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Natal iluminado solidário 
2022 de Tremembé arrecada 
mais de 400 cestas básicas 

para o fundo social de 
solidariedade

A famosa festividade do 
Natal Iluminado de Tre-
membé teve o seu início na 
última sexta-feira, dia 02, e 
segue até o dia 15 de janeiro 
de 2023 com a presença das 
tendas gastronômicas na 
Praça Geraldo Costa, além 
de uma extensa programa-
ção cultural e musical que 
irá contar com apresenta-
ções de artistas da cidade e 
da região. 
Este ano a Prefeitura de 
Tremembé realizou um 
leilão público para a ins-
talação de tendas gastro-
nômicas na praça durante 
os meses de dezembro e 
janeiro, arrecadando mais 

de 400 cestas básicas como 
contrapartida e que foram 
entregues ao Fundo Social 
de Solidariedade do muni-
cípio para a distribuição as 
famílias carentes.
Com mais de 10 opções de 
tendas gastronômicas, serão 
45 dias de atividades cultu-
rais, musicais, gastronômi-
cas e teatrais gratuitas na 
Praça Geraldo Costa entre 
os dias 02 de dezembro a 
15 de janeiro em Tremem-
bé, além, é claro, da chega-
da do Papai Noel.
Confira a programação des-
ta semana: 
Dia 09/dez, sexta-feira:
19h30 – 

Coral Escola Barukids
20h30 – 
Orquestra Filarmônica 
ASAFE
Dia 10/dez, sábado:
19h – CHEGADA DO PA-
PAI NOEL NA PRAÇA 
DA ESTAÇÃO
Dia 11/dez, domingo:
20h – Show com Adriana 
Farias*
E MAIS ...
ESPAÇO KIDS
BARRACAS DE COMI-
DAS E BEBIDAS
APRESENTAÇÕES MU-
SICAIS
FEIRA DOS ARTESÃOS 
VISITA GUIADA NO MU-
SEU DE TREMEMBÉ.

Parceria cidadã celebra o natal com 
apresentações de 12 instituições

A Prefeitura de Caçapava, 
junto a Secretaria de De-
senvolvimento Social, rea-
lizará no dia 8 de dezembro 
o “Natal Parceria Cidadã 
2022”. 
O evento reunirá 12 insti-
tuições que atuam com o 
município e cada uma delas 
oferecerá uma atividade de 
encerramento, sendo coral, 
dança e demais apresenta-
ções artísticas. 
O evento será na Praça da 
Bandeira e tem início às 

17h, com encerramento 
previsto para 22h. Confira 
a programação: 18h - Con-
viver - Coreografia com ca-
deiras de rodas
18h20 - APAE - Apresenta-
ção de Coral e banda
18h40 - Casa da Criança - 
Hip Hop e Coral
19h - Lar Emmanuel - 
Apresentação de trabalhos 
e fotos
19h20 - Casa Gê - Apresen-
tação de coral
19h40 - Estação Juventu-

de - Espetáculo de Dança 
“Uma Nova Era”
20h - Centro de Abordagem 
Social - Vídeo
20h15 - Lar de Idosos Vi-
cente de Paula - Mural e 
exposição de artesanato
20h30 - Lar Vicentino - Ví-
deo
20h45 - Projeto Agir - 
Apresentação de vídeo
21h - Lar Fabiano de Cristo 
- Apresentação de Dança
21h20 - Abesc - Canto, 
dança e teatro
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EXPEDIENTE

06-07 de dezembro 2022 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 064/2022. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Ces-
tas Básicas para os Servidores Municipais. Data para recebimento de 
proposta: das 08h00min do dia 07/12/2022, até as 08h00min do dia 
19/12/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min 
do dia 19/12/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
19/12/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado 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 065/2022. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Água 
Mineral e Gás de Cozinha. Data para recebimento de proposta: das 
08h00min do dia 07/12/2022, até as 08h00min do dia 19/12/2022; data 
da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 19/12/2022; 
data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 19/12/2022, ho-
rário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link 
- licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessa-
dos no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 
3112-9200.

Aviso de Suspensão e Abertura de Pregão - A Prefeitura Municipal de 
Potim torna pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 050/2022. Ob-
jeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Pneus, 
Câmaras e Protetores, e Prestação de Serviços de Instalação, Alinha-
mento e Balanceamento, que ocorreria na data de 09/12/2022 às 09:00 
horas, tendo em vista o acontecimento do jogo da Seleção Brasileira de 
Futebol na Copa do Mundo. Desta forma, ficam alteradas: Data para 
recebimento de proposta: até as 08h00min do dia 12/12/2022; data da 
abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 12/12/2022; 
data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 12/12/2022, ho-
rário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link 
- licitações”. Potim, 06 de dezembro de 2022 - Maurino P. S. Junior – 
Pregoeiro.

