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 Tremembé 

33º Anos

A Livre Livraria abre suas 
portas e traz uma 

programação animada neste 
sábado, dia 20/08, para a praça 

Dep.Antônio C. S. Bueno 
(praça de cima) em Monteiro 

LESCENTES com até 
14 anos, 11 meses e 
29 dias. Atenção pais e 
responsáveis
Vamos proteger as 
nossas crianças e ado-
lescentes de doenças 
como paralisia infantil 
e tantas outras que po-
demos evitar por meio 
de vacinas seguras ofe-

No próximo sábado, 
20 de agosto, a Secre-
taria de Saúde de Tre-
membé realiza O DIA 
D de VACINAÇÃO 
CONTRA A POLIO-
MELITE para crianças 
até 4 anos, 11 meses 
e 29 dias E DE MUL-
TIVACINAÇÃO DE 
CRIANÇAS E ADO-

recidas gratuitamente 
pelo sus.
Sábado, 20 de agosto 
09h às 17h
Centro de saúde
 Esf2 
Esf3
 Esf5
 Esf6
Vacine seu filho, ele 
precisa do seu cuidado!

Tremembé promove neste sábado, 20 de 
agosto, o dia D da vacinação contra a 

poliomelite e multivacinação de crianças 
e adolescentes para a atualização da 

carteirinha de vacinas.

P R O G R A M A Ç Ã O 
ESPECIAL: 11h às 
15h - Espaço de leitu-
ra Livre Livraria11h30 
- Moçambique com 

mestre Manuel
13h - Dança Cacuriá 
com Adriana Mudat
14h30 - Roda de coco 
com Maira Don, 15h30 

- Contação de histórias 
com Fabiana Fonseca e 
família Com apoio da 
prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura.
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EXPEDIENTE

17-18 de Agosto 2022 

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Deserção da To-
mada de Preços Nº 008/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DA EMEI PROF. PATRÍCIA C. C. MELO. Sessão realizada no 
dia 15/08/2022 às 10h00min. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Suspensão do 
Pregão Eletrônico Nº 043/2022. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Uniforme Escolar, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital, que ocorreria no dia 
17/08/2022 às 09h00min, tendo em vista impugnação ao Edital. Potim, 16 de agosto de 2022 – Bruno 
C. F. Abreu – Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A Prefei-
tura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura dos envelopes de Proposta Comercial 
referente à Tomada de Preços Nº 007/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA 
DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. Na 
data de 15/08/2022, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão 
nomeada através da Portaria Nº 190/2022 para julgamento dos preços apresentados. Após aberto 
os envelopes, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: INEC - INSTITUTO 
EDUCAÇÃO, CULTURA E GESTÃO LTDA, com valor total de R$ 189.850,00. Utilizando-se dos cri-
térios estabelecidos no Edital do presente processo licitatório, obteve-se como Avaliação Final a nota 
10,00, para a proposta do licitante citado. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 16 de agosto de 2022. 
Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO Nº 220762/2022 – TOMADA DE 
PREÇO 009/2022 - A comissão de licitações da Prefeitura de Monteiro Lobato - 
SP, comunica aos interessados que se encontra aberto Licitação na modalidade 
Tomada de Preço 009/2022 visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA EMEF OLIVIA DOS 
SANTOS FEIERABEND - TAQUARI. A Sessão Pública será realizada no dia 05 
de setembro de 2022 às 09 horas no Paço Municipal. O Edital completo poderá 
ser retirado na Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, em horário comercial ou 
no site http://www.monteirolobato.sp.gov.br. Maiores informações pelos 
telefones (12) 3979-9000. EDMAR JOSE DE ARAUJO - Prefeito Municipal 
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Feira do Produtor Rural 
ofereceu produtos naturais 

ao público

dutores rurais da cidade 
e mostrar o trabalho de 
agricultura desenvolvido 
no município.Moradora 
do Bela Vista, Angelina 
Rosa de Oliveira, visi-
tou a feira no sábado e 
aproveitou para comprar 
verduras e pão artesanal. 
“Gostei da ideia de fazer 
a feira aqui no Parque da 
Cidade, porque acontece 
em horário diferenciado 
da feira do centro. Tam-
bém gostei dos produtos 
e dos preços praticados 
aqui”.A Feira do Produ-
tor Rural acontece todo 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
departamento de Agri-
cultura, promoveu no sá-
bado (13), a edição men-
sal da Feira do Produtor 
Rural.A feira reuniu de-
zenas de produtores do 
município, que levaram 
ao galpão do Parque da 
Cidade diversos produ-
tos, como itens de hor-
tifruti, pães, queijos e 
laticínios em geral, além 
da venda de artesanatos e 
flores.
A ação tem o intuito de 
incentivar para os pro-

