresentou um 
projeto inédito em Brasília 
para a construção de um 
Teatro Municipal.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues e a secretária de 
Obras e Planejamento, 
arquiteta Marcela Franco, 
foram recebidos pelo Mi-
nistro do Turismo, Gilson 
Machado. O encontro fei-
to através de uma articu-
lação política do prefeito 
e do vereador Julinho Car, 
junto ao Deputado Fede-
ral Cezinha de Madureira, 
que acompanhou a audiên-
cia e intercedeu pelo pleito 
do município.
“O Ministro conheceu o 
projeto e colocou-se à dis-
posição para buscar recur-
sos que possam contribuir 
com esse sonho antigo da 
nossa cidade e que foi nos-
so compromisso de cam-
panha. Quero mais uma 
vez agradecer ao deputado 
Cezinha de Madureira que 
é um grande amigo de Pin-

rista perdeu o controle do 
veículo, fazendo com que 
o caminhão tombasse no 
canteiro lateral, o que não 
prejudicou o tráfego. 
A concessionária Nova-
Dutra, que administra a ro-
dovia, acionou a Compa-
nhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb) para 

estão valendo. A produtora 
anunciou que quem não 
puder comparecer nas no-
vas datas, poderá reverter 
o valor dos ingressos em 
créditos para um evento 
futuro da Time For Fun, 
ficando descartado o re-
embolso de quem não 
puder ir. “[...] Queríamos 
muito fazer mais uma edi-
ção inesquecível neste ano 
mas, com a emergência de 
saúde pública de impor-
tância internacional decor-
rente da pandemia, ficou 
cada vez mais claro que 
não será possível realizar 

damonhangaba”, afirmou 
Dr. Isael.
Segundo a secretária de 
Planejamento, Marcela 
Franco, a proposta con-
templa utilizar o espaço 
onde hoje encontra-se a 
atual rodoviária, sem cus-
tos de aquisição de uma 
nova área, aproveitando 
um espaço bem localiza-
do.
“Trata-se de um projeto 
moderno que irá incre-
mentar e desenvolver me-
lhor a cultura e turismo de 
Pindamonhangaba, garan-
tindo toda estrutura para 
a cidade receber grandes 
espetáculos e tornar-se re-
ferência para a cultura na 
região metropolitana do 
Vale do Paraíba”, reforçou 
Marcela.
O novo espaço prevê uma 
capacidade superior a 350 
pessoas e também me-
lhor funcionalidade com 
sala de oficinas culturais 
para que o equipamento 
seja bem utilizado pela 
comunidade cultural, não 

acompanhar a remoção do 
veículo. Até às 9h30 da 
manhã desta quinta-feira 
(29), o caminhão ainda es-
tava no local, aguardando 
a remoção. Já o motorista 
do veículo teve ferimentos 
leves, sendo encaminhado 
ao Hospital da Vila Indus-
trial.

em 2021 o fim de sema-
na espetacular que vocês 
amam.
[...] Vamos voltar mais 
fortes do que nunca em 
março de 2022 para um 
Lollapalooza Brasil histó-
rico. Mal podemos esperar 
para encontrar vocês todos 
no Autódromo de Interla-
gos, em São Paulo, no ano 
que vem!”. Diz parte da 
nota publicada no site do 
Lollapalooza Brasil.
Mais informações sobre a 
9ª edição do Lollapalooza 
Brasil podem ser obtidas 
no site oficial.

somente em ocasiões de 
apresentações.
Para o secretário de Cultu-
ra e Turismo da Prefeitura, 
Alcemir Palma, o empre-
endimento marcará um 
novo tempo para a cultura 
do município.
“A cidade cresceu muito e 
merece um teatro à sua al-
tura, pois hoje temos ape-
nas o teatro Galpão, com 
capacidade mais restrita, 
que não comporta receber 
eventos mais robustos. 
Com o novo teatro, tere-
mos um auditório amplo 
para agradar diversas mo-
dalidades culturais”, sa-
lientou Alcemir.
Segundo ele, o projeto será 
discutido com diversos 
segmentos especialmen-
te o Conselho Municipal 
de Cultura. “Ainda temos 
algumas contribuições e 
ajustes que poderão somar 
ao projeto atual para fazer 
algo que realmente venha 
transformar a cultura do 
município”, finalizou o se-
cretário.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.   