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022 – PROC. ADM. Nº 443/2022 - OB-
JETO: Cadastro de Prestadores de Serviço para orientação no Projeto 
“Escolinha de Fanfarra” no período de janeiro à dezembro de 2023, con-
forme condições descritas na Chamada Pública, no Termo de Referên-
cia e demais anexos que integram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: 
de 07/12/2022 à 14/12/2022, das 09h30min às 16h30min na Secretaria 
Municipal de Educação, situado à Rua Rio Grande do Sul, nº 43, Jd. 
Alvorada, Potim/SP. DATA DA REALIZAÇÃO: 15/12/2022 com agenda-
mento prévio com o candidato. A Chamada Pública na integra poderá 
ser consultada no endereço acima citado ou retirado GRATUITAMENTE 
no site: www.potim.sp.gov.br.
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Secretaria de esportes de 
Tremembé promove festival de 

natal de atletismo infantil

No próximo dia 17 de de-
zembro, vai rolar no Centro 
de Lazer João Batista do 
Nascimento Lima (Quadra 
Coberta), uma disputadís-
sima e tradicional prova de 
atletismo para crianças de 
até 12 anos.
As inscrições são gratuitas 
e poderão ser feitas na hora 
do evento. ANOTA AÍ!

 17 de dezembro
08h00
Quadra Coberta
Tragam seus filhos, so-
brinhos, netos, vizinhos, 
TODA A CRIANÇADA 
para participar deste evento 
contagiante que tem por ob-
jetivo trazer mais diversão 
para as crianças e incentivá-
-las para a prática esportiva.

MAIS INFORMAÇÕES:
3672-2846
Secretaria de Esportes e 
Lazer. 
Endereço: Rua Antenor 
Vargas nº 398 – Bairro Jar-
dim dos Eucaliptos (Qua-
dra Coberta), no horário 
das 08h às 12h e das 14h 
às 17h, de segunda a sexta-
-feira.

Alunos de 
capoeira do 

projeto Bem + 
Esporte 

participam de 
batizado e troca 

de corda no 
próximo dia 10

No dia 10 de dezembro, das 
8h às 13h, será realizado no 
Ginásio Municipal de Es-
porte um batizado de troca 
de cordas com a participa-
ção de 60 alunos da escoli-
nha de capoeira do Projeto 
Bem + Esporte. A Ação é 
promovida pela Prefeitura 

de Caçapava, por meio da 
Secretaria de Esporte e En-
tretenimento. A cerimônia 
contará com a presença dos 
alunos e familiares, além de 
professores e mestres con-
vidados do Vale do Paraíba. 
São esperadas cerca de 180 
pessoas no evento.As ativi-

dades de capoeira do Bem 
+ Esporte são gratuitas e 
ocorrem no Parque Ecoló-
gico da Moçota e no Giná-
sio Municipal de Esportes.
Mais informações na Se-
cretaria de Esporte e Entre-
tenimento. Tel. (12) 3652-
9241.
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A Gazeta dos Municípios 03-04-05 de dezembro 2022 

A programação de natal de 
Tremembé começa nesta 

sexta-feira, 02/dez E a 
chegada do papai noel 
está confirmada para a 

próxima semana, dia 10/
dezembro, sábado, às 19h

Confira algumas das atra-
ções para o Natal Iluminado 
de Tremembé:
Dia 02/dez, sexta-feira:
 20h00 – Rock of All Deca-
des
Dia 03/dez, sábado:
20h00 – Quarteto QUA-
DRIPHONIX
Dia 04/dez, domingo:
20h00 – Teddy Berrante
Dia 09/dez, sexta-feira:
19h30 – Coral Escola Ba-
rukids

20h30 – Orquestra Filarmô-
nica ASAFE
Dia 10/dez, sábado:
19h – CHEGADA DO PA-
PAI NOEL NA PRAÇA DA 
ESTAÇÃO 
Dia 11/dez, domingo:
20h – Show com Adriana 
Farias*
Dia 15/dez, quinta-feira:
20h – Apresentação do Pro-
jeto Cultura em Ação
Dia 17/dez, sábado:
19h – Peça Teatral da Cia. 

Lipe de Teatro
20h – Coral da Terceira Ida-
de do Centro de Convivên-
cia do Idoso de Tremembé
Dia 18/dez, domingo:
20h – Show especial de Na-
tal com a Trupe Café com 
Canela*
Dia 23/dez, sexta-feira:
21h – Show com Rafinha*
Dia 30/dez, sexta-feira:
21h – Show com a Orques-
tra Paulistana de Viola Cai-
pira*

Prefeitura de 
Caçapava 
convoca 

ambulantes para 
a renovação das 

inscrições 
municipais

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Finanças, está convocando 
todos os ambulantes em 
pleno exercício de suas ati-
vidades para fazerem a re-
novação de suas inscrições 
municipais, de acordo com 
o Art. 6º da Lei 5978/2022. 

O prazo máximo para a re-
novação é até o dia 20 de 
janeiro de 2023.Após essa 
data, as inscrições que não 
forem renovadas serão can-
celadas pela Administração 
Pública. Caso a fiscalização 
verifique que o ambulante 
está trabalhando com a ins-

crição cancelada, este esta-
rá sujeito a receber multa 
administrativa e sua merca-
doria poderá ser recolhida.
Os documentos necessários 
e as orientações de como 
fazer a renovação de ambu-
lante está no site da Prefei-
tura 


