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A Gazeta dos Municípios A Gazeta
 de

 Tremembé 

33º Anos

Oportunidade: secretaria 
de ação social de Tremebé 
em parceria com o sebrae e 
senai abrem vagas para os 
cursos gratuitos de corte & 

costura.

GESTÃO 22 DE JUNHO 
08h00 ÀS 17h00 
Os interessados devem 
fazer as suas inscrições 
(enquanto houver vagas) 
na Secretaria de Ação 
Social na rua José Mon-
teiro Patto, 195 – Jd. 
Bom Jesus, das 09h às 

A Secretaria de Ação So-
cial de Tremembé abre a 
partir de amanhã, dia 10 
de maio, as inscrições 
para os cursos gratuitos 
de CORTE & COSTU-
RA. CURSO TÉCNICO  
 DE  06 A 21 DE JUNHO 
08h00 ÀS 17h00 CURSO 

11h ou das 14h às 16h. 
Documetos necessários: 
cópia do rg, cpf e com-
provante de residência 
atenção! As vagas 
são limitadas, cor-
ra e garanta a sua. 
Mais informações: 
3674-3660 ou 3674-3910

Tremembé sedia corrida de aventura que 
só os loucos encaram

Kleber Freitas, o desafio 
de Tremembé terá como 
ponto de partida a fazen-
da Ekotá Stella Silvia, de 
onde os competidores de-
vem partir rumo à supe-
ração de seus limites em 
provas que podem durar 
mais de 10h para os que 
vão percorrer os 23km do 
trajeto medium trail. 
Há também as opções 
easy trail, de 5km, e light 
trail, de 14km. A diver-
são também está garan-
tida para os pequenos, 
com uma corrida kids de 
dois percursos. 
“Tremembé apoia os 
eventos que estimulem a 
conexão das pessoas com 
o esporte e a natureza e 
que, principalmente, ge-
rem fluxo de turistas em 
nossa cidade. Para este 
desafio são esperados 
centenas de atletas que, 
junto com seus familia-
res, vão contribuir para o 
desenvolvimento da eco-

Prova de aventura Loucos 
Por Trail Run, que será 
realizada em Tremembé 
neste sábado 14 de maio, 
desafia os participantes a 
enfrentarem percursos de 
5, 14 e 23km em meio a 
mata atlântica, com subi-
das e descidas íngremes.
A cidade de Tremembé, 
reconhecida pelo seu po-
tencial eco turístico, se-
dia neste sábado, 14 de 
maio, mais um grande 
evento esportivo que pro-
mete atrair centenas de 
turistas. O Desafio LPTR 
- Loucos Por Trail Run, 
uma corrida de aventura 
que leva os participantes 
por um percurso off road 
(fora da pista) por entre 
montanhas da Serra da 
Mantiqueira, rios, subi-
das e descidas íngremes, 
desafia a mente e o corpo 
dos atletas.
Organizado pelo atleta de 
corrida em longas distân-
cias Ultra Trail Runner, 