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

Livro D-25, FLS. nº 250, Termo nº 7368
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ DONIZETI DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA PAVESI, aprensen-
tando 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 12 de abril de 1960, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domi-
ciliado na Rua das Heliconias, nº 276, Vale das Flores, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de SEBASTIÃO FRANCISCO 
DA SILVA, falecido e de LOURDES CARVALHO DA SILVA, falecida em Taubaté/SP, na data de 27 de novembro de 2020. 
A habilitante é natural de Caatiba-BA, nascida no dia 06 de fevereiro de 1966, de estado civil viúva, de profissão salgadeira, 
residente e domiciliada na Rua das Heliconias, nº 276, Vale das Flores, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de JOAQUIM 
SABINO DE SOUZA, falecido em São Miguel Arcanjo/SP e de ANA SABINA DE SOUZA, falecida em São Paulo/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-25, FLS. nº 249, Termo nº 7367
Faço saber que pretendem se casar RENAN DE TOLEDO ALVES e CÁSSIA REZENDE PATRICIO, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tauba-
té-SP, nascido no dia 05 de abril de 1996, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Estrada 
Municipal do Aterrado, nº 751, Aterrado, Tremembé/SP, CEP 12120-000,filho de DEJAIR ALVES, de 47 anos, natural de 
Tremembé/SP, nascido na data de 10 de julho de 1973 e de ANDREA ALVES DE TOLEDO, de 44 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 02 de dezembro de 1976, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascida no dia 06 de maio de 1999, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na 
Avenida da Saudade, nº 40, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de BENEDITO CESAR DE OLIVEIRA PATRICIO, 
de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 25 de julho de 1965 e de TÂNIA CRISTINA DE ASSIS REZENDE, 
de 49 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 24 de fevereiro de 1972, 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.
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Médicos retornam a atender 
no CISAS em Moreira César

Governo de São Paulo
prorroga fase de transição 

até 9 de maio

A Secretaria da Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, confirmou que 
partir do dia 3 de maio, o 
atendimento médico na 
unidade de saúde da famí-
lia do CISAS (Centro Inte-
grado de Saúde e Assistên-
cia Social) será retornado.
A unidade que fica na rua 
Maria Luiza Machado 
Salgado, em Moreira Cé-
sar, está sem profissional 
médico há cerca de 20 dias 
em virtude do desligamen-
to, a pedido, dos médicos 
que atendiam anterior-
mente.
CISAS volta com atendi-
mento a partir do dia 03 

Foi anunciado nesta quar-
ta-feira (28), pelo Gover-
nador João Doria, a prorro-
gação da fase de transição 
do Plano São Paulo até o 
dia 9 de maio. 
“Damos assim a continui-
dade gradual e segura de 
abertura da economia do 
estado de São Paulo para 
recuperar empregos e dar 
oportunidades aos brasi-
leiros de nosso estado de 
terem acesso a renda, salá-
rio e dignidade em suas vi-
das”, afirmou o Governa-
dor. “Estamos evoluindo, 
mas não liberando. Siga 
as regras sanitárias para 
proteger as suas vidas e de 
seus familiares”, acrescen-
tou Doria.
O horário estendido das 
6h às 20h vale a partir do 
próximo sábado (1), para 

de maioCISAS volta com 
atendimento a partir do dia 
03 de maio (Foto : Divul-
gação)
“Queremos agradecer a 
compreensão da popula-
ção neste período, pois 
não foi fácil viabilizar 
novo médico, após três 
pedidos consecutivos de 
baixa. Aproveitamos o 
concurso público em vi-
gor e conseguimos, após 
todo trâmite burocrático 
de contratação, o aceite do 
novo profissional”, afir-
mou a secretária de Saúde, 
Valéria Santos.
Para evitar que os mora-
dores ficassem sem aten-

estabelecimentos comer-
ciais, galerias e shoppings. 
O mesmo expediente po-
derá ser seguido por ser-
viços como restaurantes e 
similares, salões de bele-
za, barbearias, academias, 
clubes e espaços culturais 
como cinemas, teatros e 
museus. Até sexta (30), 
porém, continua a vigorar 
o horário atual das 11h às 
19h. A fase de transição 
mantém liberadas as cele-
brações individuais e cole-
tivas em igrejas, templos e 
espaços religiosos, desde 
que seguidos rigorosa-
mente todos os protocolos 
de higiene e distanciamen-
to social. Parques estadu-
ais e municipais também 
poderão ficar abertos, mas 
com horário das 6h às 18h.
Para evitar aglomerações, 

