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NA CINEMARK, VOCÊ TEM DIVERSÃO GARANTIDA E BRINDES EXCLUSIVOS.

Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de 4/7 a 1º/8/2019. Comprou combo do filme (balde de pipoca + 2 bebidas médias sem açúcar (copo de papel) + 1 RUFFLES® ou 1 M&M’s® 148 g) ganhou balde exclusivo + minipôster + cartela de adesivos. ©
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Preços do varejo contribuíram para a alta da infl ação pelo IGP-10

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Proibição de telemarketing de 
telefônicas começa a vigorar

Taubaté confirma primeiro caso de 
sarampo em mais de 20 anos 

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté confir-
ma o primeiro caso de 

sarampo no município. Esse é 
o primeiro registro confirma-
do da doença em mais de 20 
anos de monitoramento das 
séries históricas de agravos 
pela Secretaria de Saúde.

A vítima é uma mulher de 
54 anos, moradora da região 
da Vila São José. O quadro 
dela em relação ao sarampo é 
estável e seu estado de saúde 
é monitorado.  A suspeita foi 
notificada em maio e o caso 
confirmado este mês após 
exames realizados pelo Ins-
tituto Adolfo Lutz. Ainda na 
fase de suspeita, familiares 
próximos como esposo, filho 
e neto receberam reforço da 
vacina. Após confirmação do 
caso agora em julho, foi reali-

zada ação de bloqueio vacinal 
na rua onde ela reside, com 
um total de 101 pessoas vaci-
nadas.

Atualmente, outros seis 
casos suspeitos são investi-
gados pela Vigilância Epide-
miológica em Taubaté. Em 
todas estas situações, foram 
realizadas ações de bloqueio 
vacinal nas regiões onde 
foram notificados os casos 
suspeitos. A mesma estraté-
gia de bloqueio também foi 
adotada após a notificação 
de casos suspeitos na cidade 
de Caçapava. As ações foram 
tomadas em trechos de divisa 
entre as cidades e em locais 
de circulação em comum, a 
exemplo do Poupatempo, 
hipermercado Macro e sho-
pping-centers.
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(Foto: GESP)

Inflação pelo IGP-10 sobe de 0,49% 
em junho para 0,61% em julho

Bom Prato Taubaté 
oferece sopa de graça 
toda sexta-feira

DT
‘Prato feito’ brasileiro 
tem tamanho exagerado 
e excesso de calorias
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• Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova e presidente da Fundação 

João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de 
Comunicação, em Cachoeira Paulista (SP). É um dos religiosos que 

mais se destacou utilizando os meios de comunicação na ação 
evangelizadora da Igreja Católica, na América Latina. Autor de 48 

livros, Cd´s e DVD´s, além de várias palestras em áudio e vídeo.

• Felipe Gerardi Mari
Assistente jurídico,  Felipe Mari <Felipe_Mari@hotmail.com>

“Direito no jornal”

Muito mais que doar
• Waldenir Cuin - Votuporanga/SP

“... na prática legítima do Evange-
lho não nos cabe apenas gastar o que 
temos, mas também dar o que somos”. 
(Emmanuel, no livro Fonte Viva, item 
53, psicografia de Francisco C. Xavier.)

Incontestavelmente, têm muito valor, 
e são altamente benéficas, as doações 
materiais que fazemos em favor daque-
les que seguem pela vida com neces-
sidades maiores do que as nossas. No 
entanto, essa é uma demonstração 
muito pequena da virtude de qualquer 
um de nós que almeja verdadeiramen-
te ser um cristão, pois é mais fácil dar 
alguma coisa do que doar-se.

É muito importante cobrir o corpo 
de uma criança legada ao abandono 
ou à pobreza, no entanto, precisamos, 
mediante o nosso esforço, desenvol-
ver programas de ações que possam 
oferecer-lhe caminhos de esperança, 
objetivando conduzi-la a um futuro 
melhor.

É bom que nos interessemos em 
ouvir as lamúrias de um chefe de famí-
lia desempregado, socorrendo-lhe com 
alguns donativos, mas nunca olvide-
mos a necessidade de trabalhar para 
a criação de novos empregos ou, pelo 
menos, caminhar com ele à procura de 
trabalho.

Será sempre oportuno lançar olhares 
de piedade ao mendigo da rua, mas, 
em circunstâncias alguma, podemos 
esquecer a nossa obrigação de dar 
exemplos de dignidade, moral e nobre-
za, visando evitar que outras criaturas 
caiam na sarjeta.

Tem imenso valor o prato de comida 
dado à porta ao irmão que bate, pedin-
do alimento, mas imperioso se torna 
que desenvolvamos mecanismos capa-
zes de criar possibilidades para que ele 
ganhe, com o seu suor, o sustento de 

que tem carência.
Vale muito destinarmos contribui-

ções materiais para aqueles que car-
regam o ideal de erguer casas assisten-
ciais, visando amparar os desvalidos, 
mas estaríamos mais próximos do 
Cristo se nos juntássemos a eles na 
tarefa de ajudar a fazer os serviços.

Doar remédios aos doentes do corpo 
é atitude elogiável, mas precisamos 
fazer mais, trabalhando para que os 
doentes morais saiam da dependência 
dos tóxicos e outras mazelas, retornan-
do à vida plena. 

Discursar em tribunas públicas 
para exaltar o bem a ser feito deve ser 
a tônica de todos nós, mas logo em 
seguida precisamos descer delas para 
ajudar aqueles que caminham servin-
do ao próximo, pois quem só fala joga 
palavras ao vento.

Elaborar planos e projetos de ativida-
des em favor dos necessitados é ação 

benfeitora, no entanto, depois de traça-
das as metas, temos o dever de ser os 
primeiros a chegar no serviço visando 
pôr em prática as ideias planejadas.

Identificar os graves problemas que 
assolam e atormentam a sociedade é 
tomar consciência dos pontos críticos 
que promovem dor e sofrimento às 
criaturas, mas, imediatamente, após 
constatados tais redutos de estran-
gulamento social, indispensável que 
nos lancemos à luta buscando contri-
buir para a correção e ajustamento do 
mecanismo comunitário.

Agindo assim, estaremos muito mais 
do que doando bens e materiais para 
nos doarmos também, oferecendo a 
nossa gota de suor, a nossa cota de 
sacrifício e empenho pessoal, em favor 
do próximo, objetivando a construção 
de uma sociedade mais justa, fraterna 
e humana.

Reflitamos.

Diferenças entre o 
planejamento sucessório, 
testamento e o processo 
de inventário

Ao longo de nossas vidas 
temos a possibilidade 
de construirmos um 

patrimônio suficientemente 
grande para termos que nos 
preocupar com isso ao fim de 
nossas vidas.

É normal que neste perí-
odo os negócios feitos não 
estejam eivados de todas as 
formalidades legais, como 
exemplo o “contrato de 
gaveta” em uma transação 
imobiliária a fim de evitar o 
imposto e custas de cartório 
na transferência.

Mas sempre chega uma 
hora em que devemos nos 
preocupar com a melhor 
forma de transmitir os bens 
aos nossos sucessores, e 
então temos algumas opções 
viáveis a depender do tama-
nho do patrimônio.

As opções que a pessoa 
pode tomar em vida são o 
planejamento sucessório e o 
testamento. No testamento 
que é documento em que 
se imprime as vontades de 
transferência de imóvel da 
pessoa para quem ele quiser, 
mas com um limite de 50% 
do patrimônio. Os outros 
50% devem seguir o rito 
sucessório obrigatório na lei 
a fim de evitar predileção de 
um sucessor aos demais.

A depender do tamanho 

do patrimônio e a situação 
jurídica dos imóveis, o plane-
jamento sucessório é o mais 
indicado a ser feito. Nele os 
imóveis são transferidos com 
a pessoa ainda em vida, de 
uma forma que ele mante-
nha a gerencia e uso destas 
propriedades, e assim com 
o falecimento não há neces-
sidade de mais nenhum 
procedimento, o que deixa a 
família livre de qualquer pre-
ocupação com este assunto.

Mas quando a pessoa não 
faz nada disso e acaba por 
falecer se faz necessária a 
abertura de processo de 
inventário.

Esta via é a mais comum, 
ao menos na nossa região em 
que se faz o levantamento 
dos bens da pessoa depois de 
morta e os herdeiros passam 
a discutir como ficará a divi-
são. Esse é o grande proble-
ma do inventário, quando os 
sucessores acabam por liti-
gar por um imóvel ou outro 
e causar atritos que não 
haviam antes.

Essa ação é puramente 
recomendado que se consul-
te um advogado antes, pois 
este profissional poderá 
antecipar as complicações, 
os riscos e benefícios de cada 
postura a ser tomada no caso 
que chegar até ele.

Adoremos nosso 
Senhor e Rei!