nomia local. Desejamos 
às boas-vindas e sucesso 
na superação de seus li-
mites”, diz o secretário 
de Turismo e Cultura, 
Alexandre Calil.
O evento é aberto ao pú-
blico, com entrada gra-
tuita. Para competir, os 
interessados ainda po-
dem se inscrever até 10 
minutos antes da largada 
de cada prova, median-
te pagamento da taxa de 
inscrição. 
A retirada do Kit Atle-
ta acontece no dia 14/
maio, sábado, até 10 mi-
nutos antes das largadas, 
de acordo com os ho-
rários: 23km largada às 
7h, 14km largada às 8h e 
5km largada às 9h. O Kit 
do Kids será retirado de 
acordo com o horário de 
largada dos pais, confor-
me os horários acima. 
Mais informações no 
perfil oficial da prova @
desafioloucosportrailrun
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EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 81, Termo nº 7630
Faço saber que pretendem se casar HEITOR MADONA DO AMARAL e BEATRIZ ARAUJO 
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 Tremembé-SP, nascido no dia 21 de abril 
de 1985, de estado civil divorciado, de profissão pintor industrial, residente e domiciliado na Rua 
Aparecida, nº 157, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de APARECIDO AMA-
RAL, falecido em Tremembé/SP na data de 19 de junho de 2004 e de MARIA AUXILIADORA 
MADONA DO AMARAL, falecida em Tremembé/SP na data de 15 de dezembro de 2002. A habi-
litante é natural de Santo André-SP, nascida no dia 07 de fevereiro de 1998, de estado civil solteira, 
de profissão secretária, residente e domiciliada na Rua Aparecida, nº 157, Parque Nossa Senhora 
da Glória, Tremembé/SP, filha de FABIO ARAUJO DA SILVA, de 44 anos, natural de São Paulo/
SP, nascido na data de 09 de março de 1978 e de EDNA DA SILVA, de 54 anos, natural de São 
Paulo/SP, nascida na data de 19 de março de 1968, ambos residentes e domiciliados 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-26, FLS. nº 81, Termo nº 7631
Faço saber que pretendem se casar DORIVAL GONÇALVES e ANA EMILIA DE SILOS CRUZ, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Santos-SP, nascido no dia 02 de abril de 1972, de estado 
civil divorciado, de profissão químico, residente e domiciliado na Rua Antonio dos Santos Salgado, 
nº 16, Guedes, Tremembé/SP, filho de ESPIRIDIÃO GONÇALVES, falecido em Bertioga/SP na 
data de 30 de maio de 2021 e de APARECIDA FIGUEIREDO GONÇALVES, de 87 anos, natural 
de Barra Mansa/RJ, nascida na data de 31 de janeiro de 1935, residente e domiciliada em Bertioga/
SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 21 de novembro de 1983, de estado civil 
solteira, de profissão geógrafa, residente e domiciliada na Rua Antonio dos Santos Salgado, nº 16, 
Guedes, Tremembé/SP, filha de JOSÉ ANIBAL DE SILOS CRUZ, de 77 anos, natural de Casa 
Branca/SP, nascido na data de 17 de dezembro de 1944 e de BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA 
CRUZ, de 78 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 13 de abril de 1944, ambos residentes 
e domiciliados 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. 

Livro D-26, FLS. nº 82, Termo nº 7632
Faço saber que pretendem se casar ROGERIO DE SOUZA MARQUES DOS SANTOS e AMAN-
DA SILVA MARTINS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, inci-
sos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Guaratinguetá-SP, nascido no dia 
16 de fevereiro de 1984, de estado civil solteiro, de profissão pedreiro, residente e domiciliado na 
Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138, Una, Tremembé/SP, filho de BENEDITO MARQUES 
DOS SANTOS e de PRISCILA APARECIDA DE SOUZA SANTOS. A habilitante é natural de 
Guaratinguetá-SP, nascida no dia 12 de outubro de 1991, de estado civil solteira, de profissão 
empresária, residente e domiciliada na Rua Benedito Fernandes Porto, nº 194, Jardim do Vale, 
Guaratinguetá/SP, filha de JEDAIAS DE SOUSA MARTINS e de MARCIA MARIA DA SILVA 
MARTINS. 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. 

10-11 de  Maio 2022 

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

Livro D-26, FLS. nº 80, Termo nº 7628
Faço saber que pretendem se casar LEONARDO HENRIQUE NEVES ALVES e ANA CLARA 
BRAGANÇA MARIOTO, aprensentando 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 
17 de abril de 1998, de estado civil solteiro, de profissão policial militar, residente e domiciliado na 
Rua Áurea Apparecida de Oliveira Vargas, nº 41, Residencial Ana Candida, Tremembé/SP, filho de 
ALEXANDRE CLAUDINEI ALVES, de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 18 de 
março de 1975 e de MARIA CRISTIANE NEVES, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na 
data de 01 de dezembro de 1977, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é 
natural de Tremembé-SP, nascida no dia 19 de abril de 1998, de estado civil solteira, de profissão 
assistente de recursos humanos, residente e domiciliada na Rua Áurea Apparecida de Oliveira 
Vargas, nº 41, Residencial Ana Candida, Tremembé/SP, filha de LUIZ GUSTAVO MARIOTO, de 
44 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 24 de maio de 1977, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP e de INGRID BRAGANÇA, de 45 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data 
de 11 de setembro de 1976, 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. 