dimento médico durante 
este período, os pacientes 
foram encaminhados até 
unidades próximas (Vila 
São Benedito e Jd. Azere-
do). O Cisas atende cerca 
4.500 moradores da região 
central do Distrito de Mo-
reira César com uma equi-
pe de estratégia em Saúde 
da Família.
No local, são realizadas 
consultas médicas, con-
sultas com profissionais de 
enfermagem, vacinação, 
aferição de pressão arte-
rial, inalação, atendimento 
odontológico, curativos e 
coleta de sangue, entre ou-
tros serviços.

a capacidade máxima de 
ocupação nos estabele-
cimentos liberados está 
mantida em 25%. O toque 
de recolher continua em 
todas as cidades do estado, 
das 20h às 5h.
“É muito importante res-
peitar a capacidade de ocu-
pação de 25% e o toque de 
recolher, que é um ponto 
que os especialistas em 
saúde têm defendido mui-
to. Quando nós consegui-
mos reduzir a circulação 
das 20h às 5h, nós conse-
guimos ter uma redução 
muito importante da taxa 
de transmissão. Nós esta-
mos tendo uma redução de 
leitos de UTI ocupados de 
cerca de 1% por semana”, 
afirmou a Secretária de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen.

Começa a produção da
Butanvac, vacina totalmente
nacional contra a COVID-19

Nesta quarta-feira (28), 
Governador João Doria 
anunciou que o Instituto 
Butantan começa a pro-
duzir hoje, o primeiro lote 
de 18 milhões de doses da 
Butanvac, primeira vacina 
nacional contra o corona-
vírus.
Este será o 1º imunizante 
do tipo fabricado integral-
mente no país, pelo Ins-
tituto Butantan, sem ne-
cessidade de importação 
de matéria-prima, como 
ocorre atualmente. 
“Nesta primeira etapa, o 
Butantan vai produzir 18 
milhões de doses da vacina 
pronta para o uso já na pri-
meira quinzena de junho, 
assim que o processo de 
aprovação da Anvisa for 
concluído. Essa produção 
vai alcançar 40 milhões de 
doses. Mas a capacidade 
de produção da fábrica do 
Butantan seguramente é 
para 100 milhões de doses 
até o final deste ano. No 
ritmo que o Butantan tem 
trabalhado, se houver ve-
locidade na aprovação da 
Anvisa, ainda neste ano o 
Butantan poderá produzir 
até 150 milhões de doses 
da Butanvac”, afirmou Do-
ria. SÃ£o Paulo comeÃ§a 
a produzir o primeiro lote 
da ButanvacSão Paulo co-
meça a produzir o primei-
ro lote da Butanvac (Foto : 

Governo de São Paulo)
O primeiro lote de 520 mil 
ovos chegou ao complexo 
fabril do Butantan e ime-
diatamente foi enviado às 
incubadoras para trans-
ferência e inoculação do 
vírus. A partir da próxima 
semana, após período de 
incubação em ambiente 
isolado, estão previstas as 
etapas de colheita do líqui-
do alantóico, clarificação, 
concentração, purificação 
e inativação do vírus para 
a obtenção do IFA (Insu-
mo Farmacêutico Ativo).
Outros cinco lotes com 
mesma quantidade de ovos 
do primeiro deverão che-
gar ao Instituto Butantan 
até a próxima semana para 
os processos de produção 
da matéria-prima, totali-
zando cerca de 6 milhões 
de doses em IFA até o dia 
18 de maio.
A tecnologia para obten-
ção do IFA da Butanvac, 
largamente dominada pelo 
Butantan, já está disponí-
vel na fábrica de vacinas 
contra a gripe do instituto, 
e usa o cultivo de cepas em 
ovos de galinha, que gera 
doses de vacinas inativa-
das, feitas com fragmentos 
de vírus mortos.
A iniciativa do novo imu-
nizante faz parte de um 
consórcio internacional 
do qual o Instituto Butan-