 Â Este é o segredo da Canção Nova

Eu sou muito agradecido 
a Deus pela graça que 
Ele me concedeu ainda 

no meu tempo de menino. Aos 
12 anos de idade, eu já fazia 
adoração noturna. Eu era 
aluno das Escolas Profissio-
nais dos padres salesianos no 
Liceu Coração de Jesus. Todos 
os meses, nós éramos convi-
dados para dar ao Coração de 
Jesus o presente de uma noite 
de adoração diante do San-
tíssimo Sacramento.O povo 
dizia: ”É de pequenino que se 
torce o pepino”, e eu só posso 
agradecer, porque o Coração 
de Jesus reservava uma noite 
inteira, todos os meses, para 
trabalhar meu coração de 
menino. Agora, sou capaz de 
entender que muita coisa que 
vivo e realizo, hoje, foi semea-
da em mim pelo próprio Jesus 
naquelas noites de adoração. 
Não é mérito meu ter come-
çado tão cedo: foi uma imensa 
graça, que eu não sou capaz 
de avaliar. O fato de a Canção 
Nova ser hoje uma “Comuni-
dade de Amor e Adoração” é 
consequência disso. Com a 

graça de Deus, a adoração ao 
Santíssimo Sacramento acon-
tece nas 24 horas do dia nesse 
Território Eucarístico! Há 
sempre gente adorando Jesus 
Cristo na Santíssima Eucaris-
tia. Este é o segredo da Canção 
Nova: cada um de nós tira um 
tempo, todos os dias, para 
estar a sós com o Senhor, de 
coração a coração com Aquele 
que nos amou e nos confiou 
essa missão de evangelizar.
Dom Bosco repetia sempre 
para os seus jovens, e eu tive 
a graça de aprender isso nos 
meus tempos de menino: 
”Quereis alguma graça? Visi-
tai Jesus no Santíssimo Sacra-
mento. Quereis muitas graças? 
Visitai-O muitas vezes. Que-
reis poucas graças? Visitai-O 
poucas vezes”. As conclusões 
práticas para sua vida você já 
tirou!Neste mês de junho, mês 
do Sagrado Coração de Jesus 
e da Festa de Corpus Christi, 
celebrada hoje pela Igreja, 
Jesus está esperando você, de 
braços abertos, na Santíssima 
Eucaristia. 
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Missão Apolo, 50 anos do 
homem na lua

Shailon Ian

Dia 16 de julho de 1969 
foi a data de partida da 
missão Apolo 11 com 

destino à lua. Naquela tarde, a 
bordo de uma nave propelida 
por um motor Saturno V, de 
três estágios, 110m de altura, 
e 2,7 milhões de kg, até hoje 
um dos maiores já produzidos 
pelo homem, três astronau-
tas partiam para o que seria 
um marco na exploração do 
espaço e na aeronáutica.

O caminho até aquele lança-
mento foi longo. Ele se inicia 
na Segunda Guerra Mundial, 
com o desenvolvimento dos 
motores foguete, e continuou 
na Guerra Fria, com os russos 
largando em vantagem e colo-
cando o primeiro satélite em 
órbita antes dos americanos. 
Até que, em 1961, Kennedy 
propôs a meta ambiciosa de, 
em menos de 9 anos, levar o 
homem à lua e trazê-lo de volta 
à terra salvo.

Havia várias opções para se 
concretizar o plano, desde a 
decolagem de uma nave da terra, seu 
pouso na lua e posterior retorno, até o 
encontro de um módulo com uma nave 
orbitando a terra, de lá partir para a 
lua e então retornar. A NASA (Nacional 
Aeronautics and Space Administra-
tion) optou por um projeto onde uma 
nave de comando ficaria orbitando a 
lua enquanto um módulo desceria até 
o nosso satélite e voltaria. Essa opção 
era conhecida como rende-vouz lunar, 
que foi o padrão das missões Apollo com 
objetivo de pousar na lua.

Algumas missões não pousaram na 

lua. Esse foi o caso, por exemplo, da 
Apollo 8, a primeira missão tripulada 
à lua, que na noite de Natal de 1968 
circundou-a, enviando fotos inéditas 
do solo lunar.

No total, foram feitas onze missões 
tripuladas no projeto Apollo, e seis delas 
pousaram na lua, no total de doze astro-
nautas que caminharam no solo lunar e 
lá fizeram experimentos científicos.

A única missão que tinha por objeti-
vo pousar e não o fez foi a Apollo 13, 
devido a um acidente grave, provavel-
mente provocado por um curto-circuito 

seguido de uma explosão e um 
vazamento nos tanques de oxi-
gênio, o que levou a um retor-
no tenso e espetacular à terra, 
mas exitoso, com um mínimo 
de oxigênio remanescente.

O projeto Apollo teve custo 
de 26 bilhões de dólares na 
época, ou incríveis 153 bilhões 
de dólares hoje, e envolveu 
praticamente todas as áreas 
do conhecimento. Os mais de 
2000 exemplares de rochas 
permitiram a descoberta de 
75 novos minerais. Até hoje, 
são mais de 1500 produtos 
ou tecnologias que derivam 
dessa missão. Eles vão desde 
itens que agora fazem parte 
do nosso dia a dia, como com-
putador transistorizado e os 
avanços da eletrônica que per-
mitiram seu desenvolvimen-
to, passando pelo velcro, pela 
comida desidratada (liofiliza-
da), tecnologias de filtragem 
do ar e recuperação de resídu-
os. Tivemos ainda soluções de 
problemas específicos como 

o cálculo da navegação da nave, como 
fazer o pouso e, depois, a decolagem da 
lua, além do próprio desenvolvimento 
do motor Saturno V. Portanto, o projeto 
foi marcado pela expansão da fronteira 
do conhecimento humano.

No dia 20 comemora-se os 50 anos do 
pouso na lua. De fato, um pequeno passo 
para o homem, mas um grande passo 
para a humanidade.

(*) Shailon Ian é engenheiro, CEO 
da Vinci Aeronáutica e fundador do 
Centro de Treinamento Online em 
Aviação Civil Vinci Ideas.
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�Evento

Campeonato de 
Pastoreiro acontece 
em Taubaté

 Â Evento ocorre no Sítio Cadupe, Estrada 
do Barreiro, km 11

A Cobasi, pioneira no 
conceito de shopping 
para animais, patro-

cina a 5ª prova do Campeo-
nato Paulista de Pastoreiro 
que acontece nos dias 20 e 
21 de julho, das 8h às 17h, 
no Sítio Cadupe, em Tauba-
té, com entrada gratuita.

A prova de pastoreiro é 
disputada por cães da raça 
Border Collie e consiste 
na simulação dos serviços 
do homem do campo, que 
contam com o auxílio do 
cão para conduzir o reba-
nho por um percurso pré 
definido pelo juiz da prova. 
Nesse percurso o cão tem 
que percorrer mais de 300 
metros (categoria profis-
sional) para buscar as ove-
lhas e depois conduzi-las 

em uma linha imaginária, 
sem perder as cancelas. Ao 
completar o percurso, o cão 
precisa dispersar algumas 
ovelhas, juntá-las novamen-
te ao rebanho e conduzi-las 
a um cercado. Tudo isso é 
feito nos mínimos detalhes 
por cão e condutor, sem 
estressar o rebanho e bus-
cando uma maior agilidade 
no serviço.

Nesta edição, a organi-
zação do evento levará ao 
público diversas atrações 
como serviço de bar e res-
taurante com almoço, por-
ções e chopp, dupla serta-
neja tocando os sucessos da 
música caipira, simulação de 
obstáculos de agility e brin-
quedos para as crianças.

Leia mais no site do DT

�Solidariedade

Bom Prato Taubaté oferece 
sopa de graça toda sexta-feira

 Â A cada semana, a partir das 17h, os usuários podem experimentar sopas com 
diferentes sabores, sempre acompanhadas de pão francês

O restaurante popular 
Bom Prato de Taubaté 
serve, todas as sextas-

-feiras, há quase dois anos, 
sopa todas as sextas-feiras, 
às 17h, gratuitamente para 
usuários do programa.

Localizada na Rua Dr. Bar-
bosa de Oliveira, 31, a unida-
de já serviu, desde sua inau-
guração, mais de 4,4 milhões 
de refeições. O Bom Prato de 
Taubaté, que é gerenciado 
pela Associação Missão Sede 
Santos, serve diariamente 
1.800 refeições, sendo 1.400 
almoços por R$ 1,00, e 400 
cafés da manhã, por R$ 0,50. 
Crianças até seis anos não 
pagam.

A cada semana, os usuários 
podem experimentas sopas 
diferenciadas, incluindo sopa 
de feijão, mandioquinha, 
macarrão e canja, sempre 
acompanhadas de um pão 
francês.

�Campanha

Período de neblina requer mais 
atenção na estrada
Com a queda da tem-

peratura nas últimas 
semanas e o aumento 

da incidência de neblina, 
a CCR NovaDutra reforça 
a campanha de alerta e 
orientação sobre o período 
de ocorrências de neblina 
na via Dutra. Esse fenôme-
no é mais comum durante a 
madrugada e nas primeiras 
horas da manhã, principal-
mente, entre os meses de 
maio e setembro.

Para orientar os usuários 
sobre como se comportar 
caso realize sua viagem sob 
neblina, a Concessionária 
reforça a ação com dicas 
de segurança na programa-
ção da CCRFM 107,5. Além 
disso, a iniciativa, também 
é divulgada através de seus 
38 painéis de mensagens 
variáveis (PMVs) alertando 
sobre trechos com neblina 

e instalou faixas em locais 
estratégicos da rodovia, 
com orientação aos moto-
ristas.

A campanha de segurança 
traz mensagens lúdicas com 

a presença de dois  persona-
gens: o ‘Desfarolado’, aquela 
má ideia que tenta enganar 
o motorista dizendo que ao 
se deparar com neblina na 
rodovia ele deve ligar o farol 

alto. E o ‘Responsa’, o arqui-
-inimigo das más ideias, que 
orienta o usuário da rodovia 
com dicas para uma viagem 
segura e tranquila. 

Leia mais no site do DT

Divulgação

�Lazer

Aspal Hemogrupo realiza 
I Passeio Ciclístico Solidário 
em prol dos pacientes da casa  

 Â O Passeio Ciclístico acontece no dia 25 de agosto

O I Passeio Ciclístico 
organizado pela 
Aspal Hemogrupo, 

em parceria com o Via 
Vale Garden Shopping, visa 
despertar o espírito da 
solidariedade em prol dos 
pacientes da casa, além de 
integrar a comunidade e a 
prática de exercícios sau-
dáveis.

Serão aproximadamente 
11 km de trajeto, contendo 
na programação aqueci-
mento, sorteio de uma bike 
e o café da manhã para 
todos os participantes. A 
partida e a chegada será 
no estacionamento do Via 
Vale, tendo como trajeto as 
principais Avenidas Dom 
Pedro I e Bandeirantes.

A ação pretende atingir o 
máximo de pessoas possí-
veis e divulgar o trabalho 
da entidade, que atende 
pacientes das mais diver-
sas patologias, como leuce-
mia, talassemia, diabetes 
e etc.

O evento acontece no 
dia 25 de agosto, último 
domingo do mês, a partir 

das 8h, e é aberto para 
adultos e crianças, com o 
valor simbólico de R$ 20 
e R$ 10 respectivamente. 
Toda a arrecadação será 
destinada aos trabalhos 
da casa.