Livro D-26, FLS. nº 80, Termo nº 7629
Faço saber que pretendem se casar CRISTIANO DE MOURA SILVA JUNIOR e JÉSSICA DE 
SOUZA MORAIS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 
3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Franco da Rocha-SP, nascido no dia 05 
de outubro de 1998, de estado civil solteiro, de profissão atendente, residente e domiciliado na Rua 
Quarenta, nº 101, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de CRISTIANO DE MOURA SILVA, 
natural de Osasco/SP e de ADRIANA NUNES COITINHO, natural de Franco da Rocha/SP, ambos 
residentes e domiciliados em Perus/SP. A habilitante é natural de Franco da Rocha-SP, nascida no 
dia 11 de maio de 1994, de estado civil solteira, de profissão operadora de caixa, residente e domi-
ciliada na Rua Quarenta, nº 101, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de VIVALDO BATISTA 
MORAIS, falecido em São José dos Campos/SP, na data de 29 de abril de 2013 e de MARIA 
MARGARIDA DE SOUZA, falecida 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. 

Programa Bem-Estar Animal 
retorna para o bairro do Reino 

nesta quarta-feira (11)
oferecidos pelo Centro 
Municipal de 
Referência Animal – re-
alizará atendimentos de 
consulta, vermifugação, 
vacinação microchipa-
gem e agendamento de 
castração, na sede da 
Sociedade Amigos de 
Bairro do Reino, locali-
zada na rua Benedito de 
Paula Cassiano, número 

 O programa “Bem-Es-
tar Animal – O CRA 
mais perto de você” re-
torna para o bairro do 
Reino, nesta quarta-fei-
ra (11/5), dando sequ-
ência aos atendimentos 
realizados na comuni-
dade. 
O programa – que fun-
ciona como uma ex-
tensão dos serviços 

70.
O programa “Bem-Es-
tar Animal – 
O CRA mais perto de 
você” é composto por 
médicos veterinários, 
motorista, tratador, au-
xiliar e administrativo 
do Centro de Referên-
cia Animal, que farão o 
atendimento cada mês 
em um bairro da cidade.
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Fundart de Ubatuba abre inscrição para 
concurso Rainha dos Pescadores 2022

as menores de 18 anos 
deverão apresentar au-
torização dos pais ou 
dos seus responsáveis 
legais.
As inscrições devem ser 
realizadas diretamente 
na sede administrativa 
da Fundart, na Praça 
Nóbrega, nº 54, Centro 
– das 8h às 17h, me-
diante o preenchimen-
to da ficha de inscrição 
(disponível na sede e no 
site da Fundart e tam-
bém no edital abaixo) e 
a entrega de cópias sim-
ples do RG, CPF e com-
provante de residência.
As três primeiras colo-
cadas no concurso serão 
premiadas com: 1º Lu-
gar: Rainha dos Pesca-
dores com R$ 700,00; 

  Estão abertas até o dia 
14 de junho, as inscri-
ções para o concurso 
“Rainha dos Pescado-
res 2022”, que elege a 
representante das tradi-
ções caiçaras, do mar e 
dos pescadores. O des-
file integra o primeiro 
dia da programação da 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba 
que será realizada de 24 
a 29 de junho, na Praça 
de Eventos, na Avenida 
Iperoig.
Poderão participar do 
concurso somente as 
vinte primeiras inscri-
ções. As interessadas 
deverão ser residentes 
e domiciliadas em Uba-
tuba, com idade entre 
16 e 29 anos, sendo que 

2º Lugar: 1ª Princesa 
dos Pescadores com R$ 
500,00; e 3º Lugar: 2ª 
Princesa dos Pescadores 
com R$ 400,00.
A Rainha dos Pesca-
dores de 2022 deverá 
permanecer durante a 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador usando a co-
roa e a faixa, bem como 
participar da procissão 
terrestre e marítima, da 
corrida de canoas e da 
entrega das premiações.
O concurso “Rainha dos 
Pescadores 2022” e a 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba 
são realizados pela Pre-
feitura Municipal, por 
meio da Fundação de 
Arte e Cultura – Fun-
dart.