tan é o principal produtor, 
responsável por 85% da 
capacidade total, e tem o 
compromisso de fornecer 
essa vacina ao Brasil e aos 
países de baixa e média 
renda.
Paras os testes clínicos, o 
Instituto Butantan enviou 
na última sexta-feira (23) 
à Anvisa o protocolo de 
estudo clínico da Butan-
vac. Assim que autoriza-
dos pelo órgão regulador 
nacional, os estudos de 
fase 1 e 2 em humanos co-
meçarão imediatamente, 
com 1,8 mil voluntários. 
A fase 3, com maior esca-
la de participantes, deverá 
incluir 9 mil pessoas.
Os ensaios clínicos da 
nova vacina deverão du-
rar cerca de 20 semanas. 
Serão feitos com voluntá-
rios adultos a partir de 18 
anos de idade. Tanto quem 
já tomou a vacina quanto 
quem já teve COVID-19 
poderão ser incluídos nos 
testes.
O resumo com as informa-
ções anunciadas durante 
a entrevista coletiva desta 
quarta-feira está disponí-
vel no link:
https://issuu.com/gover-
nosp/docs/apresentacao_
producao_butanvac_final
*Informações da comu-
nicação Governo de São 
Paulo
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Workshop “As oportunidades na
Incerteza” é realizado para a

Veibras de São José dos Campos

Embraer divulga resultados
do 1º trimestre com

prejuízo de R$ 489 milhões

No dia 03 de maio, será 
realizado para a Veibras 
São José dos Campos, o 
Workshop “As oportu-
nidades na Incerteza - 5 
passos para uma vida mais 
leve”, pela empresária e 
CEO do CEPA Brasil, Ro-
sina Cammarota.
O evento gratuito e aberto 
ao público, será transmiti-
do às 18h30h, em seu ca-
nal do Youtube, com dicas 
divididas em cinco etapas, 
para ajudar aqueles que 
desejam levar a vida com 
mais leveza e plenitude.
Com a pandemia da Co-
vid-19, vivemos em um 
cenário de inseguranças 
constantes a respeito de 
nosso futuro, promovendo 
uma série de ansiedades e 
estresses mentais e físicos. 
Sensação que se tornou 
muito frequente na vida 
das pessoas, despertando 
vulnerabilidades e inquie-
tações internas. 

Nesta quinta-feira (29) a 
Embraer - empresa aero-
espacial, divulgou os re-
sultados do 1º trimestre de 
2021, registrando um pre-
juízo de R$ 489 milhões.
Conforme a companhia, 
descontados eventos ex-
traordinários, o prejuízo 
líquido ajustado foi de R$ 
522,9 milhões no 1º tri-

Com isso, a CEO da CEPA, 
irá compartilhar dicas e re-
latos de mudanças que po-
dem ocorrer no dia a dia, 
através da adoção de sim-
ples práticas de meditação, 
que ajudam a alcançar e a 
direcionar os caminhos na 
busca pelo autoconheci-
mento, transformando os 
medos e as inseguranças 
em forças motivadoras.
“Há uma crença popular 
muito errada de que a me-
ditação é perda de tempo 
e coisa de pessoas místi-
cas. E não é nada disso! 
A meditação hoje é muito 
estudada e validada pela 
Neurociência e pelas áre-
as da saúde, considera-
da uma grande aliada na 
prevenção e inclusive no 
tratamento de muitas do-
enças. É uma ferramenta 
importante para o auto-
conhecimento e conexão 
com a nossa essência, que 
influencia diretamente em 

mestre de 2021, pior que a 
perda de R$ 433,6 milhões 
no mesmo período fiscal 
do ano passado.
A Receita líquida, porém, 
atingiu R$ 4.452,1 mi-
lhões, representando um 
aumento de 55% em re-
lação ao 1º trimestre de 
2020.
A Embraer, neste 1º tri-

todas as ações e decisões 
dos indivíduos e é indi-
cada para todos.”, explica 
Rosina Cammarota.
A meditação é uma técnica 
que permite que as pesso-
as encontrem níveis mais 
calmos e silenciosos da 
consciência, para que o si-
lêncio interior seja alcan-
çado. Além disso, a ação 
também ajuda na libera-
ção da tensão acumulada, 
o estresse, a fadiga e tudo 
o que impede a experiên-
cia com a natureza da es-
sência.
Meditar faz bem para a 
saúde e imunidade, in-
fluência na felicidade, no 
foco, nos relacionamen-
tos, na criatividade e na 
alta performance. Em um 
nível mais profundo, o ob-
jetivo final da meditação 
é a iluminação, que pode 
ser simplesmente descrita 
como um despertar para o 
seu “verdadeiro eu”.