Para mais informações 
do evento acessem o site: 
http://www.bit.ly/IPas-
seio-Ciclistico-Aspal.

�Workshop 

Curso de Captação 
de Recursos e 
Produção Executiva 
acontece em Jacareí

 Â Moeté Filmes realizará cinco 
workshops sobre capacitação audiovisual 
por meio do projeto da websérie 
“Pensando Diferente - Os 4 Elementos”

A partir da ideia de 
estimular a discussão 
Ambiental por meio 

do Audiovisual, a produtora 
Moeté Filmes oferecerá for-
mação audiovisual específica 
em meio ambiente de graça, 
em Jacareí. Ao todo serão 5 
workshops. O primeiro será 
ministrado dia 3 de agosto 
pelo produtor e gestor cul-
tural Digo Amazonas, no 
Cineteatro Sala Mário Lago, 
as 14h às 17h. O tema será 
sobre Captação de Recursos 
e Produção Executiva.

Os interessados em partici-
par irão aprender como reali-
zar um filme/projeto, desde a 
concepção artística até a exe-
cução (orçamento, montagem 
de equipe e produção). Parale-
lo à essas etapas, Digo explica-
rá as diferentes possibilidades 
de captação de recursos como 
leis de incentivo, crowdfun-
ding e patrocínio direto.

A iniciativa faz parte das 
etapas de produção da web-
série “Pensando Diferente - Os 
4 Elementos”. A produção con-
tará com 4 episódios direcio-

nados aos quatros elementos 
presentes na natureza: água, 
terra, ar e fogo. 

O idealizador do projeto 
e produtor cultural, Daniel 
Paiva, contou que a ideia 
surgiu após um programa 
de estágio voluntário sobre 
pesquisa de meios de comu-
nicação voltados para a área 
socioambiental, na Faculda-
de de Tecnologia de Jacareí. 
“Ao fim do estágio, comecei a 
escrita do projeto - indo além 
da pesquisa no voluntariado 
- contemplando formação 
cultura el técnica específica”, 
explicou, Paiva.

A primeira fase do projeto 
(workshops) envolverá pro-
fissionais com experiência no 
Audiovisual e engajados com a 
área do Meio Ambiente.

Digo Amazonas idealizou e 
coordenou o financiamento 
coletivo para o documentário 
“Belo Monte, Anúncio de uma 
Guerra”, que chegou a marca 
de R$ 100 mil arrecadados, 
tornando-se referência nacio-
nal na categoria.

Leia mais no site do DT
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�Evento

Núcleo de Educação Ambiental da Suzano 
em Jacareí oferece programação gratuita 
especial de férias

 Â Atividades ocorrem de 16 a 30 de julho e incluem customização de camisetas, 
construção de aquecedor solar, criação de viveiros e muito mais

A Suzano promove ofici-
nas gratuitas de férias 
entre os dias 16 e 30 

de julho, em seu Núcleo de 
Educação Ambiental (NEA) 
de Jacareí. O objetivo é 
mostrar na prática, para 
crianças a partir de 5 anos, 
os benefícios gerados pela 
ecoeficiência, atitude que 
busca a redução dos impac-
tos ambientais e incentiva 
o consumo sustentável dos 
recursos naturais.

No total serão oferecidas 
cinco oficinas, com 20 vagas 
cada uma. Os temas traba-
lhados serão relacionados à 

Terra e Resíduos, Água, Ar, 
Energia e Pessoas. A consul-
tora de Meio Ambiente da 

Suzano, Camila Reggiani da 
Silva, explica que a partici-
pação da comunidade nessas 

atividades agrega conheci-
mento e ajuda a esclarecer 
dúvidas sobre questões 
ambientais.

“As oficinas de férias que 
o NEA realiza têm uma pro-
cura muito grande por parte 
da comunidade porque dis-
cutimos temas que impac-
tam diretamente o dia a dia 
das pessoas. Os resultados 
que temos observado mos-
tram que, além de gostarem, 
as pessoas voltam para casa 
praticando e ensinando aos 
amigos e familiares o que 
aprenderam aqui”, diz Camila.

Leia mais no site do DT.

�Inscrições

Concurso de Fotografia será 
prorrogado em Taubaté
A Secretaria de Turismo 

e Cultura de Taubaté 
prorroga até a pró-

xima sexta-feira, dia 19 de 
julho, as inscrições para o 
1º Concurso de Fotografia 
com o tema “Tradições tau-
bateanas: nossa história em 
fotografias”. 

De caráter artístico e cul-
tural, o concurso pretende 
incentivar os registros e a 
preservação de imagens que 
fazem parte da construção da 
história de Taubaté. As foto-
grafias vencedoras passarão 
a fazer parte do acervo do 
Museu da Imagem e do Som 
de Taubaté (Mistau).

A idade mínima para ins-
crição é de 14 anos, com 
apresentação de autorização 
do responsável. O concurso 
será realizado em uma etapa. 

É vedada a participação de 
servidores da Prefeitura de 
Taubaté, bem como de suas 
autarquias e fundações.

Para a inscrição é neces-
sária a apresentação dos 
seguintes documentos: 
cópia do RG; cópia do com-
provante de residência, caso 

o comprovante não esteja no 
nome do autor. Serão aceitos 
comprovantes em nome dos 
pais do mesmo. Nos casos 
de casa alugada, deverá 
anexar, junto ao comprovan-
te, o contrato de aluguel em 
nome do proponente ou dos 
pais. Também serão aceitos 

comprovantes em nome de 
cônjuge ou companheiro (a), 
desde que seja anexada junto 
ao mesmo a cópia da certidão 
de casamento ou declaração 
pública de união estável. As 
fichas de inscrição devem ter 
todas as informações solicita-
das preenchidas.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas no Mistau. 
Cada candidato poderá ins-
crever no máximo quatro 
fotografias. O julgamento 
será realizado entre 22 e 
23 de julho. O resultado do 
concurso será publicado no 
Diário Oficial do município 
e no site da prefeitura até o 
dia 24 de julho. A premiação 
será por categoria e entregue 
em cerimônia realizada no 
Mistau.

Leia mais no site do DT.

�Passeios

Maria Fumaça do Itaim 
vai voltar a funcionar

A Prefeitura de Taubaté 
retoma até o final deste 
ano as operações da 

Maria Fumaça no Parque do 
Itaim.

Para isto, três servidores 
devem passar os próximos 
meses por um treinamento na 
condução da locomotiva junto 
aos profissionais da Estrada 
de Ferro Campos do Jordão 
(EFCJ).

 Antes de entrar em ope-

ração, a locomotiva a vapor 
alemã da marca Linke Hof-
mann, com ano de fabricação 
de 1927, passou por revisão 
na oficina da ferrovia em 
Campos do Jordão e por testes 
na via férrea. O treinamento 
dos maquinistas e o emprésti-
mo da locomotiva foram defi-
nidos em maio deste ano por 
meio de um convênio assina-
do entre a prefeitura e a EFCJ. 

Leia mais no site do DT.

�Educação 

Projeto Tabuada 
Sabugosa envolve 2.363 
alunos da rede municipal

Idealizado pela Coor-
denação do Programa 
de Ensino Integral, da 

Secretaria de Educação de 
Taubaté, o projeto “Tabua-
da Sabugosa” foi realizado 
entre os meses de abril e 
maio de 2019, com a par-

ticipação de 2.363 alunos, 
possibilitando a oportuni-
dade de conhecer e apren-
der a tabuada, utilizando-a 
para desenvolver suas habi-
lidades cognitivas ligadas à 
matemática.

Leia mais no site do DT.

�Destaque

“A imagem da fé” é 
destaque do 3º Festival 
Nacional de MPB 
“Celly Campello”

A canção “A imagem da 
fé”, de Danilo Henri-
que Santos e Matheus 

Rodrigues, foi o destaque do 
3º Festival Nacional de MPB 
“Celly Campello”, realizado 
nos dias 12, 13 e 14 de julho 
na Concha Acústica da Praça 
Monsenhor Silva Barros.

A composição, repre-
sentante da cidade de Três 
Pontas – MG, além do pri-
meiro lugar, venceu as cate-
gorias melhor letra e melhor 

intérprete na grande final de 
domingo em que 10 músicos 
se apresentaram. O segundo 
lugar ficou com “A função”, 
música de Valmir Ribeiro de 
Carvalho, de Contagem –MG. 
O terceiro ficou com “Não 
vá perder”, composição dos 
taubateanos Diego Luz das 
Neves e Gustavo Lindholm 
Barbosa Lessa, que também 
foi  escolhida melhor música 
por aclamação popular.

Leia mais no site do DT.

�Promoção

Julho Black chega ao Taubaté 
Shopping com descontos de até 70%

 Â Com preços reduzidos em produtos de diversas categorias, campanha ocorre entre 
os dias 18 e 21 de julho

Durante o mês de julho, 
30 empreendimentos 
da AD Shopping, empre-

sa que atua na administração, 
no planejamento e na comer-
cialização de shopping centers, 
irão participar do Julho Black 
Brasil. Durante a campanha, 
os visitantes do Taubaté Shop-
ping poderão aproveitar uma 
megaliquidação de até 70% de 
descontos em mais de 70 lojas 
do empreendimento de diver-
sos segmentos como moda, 
brinquedos para a criançada, 
eletrônicos e calçados, entre 
outros.

Para o Julho Black deste ano, 
a grande novidade fica por 
conta da criação do hotsite da 
campanha (www.julhoblack.
com.br), para que os visitan-
tes estejam sempre antenados 
às novidades do empreendi-

mento, onde poderão verificar 
as promoções das lojas com 
apenas alguns cliques.

Assinada pela agência Mega 
Marketing, a peça publicitária 
traz o ator e comediante Marco 
Luque com uma boa dose de 
humor ao convidar o público 
de seu talkshow para economi-
zar e aproveitar os descontos 
oferecidos em produtos como 

bolsas, relógios, vestuário e 
brinquedos.

Para o período da campanha, 
o Taubaté Shopping preparou 
uma série de atividades. No 
clima da estreia de “O Rei Leão”, 
haverá cosplay do personagem 
principal do desenho duran-
te o fim de semana, em ação 
organizada pela Lara Kids, 
além de personagens como o 

Homem Aranha e o Woody, do 
Toy Story.