 

 
 
 
 

 

EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  
Cumprimento das Metas Fiscais  

(Lei de Responsabilidade Fiscal) 
  

PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 

 A Prefeitura Municipal de Redenção da Serra, em atendimento ao disposto no 
§ 4º, do Artigo 9º, da Lei Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, torna 
público a realização da Audiência Pública para apresentação à Comissão de 
Finanças da Câmara Municipal, da avaliação do cumprimento das Metas 
Fiscais do Município, relativas ao Primeiro Quadrimestre de 2022, que 
ocorrerá no dia 25 de maio de 2022, às 11:00 horas, no plenário da Câmara 
Municipal de Redenção da Serra, situada à Avenida XV de Novembro, nº 829 
– Centro, convidando os interessados e a população do Município. 

  Será disponibilizado previamente o estudo contendo os resultados das Metas 
Fiscais nos seguintes sites oficiais: redencaodaserra.sp.gov.br ou 
camaraderedencaodaserra.sp.gov.br – onde os interessados poderão, 
durante o horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados 
apresentados nos portais da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de 
Redenção da Serra. 

Redenção da Serra, 09 de maio de 2022. 
Jucimar Ferreira da Silva - Prefeito Municipal 
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EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  
SERVIÇOS DE SAÚDE  

  
PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 

  A Prefeitura Municipal de Redenção da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo 

36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização 

da AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando proporcionar a transparência necessária dos 

montantes e fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços 
de saúde prestados pelo Município à população, relativas ao Primeiro Quadrimestre 
de 2022, que ocorrerá no dia 25 de maio de 2022, à partir das 14:00 horas, no 

plenário da Câmara Municipal de Redenção da Serra, situada à Avenida XV de 

Novembro, nº 829 – Centro, convidando os interessados e a população do Município. 
    

  Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar a “Ata de 

Audiência Pública da Saúde” contendo as principais informações sobre os montantes e 

fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços de saúde, 

disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: redencaodaserra.sp.gov.br 

ou camaraderedencaodaserra.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o 

horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos 

portais da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Redenção da Serra. 

Redenção da Serra, 09 de maio de 2022. 

Jucimar Ferreira da Silva - Prefeito Municipal 
Benedito José Ramos – Secretário de Saúde 
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Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
CUMPRIMENTO

DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022

Em atendimento ao Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, a
Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a Comissão de Finanças e Orçamento desta
Casa, torna público a convocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o
cumprimento das metas fiscais do Município referente ao PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE
2022, em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada a partir das 19h do dia 26 de MAIO de
2022 na Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município.

Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza - Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
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Vigilância em 
Zoonoses envia 

escorpiões 
capturados para I
nstituto Butantan

proximidade também 
será uma forma de re-
ceber mais informa-
ções sobre manejo e 
controle de escorpiões, 
além de suporte sem-
pre que precisar identi-
ficar novas espécies.
Programa de Controle 
de Infestação de Escor-
piões
A Vigilância em Zoo-
noses tem como base 
as seguintes ações de 
controle de infestação 
de escorpiões: Vistoria, 
orientação casa a casa, 
bloqueio de infestação 
e captura. O protocolo 
de atendimento para a 
população, que identi-
fique a presença de es-
corpiões, é dar entrada 
com uma solicitação 
no postinho de saúde 
de referência. Se hou-
ver captura de espécie, 
o exemplar (acondicio-
nado em pote de vidro 
ou plástico) pode ser 
entregue na Vigilância 
para análise.
Caso haja algum aci-