segundo sábado do mês, 
em parceria com a Coor-
denadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI) 
e com o Sindicato Rural 
de Pindamonhangaba.
Segundo o diretor de 
Agricultura, Pedro Ribei-
ro, “a feira visa fomentar 
o comércio dos produtos 
rurais do município, além 
do desenvolvimento das 
atividades de campo, e 
mostrar aos munícipes 
de Pindamonhangaba a 
importância das pessoas 
que produzem alimentos 
diversos e de qualidade”.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa THIAGO DE SOUSA 
ROCHA 36558712873, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.376.587/0001-
07, objeto do contrato nº 082/2022, contratação de Show "Ministério Mergulhar" 
durante a programação do 9º Encontro Gospel de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 
4.200,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 16 de agosto de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 19/2022 - A Prefeitura Municipal de Po-
tim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candidatos classificados no 
Concurso Público 01/2019 - CARGO: FONOAUDIOLOGO - ELISYANE VIEIRA DE MOURA NOVAES 
DORNELAS - INSCRIÇÃO 36.301 - 1ª COLOCADA. CARGO: PSICÓLOGO - MARIA AUGUSTA 
ALVES DE OLIVEIRA DO PRADO - INSCRIÇÃO 34.361 - 9ª COLOCADA. A relação de classificados 
na integra e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.
potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também convocados por correspondência conforme 
o disposto no item 10.15 do Edital. Os candidatos aprovados deverão comparecer a Diretoria de 
Gestão de Recursos Humanos no dia 30 de agosto de 2022 às 09:00 horas munido dos documentos 
e exames médicos exigidos no item 10.14 do Edital do Concurso Público 01/2019. O não compareci-
mento no dia e hora marcada será interpretado como desistência da vaga e na chamada de outro(a) 
candidato(a) aprovado(a) obedecida a ordem de classificação. Potim, 18 de Agosto de 2022.  Erica 
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 – No dia 17 de agosto 
de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
o item do Pregão Eletrônico Nº 035/2022, referente ao objeto: Registro de Preços para Futura e 
Eventual Prestação de Serviços de Desinsetização, Dedetização e Desratização nas Unidades da 
Prefeitura Municipal de Potim, a empresa: ABM TEC IMUNIZAÇÃO LTDA EPP, com valor total de R$ 
5.020,45. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.

Aviso de Abertura de Licitação – Pregão Eletrônico Nº 043/2022 – OBJETO: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Uniforme Escolar, Conforme Termo de Referência e demais Anexos 
do Edital – Tendo em vista o indeferimento de impugnação ao Edital do Pregão em epígrafe, torna-se 
público a abertura da sessão do Pregão, conforme segue: Data para recebimento de proposta: até 
as 08h00min do dia 19/08/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
19/08/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 19/08/2022, horário de Brasília/DF, 
local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 17 de agosto de 2022. Bruno C. 
F. Abreu – Pregoeiro.
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Prefeitura de 
Taubaté apresenta 

a programação 
da 61ª Festa Do 

Folclore
alunos. São cursos fo-
cados em programação 
e desenvolvimento de 
software, área com alta 
demanda de profissio-
nais qualificados.
VEJA COMO ACES-
SAR OS CURSOS 
GRATUITOS DO 
TREMEMBÉ TECH
 1º Passo
Acesse: novofuturo.
online/tremembetech
 2º Passo
Preencha o formulário 
e clique em CONFIR-
MA.
 3º Passo
Assista ao VÍDEO 
TUTORIAL SO-
BRE COMO ACES-
SAR OS CURSOS                                                                       
nesta página você po-
derá entra no grupo de 
apoio aos estudos via 
WhatsApp 
 4º Passo 
Clique em ACESSAR 
A PLATAFORMA DE 
CURSOS GRATUI-
TOS
5º Passo 
Faça seu LOGIN e co-
mece seu curso gratui-