No fim de semana ainda 
ocorrem as oficinas de pintura 
de rosto, de pipa e de slime, e 
distribuição de algodão-doce e 
bexigas, em atração organizada 
pela Escola de Idiomas CCAA, 
além de contação de histórias 
com a personagem Tia Sininho.

Leia mais no site do DT.
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‘Prato feito’ brasileiro tem tamanho 
exagerado e excesso de calorias
Os restaurantes bra-

sileiros que vendem 
prato feito estão 

exagerando no tamanho 
das porções - e, consequen-
temente, na quantidade de 
calorias. Essa é uma das 
conclusões da seção bra-
sileira de um estudo inter-
nacional que analisou o 
valor calórico de refeições 
vendidas por restaurantes 
populares de seis países, 
publicada no British Medi-
cal Journal recentemente.

“A nossa conclusão é que 
precisamos prestar atenção 
na quantidade de alimento 
que ingerimos, não só no 
fast food, mas também em 
restaurante que serve refei-
ção completa, o PF”, explica 
Vivian Suen, pesquisadora 
responsável pelo estudo 
no Brasil e professora da 
Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universi-
dade de São Paulo. A pes-
quisa contou com apoio da 
Fapesp.

O resultado de comer mais 
calorias que o necessário, 
diz Suen, pode ser ganho de 
peso e obesidade.

As análises mostraram 
que uma refeição brasilei-
ra, sem bebida e sobremesa, 
contém em torno de 1200 
kcal - sendo que quatro 
opções analisadas tinham 

mais de 1600 kcal. O NHS, 
o serviço de saúde pública 
do Reino Unido, recomen-
da que um homem adulto 
ingira 2500 kcal por dia e 
uma mulher adulta 2000 
kcal.

Assim, os PFs brasileiros 
têm cerca de metade da 
necessidade calórica diária 
de um homem adulto e 60% 
de uma mulher adulta.

“Se você comer 1200 
kcal no almoço, 1200 kcal 
no jantar, além de café da 
manhã e outras refeições 
ao longo do dia, você vai 

ultrapassar as calorias reco-
mendadas”, calcula Vivian. 
“Ao longo de um ano, 300 
kcal a 400 kcal a mais que 
o necessário todos os dias, 
sem aumentar a quantidade 
de atividade física, pode sig-
nificar alguns quilos a mais”.

A pesquisadora ressalta, 
no entanto, que a quantida-
de de calorias recomendada 
varia de pessoa para pessoa, 
levando em conta seu estilo 

de vida, saúde, e mesmo 
o padrão das refeições ao 
longo do dia. Assim, o tama-
nho do PF pode não ser um 
problema para uma pessoa 
com um alto gasto calórico 
(por exemplo, um trabalha-
dor que faça muito esfor-
ço físico ou um praticante 
de esportes) ou que coma 
muito apenas no almoço e 
compense com outras refei-
ções menores.

“Se a pessoa comer mais 
que o indicado no almoço, 
mas não estiver ganhando 
peso, está ok”, fala Suen.

Já para a média da popu-
lação, a recomendação é 
pedir para os restaurantes 
diminuírem o tamanho das 
porções - principalmente a 
quantidade de arroz. Caso 
não seja possível, vale divi-
dir o prato com outra pessoa 
ou mesmo embrulhar o res-
tante e levar para casa.

Os PFs e fast foods anali-
sados no estudo

Para fazer o estudo, os 

pesquisadores visitaram 
restaurantes em Ribei-
rão Preto e compraram os 
dois pratos mais vendidos 
em cada local. Todos eles 
eram formados pelo clássi-
co arroz com feijão, carne 
e salada, com acompanha-
mentos diversos. Também 
compraram lanches e salga-
dos fast food. Em seguida, 
a comida foi levada para o 
laboratório para análise da 
quantidade calórica.

O PF mais calórico pesava 
nada menos que um quilo. 
Além do arroz e feijão, 

tinha frango à parmegia-
na, macarrão alho e óleo, 
mandioca frita e farofa. No 
total, 2013 kcal - mais do 
que o total recomendado 
para uma mulher ao longo 
de todo o dia.

Já um dos PFs menos 
calóricos tinha 700 gramas 
e 790 kcal, composto de 
arroz, feijão, frango grelha-
do, legumes cozidos e ovo 
frito. É bem menos que um 

pão de batata analisado, 
recheado com requeijão, 
presunto e bacon, com 333 
gramas e 1120 kcal.

A pesquisa não avaliou o 
valor nutricional dos pratos, 
mas, segundo Vivian Suen, 
o PF brasileiro, além de 
grande e com muitas calo-
rias, não é muito nutritivo.

“Se olharmos o que tem 
no prato, vamos ver que a 
qualidade nutricional não 
é boa. Primeiro, há muito 
pouca salada - duas ou três 
folhinhas de alface. Segun-
do, há muita quantidade de 

arroz - em torno de duas 
escumadeiras, quando o 
ideal seria de 3 a 4 colheres 
de sopa. A carne também é 
muito gordurosa”.

Mas qual seria o tamanho 
da refeição ideal? Além das 
3 a 4 colheres de sopa para 
arroz, Vivian Suen recomen-
da uma colher de sopa de 
feijão, uma carne do tama-
nho da palma da mão magra 
(tirando a camada de gordu-

ra aparente), uma porção de 
legumes refogados e salada 
verde à vontade. Outra 
sugestão é comer apenas 
um tipo de carboidrato - se 
você está comendo arroz, 
não pegue macarrão ou 
salada de batata.

Resultado foi parecido nos 
demais países analisados

Além do Brasil, a pesqui-
sa foi realizada em Gana, 
China, Índia, Finlândia e 
Estados Unidos. Os resul-
tados foram parecidos para 
todos os países exceto a 
China - no país asiático, 

foi encontrada uma maior 
variedade de refeições com 
menor valor calórico.

Entre as motivações do 
estudo está “a associa-
ção positiva entre taxas 
crescentes de obesidade 
e o aumento de consumo 
de energia (calórica) em 
diversos países, realçando 
o papel central que comer 
demais desempenha na 
epidemia global de obesi-
dade”. Assim, compreender 
melhor o tamanho e valor 
calórico das refeições popu-
lares seria uma forma de 
entender possíveis razões 
por trás do aumento da alta 
da obesidade.

“Esse é o primeiro estudo 
de que temos conhecimen-
to que mediu a energia das 
refeições de restaurantes 
em diferentes países, o 
que nos permitiu examinar 
dados de refeições de esta-
belecimentos que não for-
necem informações nutri-
cionais rotineiramente”, diz 
a pesquisa.

Considerando todos 
os lugares analisados, os 
resultados “mostram que 
duas refeições médias por 
dia proveriam quase todo 
o requerimento diário de 
energia” de uma pessoa 
que tenha uma necessidade 
energética um pouco abaixo 

da média, “sem considerar 
nenhuma refeição adicional, 
bebidas, lanches, aperitivos 
ou sobremesa”, diz a pesqui-
sa.

“Até a média das porções 
avaliadas nesse estudo é 
muito alta em relação aos 
requerimentos de energia 
humana, especialmen-
te para pessoas que tem 
requerimentos de energia 
menores, como pesso-
as sedentárias, mulheres 
idosas e pessoas com peso 
abaixo da média”.

BBCNEWS



Diário de Taubaté6 Vale do Paraíba, 17 de Julho de 2019
www.diariodetaubateregiao.com.br

C
M

Y
K

E REGIÃO

Bate – Rebate

C´est fini

TV Tudo

A  V IDA  NÃO ESPERA .  AGENDE UMA CONSULTA .

SEXO É VIDA
- E O MELHOR DELA AINDA ESTÁ POR VIR -

A DISFUNÇÃO ERÉTIL E A EJACULAÇÃO PRECOCE
TÊM TRATAMENTO MÉDICO.

TECNOLOGIA E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL.

JÁ ATENDEMOS MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS NO MUNDO.

0800 205 1900
Responsável Técnico:

Dr. Orestes Mazzariol Junior – CRM: 115146

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
04/07/2019 à 10/07/2019

SALA  1 - HOMEM-ARANHA:(3D)DUB LONGE 
DE CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 10 Anos - 
Duração: 130min.

Peter Parker (Tom Holland) está em uma 
viagem de duas semanas pela Europa, ao 
lado de seus amigos de colégio, quando 
é surpreendido pela visita de Nick Fury 

(Samuel L. Jackson). Convocado para mais
uma missão heróica, ele precisa enfrentar 

vários vilões que surgem em cidades-símbolo 
do continente, como Londres, Paris e Veneza, 
e também a aparição do enigmático Mysterio 

(Jake Gyllenhaal).
Qui.: 00h05

SALA  1 - HOMEM-ARANHA:DUB LONGE DE 
CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 10 Anos - 
Duração: 130min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30
Sáb., Dom., Feriado: 17h30

SALA 1 - TURMA DA MÔNICA - LAÇOS (PARIS 
FILMS)

Aventura - Nacional - Livre - Duração: 97min.
Floquinho, o cachorro do Cebolinha, 

desapareceu. O menino desenvolve então 
um plano infalível para resgatar o cãozinho, 
mas para isso vai precisar da ajuda de seus 

fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, 
eles irão enfrentar grandes desafios e viver 
grandes aventuras para levar o cão de volta 

para casa.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h30 - 15h30 - 

20h00
Sáb., Dom., Feriado: 11h15 - 13h30 - 15h30 

- 20h00

SALA 1 - ANNABELLE 3: DUB DE VOLTA PARA 
CASA (WARNER)

Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 
106min.

Quando Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren 
(Vera Farmiga) deixam sua casa durante um 
fim de semana, a filha do casal, a pequena 

Judy Warren (McKenna Grace), é deixada aos 
cuidados de sua babá (Madison Iseman). Mas 
as duas entram em perigo quando a maligna 

boneca Annabelle, aproveitando que
os investigadores paranormais estão fora de 
jogo, anima os letais e aterrorizantes objetos 
contidos na Sala dos Artefatos dos Warren.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00
Sáb., Dom., Feriado: 22h00

SALA 2 - HOMEM-ARANHA:DUB LONGE DE 
CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 10 Anos - 
Duração: 130min.