 A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Saúde/ Vi-
gilância em Zoonoses, 
enviou, no dia 29 de 
abril, 330 escorpiões 
capturados no municí-
pio para o Instituto Bu-
tantan para a obtenção 
de veneno, que será 
utilizado na fabricação 
do soro antiescorpiôni-
co e também para a re-
alização de pesquisas.
Essa foi a primeira re-
messa de exemplares, 
mas a intenção é que 
a ação aconteça, pe-
riodicamente, sempre 
que houver quantidade 
maior de escorpiões, 
capturados durante as 
vistorias.
Essa integração entre a 
Vigilância e o Instituto 
Butantan vai ajudar a 
instituição a reunir es-
pécies de diferentes lo-
calidades para estudos, 
além de maior volume 
de veneno para produ-
ção do soro.
Para o Município, a 

dente com escorpiões, 
o soro antiescorpiôni-
co é disponibilizado no 
Hospital da Fusam.
Dicas de como preve-
nir acidentes com es-
corpiões
O combate ao escor-
pião acontece princi-
palmente com a elimi-
nação de sua fonte de 
alimento, principal-
mente baratas. Entre as 
dicas para evitar aci-
dentes estão:
1 - Não acumule lixo 
ou entulho e mantenha 
limpo terrenos baldios 
e quintais;
2 - Vede soleiras de 
portas e janelas, frestas 
e buracos nas paredes;
3 - Coloque telas ou 
tampe os ralos de pias 
e banheiros após o uso;
4 - Sacuda roupas e sa-
patos antes de usá-los;
5 - Não coloque a mão 
em buracos, pedras e 
troncos;
6 - Use calçados e lu-
vas grossas nas ativi-
dades de jardinagem.

“Domingo no 
Parque” vai 
reunir várias 

atrações dia 15 
de maio

Alma Libre Bike Club 
com muitas bicicletas, 
construções próprias, 
equipamentos antigos; 
Opaleiros de Pinda 
com opalas clássicos 
e que vão encantar os 
amantes de carros; gru-
po Voando Baixo, com 
exposição de veículos 
rebaixados e tunados, 
dentre outros.
Ainda haverá música 
ao vivo. Às 10 horas 
com presença de DJ 
Yago; às 14 horas, Cé-
sar Pop e Banda; e às 
16 horas Dj Marcelo 
Ratto. Também terá 
contação de histórias 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba vai pro-
mover o Domingo no 
Parque dia 15 de maio, 
das 10 às 18 horas.
O evento promovido 
pelo Novo Turismo da 
Secretaria de Cultura 
e Turismo vai propor-
cionar um domingo 
recheado de atrações 
para todos os públicos. 
Haverá música, expo-
sições, atividades es-
portivas e de lazer na 
pista de Pump Track do 
Parque.
O Domingo no Parque 
terá presença de vários 
clubes e grupos, como 

com Tonico da Viola e 
A Serra que Chora Lá-
grimas da Bela Índia, a 
partir das 15h30.
O secretário Adjunto 
de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores, disse 
que o evento vai ali-
nhar atividades espor-
tivas e exposições. “É 
um evento longo, com 
oito horas de duração, 
permitindo que as pes-
soas possam vir no me-
lhor horário. Também 
pensamos em oferecer 
uma diversidade de 
atrações, para que des-
ta forma agrade vários 
públicos”, explicou.

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 – Aquisição de Equi-
pamentos e Mobiliário Ref. Termo de Compromisso PAR - Educação, Conforme Termo de Referência e Demais 
Anexos do Edital – A Prefeitura Municipal de Potim informa a DESCLASSIFICAÇÃO das Propostas das empresas 
MICROFORT INFORMÁTICA LTDA, para o Item 05 e 42, tendo em vista que os produtos ofertados não atendem 
às exigências do descritivo do Termo de Referência; INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI, para o Item 34, 
tendo em vista que o produto ofertado não atende às exigências do descritivo do Termo de Referência. CONVOCA-
-SE as empresas habilitadas que ficaram em segundo lugar nos itens, para sessão de negociação em 12/05/2022 
às 09h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 10 de 
maio de 2022. Maurino P. S. Júnior – Pregoeiro.

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS E CARTUCHOS – A Prefeitura Municipal de Potim informa a 
reabertura da sessão em 12/05/2022 às 10h00min, para prosseguimento à fase de Manifestação de Interposição de 
Recursos, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 10 de maio 
de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.