mestre, entregou nove ae-
ronaves comerciais e 13 
executivas (10 jatos leves 
e três grandes) e sua car-
teira de pedidos firmes so-
mou US$ 14,2 bilhões.
A companhia informou 
que encerrou o trimestre 
com caixa total de R$ 14 
bilhões e dívida líquida de 
R$ 10,8 bilhões.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a reabertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
006/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Gêneros Alimentícios II. Data para recebimento de proposta: 
das 09h00min do dia 30/04/2021, até as 09h00min do dia 12/05/2021; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
12/05/2021; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
12/05/2021, 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 Retificação – PROC. ADM. Nº 433/2020 – EDITAL Nº 
015/2021 - TP Nº 002/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 
EMEI ANTÔNIO BARBOSA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Tendo em vista ne-
cessidade de nova alteração da Planilha Orçamentária do processo 
em epígrafe, devido à erros de cálculo do BDI, ficam alteradas: En-
trega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 17/05/2021. Abertura 
dos Envelopes: 10h00min do dia 17/05/2021. O Edital e Arquivos de 
Engenharia Retificados poderão ser retirados gratuitamente na Pre-
feitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br. 
Potim, 29 de abril de 2021. André L. S. Oliveira – Presidente da Co-
missão de Licitação.

 

 

Extrato de Aditamentos Contratuais – Prorrogações de vigência. Fundamento: Lei 8.666/93, Art. 
57, II - Processo 02 2020 Convite 01 2020 Objeto: Prestação de Serviços de Máquinas Pesadas e 
Transporte de Cargas em Geral. Vigência: 01/01/2021 a 08/03/2021; Contratada: R F dos Santos 
Terraplenagem ME CNPJ 10343417/0001-00; Processo 21 2020 Convite 04 2020 Objeto: Prestação 
De Serviços De Reforma E Adaptação Do Prédio Da Escola Edna Regina. Vigência: 01/01/2021 a 
15/05/2021; Contratada: Hebema Comércio E Engenharia EIRELI CNPJ 32628783/0001-49; 
Processo 09 2020 Tomada de Preços 01 2020 Objeto: Pavimentação Travessa Casemiro E Parte Da 
Av. 10 De Fevereiro. Vigência: 01/01/2021 a 01/04/2021; Contratada: 3 Marias Construtora EIRELI ME 
CNPJ 27705960/0001-03; Processo 29 2020 Convite 06 2020 Objeto: Drenagem E Pavimentação 
Trecho Da Estrada Municipal Do Bairro Do Pinheirinho. Vigência: 01/01/2021 a 05/04/2021; 
Contratada: Marcos Vinicius Binder Montes ME CNPJ 17395422/0001-06; Processo 29 2020 
Convite 06 2020 Objeto: Prestação De Serviços De Manutenção Equipamentos De Informática. 
Vigência: 01/01/2021 a 09/11/2021; Contratada: Next Informática Manutenção E Comércio Ltda ME 
CNPJ 17812791/0001-57; Processo 57 2020 Tomada de Preços 02 2020 Objeto: Prestação de 
Serviços de Telhamento na Quadra Esportiva, Frente e Laterais, Troca de Pisos, Assessórios, 
Pintura, Execução em Alvenaria e Portas na Escola de Ensino Fundamental e Troca de Pisos na 
Escola de Ensino Infantil. Vigência: 11/02/2021 a 12/04/2021; Contratada: E D Dos Santos 
Engenharia ME CNPJ 26596339/0001-96; Processo 57 2020 Tomada de Preços 02 2020 Objeto: 
Aquisição De Cestas Básicas. Vigência: /01/2021 a 28/12/2021; Contratada: Jose Benedito Moreira 
Goffi ME CNPJ 48417422/0001-93; Redenção da Serra, 25/02/2021. Jucimar Ferreira da Silva – 
Prefeito Municipal.  
 
 