Sáb., Dom., Ter., Feriado: 11h40

SALA  2 - TURMA DA MÔNICA - LAÇOS 
(PARIS FILMS)

Aventura - Nacional - Livre - Duração: 
97min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15
Sáb., Dom., Feriado: 17h15

SALA  2 - ANNABELLE 3: DUB DE VOLTA 
PARA CASA (WARNER)

Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 
106min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 - 19h15 
- 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 19h15 - 21h30

SALA  3 - HOMEM-ARANHA:DUB LONGE DE 
CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 10 Anos - 
Duração: 130min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50
Sáb., Dom., Feriado: 21h50

SALA  3 - TOY STORY 4 - DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 

100min.
Agora morando na casa da pequena Bonnie, 

Woody apresenta aos amigos o novo 
brinquedo construído

por ela: Forky, baseado em um garfo de 
verdade. O novo posto de brinquedo não o 
agrada nem um pouco, o que faz com que 

Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta 
o atual brinquedo favorito de

Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no 
caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive 

em um parque de diversões.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h45 - 19h45

Sáb., Dom., Feriado: 11h20 - 15h45 - 19h45

SALA  3 - PETS - DUB A VIDA SECRETA DOS 
BICHOS 2 (UNIVERSAL PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 86min.
Dando sequência à história do cão Max e de 

seus amigos, o filme traz as vidas dos animais 

quando os donos saem de casa. Após 
conhecer o irmão Duke e viver aventuras 

com seus amigos Gigi, Bola de Neve e Chloe, 
o cãozinho terá de se acostumar novamente 

com mais um novo integrante na família.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h50 - 17h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 17h50

SALA  4 - HOMEM-ARANHA:(ATM)3D DUB 
LONGE DE CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 10 Anos - 
Duração: 130min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 - 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 16h20 - 21h40

TAUBATÉ 4 - HOMEM-ARANHA:(ATM)DUB 
LONGE DE CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 10 Anos - 
Duração: 130min.

Qui.: 00h05 - 13h45 - 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 13h45 - 19h00
Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h45 - 19h00

TAUBATÉ 5 - ALADDIN - DUB (DISNEY)
Aventura - Dublado - 10 Anos - Duração: 

129min.
Um jovem humilde descobre uma lâmpada 

mágica, com um gênio que pode lhe 
conceder desejos. Agora o rapaz quer 

conquistar a moça por quem se apaixonou, 
mas o que ele não sabe é que a jovem é uma 
princesa que está prestes a se noivar. Agora, 
com a ajuda do Gênio (Will Smith), ele tenta 
se passar por um príncipe e para conquistar 
o amor da moça e a confiança de seu pai. A 

sinopse oficial ainda não foi
divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 21h45

SALA  5 - TOY STORY 4 - DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 

100min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h40 - 17h45

Sáb., Dom., Feriado: 13h40 - 17h45

TAUBATÉ 5 - PETS - DUB A VIDA SECRETA 
DOS BICHOS 2 (UNIVERSAL PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 

86min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 - 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 11h30 - 15h50 - 19h50

Record deixa volta de 
Sabrina Sato para o ano 
que vem

Considerando uma série de situações, 
a direção da Record entendeu mais 
conveniente deixar para 2020 o lan-

çamento de um novo programa comandado 
por Sabrina Sato.

O calendário apertado para este segundo 

semestre, com uma série de estreias já pre-
vistas, entre elas “A Fazenda” em setembro, 
foi um dos fatores que mais pesou nesta 
decisão.

E, por outro, é que nenhum dos formatos 
pesquisados ou oferecidos foi considerado 
o mais adequado.

A ideia é que, a exemplo de Xuxa e Gugu, 
Sabrina também volte com um conteúdo 
de temporada e assim como existiu com 
eles dois, se encontre aquele que melhor se 
ajuste às características da artista.

Até lá, para movimentar sua imagem, 
passa a existir a possibilidade de ela apare-
cer como convidada especial dos programas 
da casa.

Sabrina e Record têm mais dois anos e 
meio de contrato pela frente.

VoLTa confirmaDa
A terceira temporada 

de “Sob Pressão” termi-
na dia 25, quinta-feira da 
semana que vem.

Mas o seu fim, ao con-
trário do que se supunha 
e até a Globo chegou a 
anunciar, não será agora. 
Já existe uma decisão 
sobre a sua continuidade 
em 2021.

VenDa Do fox SporTS
A definição sobre quem 

vai ficar com o canal Fox 
Sports caminha a passos 
largos.

Os concorrentes se organizam e, nesta 
altura, não é mais possível subestimar a 
força de grupos brasileiros, inclusive com 
novos conceitos de atuação no mercado. A 
movimentação nos bastidores é das mais 
interessantes.

Karyn aSSinou
Agora assim, com absoluta segurança já 

é possível anunciar a contratação de Karyn 
Bravo pela TV Cultura.

Ao lado de Ana Paula Couto, ela será uma 
das apresentadoras do “Jornal da Cultura”, a 
partir da próxima segunda-feira, com novos 
cenários e um conceito diferente do atual.

TemáTico
O “Dancing Brasil” será temático nesta 

quarta-feira, dedicado aos anos 1950, em 
comemoração ao seu 50º episódio.

Xuxa inclusive vai dançar um sucesso de 
Elvis Presley.

STreaming
A série “Rua Augusta”, uma produção da 

O2 Filmes para o TNT, foi disponibilizada 
pela Amazon Prime Video.

O trabalho tem as casas noturnas de uma 
das ruas mais famosas de São Paulo como 
cenário central e aborda o submundo das 
drogas e prostituição. Fiorella Mattheis inte-
gra o elenco.

cinema
Terminaram as filmagens de “Nada é por 

acaso”, baseado no livro de mesmo nome, 
da escritora e médium Zíbia Gasparetto, 
morta no ano passado. Roteiro de Audemir 
Leuzinger e Cláudio Torres Gonzaga, com 
direção de Márcio Trigo.

No elenco Giovanna Lancellotti, Rafael 
Cardoso, Werner Schunemann, Laura Pro-
ença, entre outros.

noVa pLaTaforma
A Guigo TV, desenvolvida pelo empre-

endedor brasileiro Renato Svirsky, já está 
disponível para smartphones, tablets e PCs. 
E com o aplicativo para Smart TVs, a partir 
de agosto.

Entre os vários canais que integram o seu 
pacote está a TLN Network, produzido pela 
Televisa, que transmite novelas mexicanas 
dubladas em português nas 24 horas. Dos 
brasileiros licenciados, Cultura e Band.

muSicaL
A terceira temporada da série “3%”, na 

Netflix, trouxe como novidade o paulista 
Fernando Rubro.

Que já se garantiu no elenco de “Castelo 
Rá-Tim-Bum - O Musical”, estreia do Thea-
tro Net, em São Paulo, no próximo mês. Ele 
viverá Bogô, um entregador de pizza.

aqueLa força
Cleo Pires será a entrevistada de Tatá 

Werneck no “Lady Night” desta quinta-feira, 
na Globo.

Após a exibição, haverá uma chamada da 
quarta e nova temporada do programa no 
Multishow, que estreou segunda.

ViSiTa
Renata Kuerten, após o fim do “Conexão 

Models”, volta à Rede TV! neste sábado 
como convidada do “Mega Senha”.

Durante as gravações, ela falou sobre a 
segunda temporada do reality “Um Show de 
Noiva”, que apresenta no canal E!.

·       “Ouro Verde”, a 
novela portuguesa da Band, 
estreou segunda-feira com 
2,3 pontos na Grande São 
Paulo...

·       ... A turca “Minha Vida” 
deu 0.9 no primeiro capítu-
lo, em 17 de outubro do ano 

passado...
·       ... Um crescimento de 

166%.
·       Liberado pela Band, 

Erick Jacquin vai nesta quin-
ta-feira ao “Todo Seu” do 
Ronnie Von, na TV Gazeta, 
falar sobre “MasterChef” e 
“Pesadelo na Cozinha”.

·       Para tema de Gina, 

personagem da Gretchen, e 
Eusébio, Marco Nanini, em 
“A Dona do Pedaço”, foi esco-
lhida a música “Namorada 
Reserva”...

·       ... Um trabalho da 
dupla Hugo e Guilherme, 
estreando nas novelas.

·       Sem o caça-níquel nas 
madrugadas, concessioná-
rio, a Band tem as reapre-
sentações do “Jogo Aberto” 
e “Os Donos da Bola”...

·       ... E que mesmo sendo 
reprises, registram audi-
ências maiores que muito 
inéditos da casa.

·       “Verão 90” vive seus 
últimos momentos na faixa 
das 19h da Globo e ano-
tando ótimos registros de 
audiência...

·       ... Bateu recorde no 
Rio, segunda: 33 pontos e 
46% de share, e igualou em 
SP: 31 com 45%.

 

 

Além de Sérgio Aguiar e 
Janine Borba, a Record irá 
recorrer a repórteres da 
própria casa para colabo-
rar nos boletins do “JR 24 
Horas”. As gravações dos 
pilotos serão intensificadas 
a partir de agora. 