Tremembé ganhou um 
programa de inovação 
voltado à formação 
de novos programa-
dores, realizado pela 
ACITRE – Associação 
Comercial e Indus-
trial, em parceria com 
a Prefeitura Municipal. 
A iniciativa faz parte 
do Novo Futuro Tech, 
movimento cooperati-
vo que já está presen-
te em 23 municípios 
e oferece capacitação 
gratuita e apoio para 
geração de empregos 
na área de tecnologia, 
com mais de 16 mil 
alunos inscritos.
Os CURSOS SÃO 
GRATUITOS e abertos 
para toda população de 
Tremembé a partir dos 
15 anos, sem limite de 
idade ou de vagas. Ao 
todo são oferecidos 
mais de 190 cursos 
gratuitos, de 4 a 40h de 
duração, ministrados 
pela Digital Innovation 
One (DIO), platafor-
ma de cursos online 
com mais de 600 mil 

to.
Além disso, por meio 
de uma parceria com o 
setor privado os alunos 
dos cursos são ranque-
ados de acordo com o 
desempenho nos estu-
dos e seus perfis e re-
sultados ficam dispo-
níveis para empresas 
do setor interessadas 
em contratar a mão de 
obra. Com isso, são 
bem maiores as chan-
ces de um dos alunos 
ser contratado por uma 
empresa do setor, me-
lhorando sua renda e 
ampliando suas possi-
bilidades de carreira.
APROVEITE AGO-
RA ESSA OPORTU-
NIDADE GRATUITA 
DE SE DESENVOL-
VER E PROFISSIO-
NALIZAR! 
ACESSE www.novo-
futuro.online/tremem-
betech E FAÇA JÁ 
SUA INSCRIÇÃO!
REALIZAÇÃO: ACI-
TRE
APOIO: PREFEITU-
RADETREMEMBÉ

Tremembé Tech em 
parceria com a 

Prefeitura de Tremembé 
abre vagas para cursos 

gratuitos 

A concentração e saí-
da acontecem na Praça 
Santa Terezinha e se-
guem até a Casa do Fi-
gureiro, na Imaculada.
A festa acontece de 25 
a 28 de agosto, no cru-
zamento entre as ruas 
dos Girassóis e das 
Camélias, no bairro 
Imaculada, com uma 
programação variada 
de peças de teatro, dan-
ças temáticas, barracas 
de comidas típicas e de 
artesanato. Além disso, 
haverá shows musi-
cais, grupos de violei-
ros, congada, jongo, 
maculelê, maracatu, 
moçambique, dança 
cigana e folia de reis. 
Os personagens do fol-
clore também partici-
pam interagindo com 
a população, como o 
lobisomem de Taubaté 
e a turma do Sítio do 
Picapau Amarelo. 

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Cultura e Econo-
mia Criativa, apresenta 
a programação da 61ª 
Festa do Folclore, com 
o tema “Cultura Po-
pular: a nossa identi-
dade”. As festividades 
começam no dia 20 de 
agosto, com o tradicio-
nal cortejo pelas ruas 
do Centro de Taubaté. 
No bairro Imaculada as 
atividades vão de 25 a 
28 de agosto.
A 61ª edição da festa 
marca o retorno da edi-
ção presencial, que não 
aconteceu nos anos de 
2020 e 2021 devido à 
pandemia.
No dia 20 de agosto, 
sábado, às 9h, o tradi-
cional cortejo percor-
re as ruas do Centro e 
conta com a participa-
ção de diversos grupos 
folclóricos da cidade. 

O projeto Semenado 
Cores, da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa, está produ-
zindo um espaço lúdi-
co para compor a deco-
ração da festa e para o 
público registrar suas 
fotos.A Casa do Figu-
reiro estará aberta para 
visitação e venda de ar-
tesanatos, com as tradi-
cionais peças feitas de 
barro pelas mãos das 
figureiras e figureiros 
de Taubaté.
A festa também é obje-
to de homenagem pela 
Câmara de Taubaté. 
O Legislativo Muni-
cipal promove em sua 
sede, às 14h do dia 22 
de agosto, uma ses-
são solene pelo Dia do 
Folclore e Dia do Vio-
leiro. A programação 
completa está no site: 
taubate.sp.gov.br/fes-
tadofolclore