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

lady night2_tata werneck e cleo pires

cred gianne carvalho divulgação
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Ap
to
s

Vende-se

5- Ficha 005: Venda 
Apartamento na Vila 
São José - Taubaté R$ 
150.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala 2 Am-
bientes, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

6- Ficha 027: Venda 
Apartamento na Inde-
pendência - Taubaté R$ 
250.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço e Ba-
nheiro. Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
7- Ficha 066: Venda 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 280.000,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
36322000 / 36336474. 
www.telesergio.com.br

8- Ficha 106: Venda 
Apartamento no Sítio 
Santo Antonio - Tauba-
té R$ 140.000,00. Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Banheiro 
e Espaço para 1 Car-
ro. Fone: 3632-2000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

Ap
to
s

Aluga-se
1- Ficha 024: Aluga-se 
Casa na Chácara Flori-
da - Taubaté R$ 650,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
2- Ficha 034: Aluga-se 
Apartamento na Vila São 
José - Taubaté R$ 600,00 
+ Cond. + Iptu. Com 2 
Dormitórios, Sala de Es-
tar, Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro, Banheiro 
Empregada e Garagem 
Coberta para 1 Carro. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br 
 
3- Ficha 051: Aluga-se 
Casa na Vila São Geraldo 
- Taubaté R$ 1.050,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte,  Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

4- Ficha 058: Aluga-se 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
2.000,00 + Cond. + Iptu. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 2 Suítes, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Lavabo e Espaço para 2 
Carros.  Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

14- Ficha 014: Venda 
Área na Vila Nogueira - 
Taubaté R$ 850.000,00 
Com à Medida de 12,66 x 
85,5 = 1.082,43 m2. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 
15- Ficha 021: Venda 
Terreno no Jardim Oásis 
– Taubaté R$ 125.000,00 
Com a Medida de 10 x 
25 = 250 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

16- Ficha 070: Venda 
Terreno na Vila São José 
- Taubaté R$ 350.000,00 
Com a Medida de 10 x 
50 = 500 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

17- Ficha 072: Venda 
Terreno na Fonte Ima-
culada - Taubaté R$ 
220.000,00 Com a Me-
dida de 1.133 m2. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

Ca
sa

s

Vende-se
 
18- Ficha 002: Venda 
Casa no Condomínio 
Tecoara - Taubaté R$ 
690.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Lavabo e Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

9- Ficha 109: Venda 
Apartamento no Jardim 
Paulista - Taubaté R$ 
185.000,00. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala 2 Ambientes, Cozi-
nha, Banheiro e Garagem 
Coberta para 1 Carro. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

10- Ficha 110: Venda 
Apartamento no Cecap 
IV - Taubaté R$ 95.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

11- Ficha 114: Venda 
Apartamento na Gran-
ja Daniel - Taubaté R$ 
220.000,00. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Espaço para 1 Carro e 
Sacada. Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

12- Ficha 117: Venda 
Apartamento na Estiva - 
Taubaté R$ 150.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha,  Área 
de Serviço, Banheiro e Es-
paço para 1 Carro. 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Te
rr
en

os

Vende-se

13- Ficha 006: Venda 
Área na Baronesa - Tau-
baté R$ 1.200.000,00 
Com a Medida de 3.216 
m2. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

19- Ficha 100: Venda 
Casa na Vila São Carlos - 
Taubaté R$ 270.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiros, Quar-
to Externo e Garagem 
Coberta para 1 Carro.  
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

20- Ficha 154: Venda 
Casa no Maria Augusta 
- Taubaté R$ 280.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Copa, Cozinha, 
Área de serviço, Banhei-
ro, Banheiro Externo e 
Garagem Coberta para 1 
Carro.  Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

21- Ficha 224: Venda 
Casa no Três Marias - 
Taubaté R$ 200.000,00 
Com 3 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, 2 Banheiros e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

22- Ficha 228: Venda 
Casa no Ana Rosa - Tau-
baté R$ 235.000,00. Com 
1 Dormitório, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço e Banheiro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br 
   
23- Ficha 229: Venda 
Casa no Continental III - 
Taubaté R$ 220.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha Ame-
ricana, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

24- Ficha 230: Venda 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
850.000,00 Com 3 Dor-
mitórios Sendo 2 Suítes, 
Sala de Estar/Jantar, Co-
zinha, Área de Serviço, 
Lavabo, Quintal e Espaço 
para 2 Carros. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Ap
to
s

CASA TÉRREA COND. 
CAMPO DOS CONDES 
LOUVRE Casa Nova, 150 
m2, 1 Suite + 2 Dorms, 
WC e Lavabo, Sala Ampla 
bem iluminada, e ventila-
dor, Cozinha, AS, Espaço 
Gourmet com Churras-
queira, Quintal e 2 Vagas 
Cobertas. R$550.000,00. 
Interessados entrar em 
contato com proprietário 
pelo tel: (11) 99522-1018.

NOVO HORIZONTE (F. 
4052) Casa R$ 170.000,00 
- 3 Dorm. S/1 Suite, 
Bh, Lavabo Sala, Coz, 
Gar.,area De Serv. Quintal 
(12) 3621-1965 (12) 3629-
4194

 

Ap
to
s

Vende-se

GURILÂNDIA Vendo 
Apto  Residencial Cin-
derela, com 2 dorms + 
dependências, área útil: 
54 M2, 1 vaga de gara-
gem, reformado, vago, 
1º andar, mobiliado. R$ 
160.000,00. Interessados 
tratar pelo tel / watz: (12) 
99703-6979, falar com sr. 
Salvato. 

VENDE -SE APTO com 
2 Quartos, sacada,  sala, 
cozinha, 1 banheiro, vaga 
na garagem. Localizado 
no Parque Paduan, pró-
ximo ao Orto e Rodovi-
ária. Valor: R$150.000,00. 
Aceita-se financiamento.  
Contato: Marco Antônio, 
Tels.: (12)  3632-4077,  
99790-6431, 99146-6155

BOSQUE DA SAUDE 
– APTO – 4º andar s/ ele-
vador - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040.

GRANJA DANIEL - Apto 
Novo - 2 dorm.(s),suíte, 
sala c/ 2 ambientes, ga-
ragem. R$ 170 mil. (12) 
99798-7676

Ca
sa

s

Vende-se

VENDO SOBRADO 
- PARQUE FLAM-
BOYANT - Com 3 dor-
ms, sendo 1 suíte, 2 WC, 
cozinha com gabinete, 
garagem coberta para 
2 carros, 2 lavanderias, 
churrasqueira, quintal 
todo com piso anti-der-
rapante.Documentação 
OK. A.C: 125 M2. Aceito 
financiamento pela Cai-
xa.  R$230.000,00. 
Interessados tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 3674-
2285 / (12)99202-5902, 
falar com Ivair.

CENTRO - TREMEMBÉ  
Vendo Sobrado Com 3 
dorms, sendo 1 suíte, 
2 WC, garagem cober-
ta para 2 carros. 110 
M2 de área construída. 
R$230.000,00. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelos 
tels: (12)97403-2504 / 
3674-2285.

CASA NOVO HORI-
ZONTE - 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem 
coberta. R$700,00 com 
IPTU incluso. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelo tel: 
(12) 99115-1710.

GUARATINGUETÁ - 
JARDIM BELA VISTA, 
com 2 dorms, sendo 1 su-
íte. Excelente localização. 
A.T. 250 M2, A.C. 123,8 M2. 
R$300.000,00. Tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 98123-
9904 / 99604-8798.

CASA RESIDENCIAL 
PRIMAVERA (INDE-
PENDÊNCIA), 180 M2, 
portaria 24h, 5 dorms, 
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros, sla 2 ambientes, sala 
almoço. Interessados 
tratar com proprietário 
após às 12h pelos tels: 
(12) 98111-1100 / 3681-
1001.

CENTRO - TAUBATÉ 
Alugo Ponto Comer-
cial, na Rua Anízio Ortiz 
Monteiro, nº 290. Com 
260 M2. Bom para res-
taurante, lanchonete ou 
pensão. R$ 3.000,00 sem 
luva. Tratar com João 
pelo tel: (12) 99781-2209.

ALUGA-SE  GALPÃO 
COMERCIAL Av. Faria 
Lima, nº1001,  em  Tau-
baté. Excelente localiza-
ção - 280 m2, sendo 100 
m2 mezanino copa  peq,  
escritórios. 3 banheiros 
em baixo, 2 em cima. 
Porta elétrica, pé direito 
7 m. Energia 110/220 
volts monof. trif. Prédio 
novo, habite-se e Bom-
beiros ok. Aluguel R$ 
8.000,00 a negociar. Tel 
12 3633.7400 e cel 12-
999782.1843.  

Te
rr
en

os

JARDIM MARACAI-
BO Tremembé Vendo 
Terreno Com 250 M2, 
plano, com escritura.R$ 
32.000,00. Tratar pelo tel 
/ watz: (12) 99703-6979, 
falar com sr. Salvato.

VENDO TERRENO RE-
SIDENCIAL OUROVIL-
LE TAUBATÉ - Com 300 
m2 situado no Bairro Qui-
ririm ao lado do clube da 
VolksWagem. Toda infra-
estrutura: portaria, par-
que, recreação, piscina, 
churrasqueira e quadras. 
Documentação OK. Lote 
privilegiado próximo a 
portaria: Lote A3 20. Pre-
ço R$ 170.000,00.  Tratar 
direto com proprietário.: 
Paulo Elias pelo Fone: 
(11) 982081416.

Terreno JARDIM DE ALAH - Bairro 
Independência 12M X 25M, 

já com Projeto Aprovado com 
207 M2 para construção, todo 

murado com grade construída. 
R$170.000,00. Ótima localização, 

em frente ao canteiro de alta 
tensão. Interessados tratar 

diretamente  com proprietário 
através dos tels: (12) 3632-

6660 / (12) 99159-6756. 

PORTAL DO VALE - 
LOTE - 300m2, entrada de 
R$ 45 mil + repasse, con-
fira. Tel: 3621-3040

JARDIM DAS NAÇÕES 
- LOTE - boa localização, 
10 x 50 - R$ 265 mil. Tel: 
3621-3040.

APTO 3 dormitórios, 1 
suite, 2 vagas garagem 
cobertas , 6º andar, loca-
lizado Flamboyant. Infra-
estrutura comercial com-
pleta, próximo a bancos, 
supermercados, shop-
ping, escolas, dá para 
fazer tudo a pé. Quitado 
com documentação OK 
, semi mobiliado, piscina 
infantil. Interessados en-
trar em contato pelo tel: 
(12) 98170- 4605, falar 
com Marcio.

Aluga-se

CENTRO - ALUGO 
APTO c/ 02 dorms, sala, 
coz., banh. social, w.c, 
área serv., 01 vaga gar., 
armários nos quartos, ga-
binetes coz. e banh.. Ed. 
Daniel Danelli.  Valor: R$ 
1.000,00 + IPTU + Cond. 
Tratar: (12) 99717-8744.

COND. JACARANDAS 
Alugo apto 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro e 
1 vaga garagem- Cond. 
Jacarandas - Aluguel 
600,00 (mais condomi-
nio e IPTU) Interessados 
ligar horário comercial. 
Fones: (12) 36216847 / 
36227186 Sr. Minoru.

Co
m
er
ci
ai
s

Vende-se
PASSA-SE PONTO CO-
MERCIAL - ESPLANA-
DA INDEPENDÊNCIA 
- Motivo: saúde. Recém 
reformado, pronto para 
trabalhar. Interessados 
entrar com contato pelo 
tel: (12) 99197-6252, falar 
com Eunice.

Aluga-se

CENTRO TAUBATÉ  - Alu-
ga-se Pontos Comerciais 
de 80 a 450 M2. Bom para 
restaurante, hospedaria, 
estacionamento ou cafe-
teria.  Tratar com sr. João 
pelo tel: (12) 99781-2209

VENDO OU ALUGO LO-
JAS 15/6 - 55 M2, Vilarejo 
Shopping Santo Antonio 
do Pinhal. Interessados 
entrar em contato pelo 
tel: (11)98201-6581.

ESPLANADA INDEP. - 
LOTE – 250m2, esquina, 
plano - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040 .

PORTAL DA MANTI-
QUEIRA LOTE – 300m2, 
plano - R$ 148 mil. Tel: 
3621-3040.

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m2 - R$ 225 mil. 
Tel:3621-3040. 

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m2 - R$ 225 mil. 
Tel:3621- 3040

Di
ve

rs
os

Sítio 3 alqueires 7 Voltas, 
Bairro Pedra Grande, 
com 2 nascentes, posto, 
vizinhos, documenta-
ção OK.
R$220.000,00. Tratar 
com Salvato pelo tel: 
(12) 99703-6979 watz.
______________

São Luiz do Paraitinga - 
15.000 M2, a 800 mts da 
Rodovia. Ótimo local.
R$ 120.000,00. Tratar 
com Salvato pelo tel: 
(12) 99703-6979 watz.

Temperos secos 
para diversos pratos

Azeites aromatiza-
dos e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 
- Taubaté

Gino Pães e Doces

Rua: José Pedro da Cunha , 139 - JD. Maria Augusta Taubaté/SP TEl: (12) 3632-7204

Delicias da Padaria do Gino

Permuta-se APTO  
de 3 dorms em Cam-
pinas por CASA  de 
maior valor em Tau-
baté.
Apto R$ 200 mil, qui-
tado. Excelente locali-
zação. 1 vaga d gara-
gem. Pago diferença 
dinheiro.
 Tratar com sr. Mar-
cos pelo tel: (19) 
996695296.

Oportunidade 
contrata-se corre-
tores com CRECI.
Lançamento em 

Taubaté. Óti-
mos ganhos.
Contato 16 

98163-3004 / 19 
99299-3636**Por favor não me confundir com 

outras que estão de passagem.**

RECIFE - PRAIA DE BOA VIAGEM
Alugo apartamento para 3 pessoas (1 cama casal e 1 soltei-
ro), geladeira, microondas, televisão, ventilador, mesa, na 
AVENIDA BOA VIAGEM, Nº 5212, PRAIA DE BOA VIAGEM

R$ 70,00 por pessoa / por dia.entrar em contato com 
proprietário pelos tels: (81) 99966-2327 / (81) 99731-5535.

CARAGUATATUBA - Vende-se  casa linda e aconchegante no Bair-
ro Jd. Britânia.  Imóvel a  80 m/mar, Terreno de 12X30, com arvores 

frutíferas, mobília:  sofás da Plenitude design, eletrodomésticos 
..lava louças e  roupas/, geladeiras, fogão linha Brastemp, cozinha 

Todeschini, pouco uso. Casa da frente 2 suítes, salas grandes, Edícu-
la grande com quintal, garagens coberta para vários carros. Preço 
$ 530 mil (já está abaixo do valor do mercado). Interessados tratar 
com proprietário pelos telefones (12)3887 4767 e (11) 96578 4004.

Pão francês, doces e bolos
Roconboles, Salgados... 
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Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de  
Profissionais para atuar em Taubaté/SP: 

 
Instrutor – código nº 641/19  

 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico www.sestsenat.org.br (opção: “Vagas”),  
durante o período de inscrições, que será de 08/07/2019 a 19/7/2019. 

 
Os processos seletivos terão as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos 

(objetiva e discursiva), avaliação documental e entrevista final. 
 
 

 
 

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de  
Profissionais para atuar em Taubaté/SP: 

  
Assistente Administrativo I – código nº 577/19 

 
 

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico www.sestsenat.org.br (opção: “Vagas”),  
durante o período de inscrições, que será de 08/07/2019 a 15/7/2019. 

 
 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos 
(objetiva e discursiva), avaliação documental e entrevista final. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fundação Universitária de Taubaté
CNPJ nº 48.965.164/0001-80

Nota de Retificação
Conforme publicado em 03/07/2019, o número do edital do Processo Seletivo é 02/2017 e não 01/2017.









     
         
         
          
      



        

           
         
           
  
   






 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taubaté
Foro de Taubaté
3ª Vara Cível
Rua José Licurgo Indiani s/n, ., Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070,
Fone: (12) 3633-5556, Taubaté-SP - E-mail: taubate3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1016510-83.2016.8.26.0625
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Ricardo Luis Barreto da Costa e outro

3ª Vara Cível3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1016510-83.2016.8.26.0625

A MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dra. RITA
DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) confrontante/titular não localizado (CANDIDA MARCONDES DE
MATTOS), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores e de terceiros possivelmente interessados, que ELAINE FERREIRA
BARRETO DA COSTA E RICARDO LUIS BARRETO DA COSTA ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, postulando a declaração de domínio do lote n. 14-A da quadra "H" da gleba
Quinta dos Eucaliptos do loteamento denominado Quinta das Frutas, lote este situado na Rua
Caminho dos Limoeiros n. 300, com área de 951,54m2 e cadastrado junto à Municipalidade com
BC n. 21.235.014.001. Narram, em síntese, que, por si e seus antecessores, exercem posse mansa
e ininterrupta sobre esse terreno desde 18.07.1994, tendo adquirido os direitos sobre ele de
Lourival Baltazar Pereira e Rosa de Souza Pereira, por instrumento particular de 09.12.2004.
Afirmam que sempre agiram como se proprietários fossem, zelando pela conservação e cuidando
do local, estando preenchidos os requisitos para a aquisição pela via originária. Descrevem o
imóvel, enumeram aqueles que seriam os confrontantes e deduzem a pretensão, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 26 de junho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Taubaté 16 de Julho de 2019 
 

A/C 
Presidente do Conselho Fiscal 
André Luiz da Rocha 
 
 

Na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal da Associação 
dos Funcionários Municipais de Taubaté – AFMT, e em conformidade 
com o Artigo de Nº 21, Letra A do Estatuto que rege esta entidade, 
convoco todos os Membros do Conselho Fiscal, para a reunião 
Ordinária, para analisar e dar parecer sobre o balancete do 2º trimestre 
referente aos meses Abril, Maio e Junho de 2019, no dia 25/07/2019, 
às 19:00 horas, na sede desta entidade à Rua Antonio Valente da 
Silva, 377, Jd. Santa Clara – Taubaté-SP. 
 
 
 

Atenciosamente. 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DA ROCHA 
 PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL       
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  
FONE-FAX (12)  3111 -5000  

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2019 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 028/2019 

A comissão de licitações de Cunha - SP, comunica aos interessados que se encontra 
aberta a Licitação para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA OS 
CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 
12078.245000/1160-01 E 12078.245000/1150-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. Realização: 31/07/2019 as 09:30 horas no Prédio da Prefeitura. O edital 
completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Cunha, em horário 
comercial ou no site http://www.cunha.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 
3111-5000. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 029/2019 

A comissão de licitações de Cunha - SP, comunica aos interessados que se encontra 
aberta a Licitação para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E 
HOSPITALARES PARA OS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME 
PROPOSTA DE Nº 12078.245000/1160-01 E 12078.245000/1150-01 DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA. Realização: 31/07/2019 as 14:00 horas no Prédio da 
Prefeitura. O edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de 
Cunha, em horário comercial ou no site http://www.cunha.sp.gov.br. Maiores informações 
pelos telefones (12) 3111-5000. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2019 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 030/2019 

A comissão de licitações de Cunha - SP, comunica aos interessados que se encontra 
aberta a Licitação para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS CENTROS DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 12078.245000/1160-01 E 
12078.245000/1150-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Realização: 01/08/2019 as 09:30 horas no Prédio da Prefeitura. O edital completo poderá 
ser retirado na Prefeitura de Cunha, ou no site http://www.cunha.sp.gov.br. Maiores 
informações pelos telefones (12) 3111-5000. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2019 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 031/2019 

A comissão de licitações de Cunha - SP, comunica aos interessados que se encontra 
aberta a Licitação para AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE PARA 
UNIDADES DE SAÚDE DE CUNHA DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 12078.245000/1180-07 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA.Realização: 01/08/2019 as 14:00 horas no Prédio da Prefeitura. O edital 
completo poderá ser retirado na Prefeitura de Cunha, ou no site 
http://www.cunha.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO REDESIGNAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2019 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 0272019 

A comissão de licitações de Cunha - SP, comunica aos interessados que a Licitação para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO E ESCOLAR, foi retificado e será redesignada para o dia 30/07/2019 às 
09:30 horas. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Cônego Siqueira, 27 –  CEP 12530-000 Cunha –  SP 

FONE-FAX (12) 3111-5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 020/2019 – Proc. Adm. Mun. n° 053/2019. TERMO DE JULGAMENTO E 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 16/07/2019 após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Rolien Guarda Garcia, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o item do pregão 
em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade: Itens 10, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,41, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 64 a empresa B. T. 
LUBRIFICANTES LTDA. – ME. Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 32, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 
a empresa PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA. Itens 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 50, 55, 56, 60, 61, 62, 63 a empresa RICARDO JULIANO FRANK ROSA. Fica a empresa 
convocada a apresentar a Proposta Reajustada em 2 (dois) dias úteis e posteriormente assinar a Ata de 
Registro de Preço em até 5 dias úteis a partir de 17/07/2019. 




                



         
        
           



            
            
            

              

 




 

 

3º BIMESTRE  DE 2019
Valores expressos em R$

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril MaIo Junho

2.590.400,31  2.115.705,05  2.431.866,50  2.579.418,95  2.280.787,48  3.076.677,87  2.794.787,77  2.491.470,60  2.225.197,44  2.711.691,39  2.641.251,60  1.933.084,14  29.872.339,10        

81.008,12         50.676,83         85.933,27         98.153,49         71.774,24         79.530,92         56.483,28         75.752,12         81.983,34         61.299,31         239.684,34       74.890,12         1.057.169,38             

10.775,43         9.472,82           10.011,71         9.610,12           10.065,75         9.267,96           9.058,52           11.317,37         8.735,85           10.400,72         9.810,63           12.798,88         121.325,76                

7.921,02           5.663,16           189.350,81       5.349,56           10.753,68         (174.311,67)      7.321,79           7.697,25           5.258,13           7.435,28           7.038,43           5.253,38           84.730,82                  

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                            

2.479.944,34    2.044.208,38    2.145.096,52    2.464.885,49    2.186.773,52    3.148.252,03    2.718.536,70    2.394.221,28    2.128.492,55    2.567.888,41    2.384.499,60    1.824.128,28    28.486.927,10           

10.751,40         5.683,86           1.474,19           1.420,29           1.420,29           13.938,63         3.387,48           2.482,58           727,57              64.667,67         218,60              16.013,48         122.186,04                

266.219,23       250.659,32       237.494,29       283.460,94       260.535,37       313.998,72       350.470,91       325.341,77       281.431,69       302.304,34       295.584,54       256.470,52       3.423.971,64             

266.219,23     250.659,32     237.494,29     283.460,94     260.535,37     313.998,72     350.470,91     325.341,77     281.431,69     302.304,34     295.584,54     256.470,52     3.423.971,64          

2.324.181,08  1.865.045,73  2.194.372,21  2.295.958,01  2.020.252,11  2.762.679,15  2.444.316,86  2.166.128,83  1.943.765,75  2.409.387,05  2.345.667,06  1.676.613,62  26.448.367,46    

RG

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 

ESPECIFICAÇÃO TOTAL      12 
MESES

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

cÜxyx|àâÜt `âÇ|v|ÑtÄ wx atà|ä|wtwx wt fxÜÜt

FABIANA APARECIDA LEMES GIL

( - ) DEDUÇÕES 

ANA PAULA RODRIGUES MAGALHÃES

RECEITAS CORRENTES

        Outras Receitas Correntes

        Transferências Correntes

        Receita Tributária

        Receita Patrimonial

        Receita de Contribuições

Controle Interno

       Subtotal

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

       Transferências do FUNDEB 

ContadoraPrefeita Municipal
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO

        Receita de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA 
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 – CEP12180-000 

 

Página 1 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 021/2019 - Edital nº 023/2019– Proc. Adm. Mun. n° 040/2019 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de julho de 2019. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra - SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, 
Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra – SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, 
Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site 
www.natividadedaserra.sp.gov.br. 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 019/2017 - Edital nº 021/2017 – Proc. Adm. Mun. n° 
038/2017. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 29 de julho de 2019. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra - SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, 
Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra – SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, 
Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site 
www.natividadedaserra.sp.gov.br. 
 

Município de 
Santo Antônio do Pinhal/SP 

..................................................  
 

..................................................................................................................................... 
Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro - Santo Antonio do Pinhal – SP CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918  E-mail compras1.pmsap@uol.com.br  

Santo Antônio do Pinhal, 15 de julho de 2015. 
 
 
 

Memorando Interno 
 

 

Para: Prefeito Municipal 

De: Secretaria Municipal de Administração 

 
 
 

Senhor Prefeito: 

            

  

 Solicito providências para contratação de empresa para a execução de serviços de gráfica e 

tipografia (envelopes timbrados, ofícios, com janela, A4, carimbos automático e de madeira, capas 

de empenhos, blocos de receituários médicos, de requisição de materiais, de controle de 

combustíveis, de pedido de medicamentos, guia de recolhimento, de atestado de saúde ocupacional 

e outros, fichas de atendimento ambulatorial, de eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, 

de atendimento ambulatorial, de guia de referência, de contra referência, de SADT, de laudo 

médico, e outras, cadernetas escolares, boletins mensais, capas de cartolinas para processos 

administrativos, para capa de convênios, para processos licitatórios, para processos judiciais, 

confecção de cartazes, confecções de placas de chapas galvanizadas, confecção de faixas para 

eventos, adesivos, panfletos, confecção de troféus e outros serviços de gráfica, para atender os 

diversos setores da Administração Municipal, conforme ANEXO A. 

 

 

 

 

 

 

Angelita de Lima Santos 
Secretária Municipal de Administração  

 
 

Município de 
Santo Antônio do Pinhal/SP 

..................................................  
 

..................................................................................................................................... 
Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro - Santo Antonio do Pinhal – SP CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918  E-mail compras1.pmsap@uol.com.br  

ANEXO A 
 
 
 
1 - Placa de chapa galvanizada, com pintura anti-corrosiva, seguindo padrão da comunicação visual 
do Governo do Estado de São Paulo e do Governo Federal, valor por m². 
 
2 - Placa de chapa galvanizada, com pintura anti-corrosiva e eletrostática, seguindo padrão da 
comunicação visual da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Pinhal, valor por m². 
 
4 - Confecção de banners, com impressão digital em laser, na metragem quadrada (altura x 
comprimento), em polietileno de acordo com a definição da Contratante. 
 
5 - Confecção de faixas, com impressão digital em laser, na metragem quadrada (altura x 
comprimento), em polietileno de acordo com definição da Contratante. 
 
6 - Confecção de faixas, com impressão em recorte de vinil, plástico polietileno, na metragem 
quadrada (altura x comprimento) de acordo com a definição da Contratante. 
 
7 - Confecção de troféus em madeira entalhadas(20x20) para eventos municipais, como Festival da 
Viola, Carnaval, Rodeio, Presépio, Campeonatos esportivos, com impressão digital, preço por 
unidade. 
 
8 - Confecção de troféus (20x24) em vidros para eventos municipais, com impressão digital, preço 
por unidade. 
 
9 - Quanto aos serviços de impressão e confecção de capas, cartões, cartazes, envelopes, fichas, 
carteirinhas e outros serão enviadas as amostras para as empresas convidadas e demais interessadas 
do ramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

  TEL: (012) 3978-2600       FAX:  3978-2604         administracao@jambeiro.sp.gov.br 

  
 

 
 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na legislação 
vigente, torna pública a abertura de inscrições de processo seletivo simplificado para 
seleção de estagiários, na modalidade de estágio, de acordo com as normas e condições do presente 
edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo de estagiários será regido por este Edital, de forma que o pedido de inscrição 
do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições aqui previstas. 
1.2 O Processo Seletivo destina-se a possibilidade de preenchimento de vagas de estágio para: 
1.2.1 Acadêmicos de Ensino Superior e Pós Graduação curso de Pedagogia. 
1.2.2 Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados no ensino superior 
e Pós graduação conforme definições citadas acima, que estejam aptos a contratar com o município de 
Jambeiro. 
2. DO ESTÁGIO 
2.1 O estágio terá a duração de seis meses, prorrogável por igual período e assim, sucessivamente, até 
a soma máxima de dois anos, EXCETO no caso de portador de deficiência, a teor do art. 11 da Lei no 
11.788/2008, e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante 
comunicação por escrito. 
2.2 A jornada de trabalho será de até 6 horas diárias ou 30 semanais. 
3. DO AUXÍLIO E DAS VAGAS 
3.1 O Processo Seletivo visa a contratação de 1 ( um) estagiário para trabalhar no setor de educação e 
este fará jus uma bolsa-auxílio. Estagiário de Nível Superior e Pós Graduação o valor da bolsa-auxílio 
é de R$ 763,20. 
4. DA SELEÇÃO 
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser 
entregues na recepção da Prefeitura Municipal de Jambeiro do dia 08 ao dia 10 de maio de 2018. 
5. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 
5.1 A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima. 
 

Jambeiro, 08 de maio de 2018. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE LICITAÇÃO ANULADA - A Prefeitura do Município de Jambeiro torna 
público, para conhecimento, que o Pregão 020/2019, Edital 035/2019, visando o Re-
gistro de Preços para eventual aquisição futura e parcelada de material de limpeza, 
foi considerado ANULADO, por ocorrer alterações em seu edital. Jambeiro, 16 de 
julho de 2019.
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RECEITAS DO FUNDEB
  Receitas do FUNDEB 1.643.736,35                                      

  Rendimentos de Aplicações Financeiras 2.670,35                                             

TOTAL 1.646.406,70                                      TOTAL 1.811.603,77                     

 Total 1.646.406,70                                      167.867,42                                  
 Magistério (60% do Total) 987.844,02                                         

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 60% 1.469.884,91 1.469.884,91 1.410.932,42

PERCENTUAL APLICADO - 60% 89,28% 89,28% 85,70%

  Outras Despesas do Fundeb - 40% 214.067,58 214.067,58 214.067,58

PERCENTUAL APLICADO 40% 13,00% 13,00% 13,00%

1.683.952,49 1.683.952,49 1.625.000,00

482.040,89                                  482.040,89                                  423.088,40                                  

 Saldo Anterior -                                                       Despesas com o Magistério 1.410.932,42                               

 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 1.646.406,70                                       Despesas com Outras Despesas 214.067,58                                  

SOMA 1.646.406,70                                      1.625.000,00                               

21.406,70                                    

21.406,70                                    

0,00                                             

Arrecadação 25%
524.001,03                                  131.000,26                                  

4.467.127,85                               1.116.781,96                               

4.590.897,67                               1.147.724,42                               

9.582.026,55                               2.395.506,64                               

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 274.169,52                                         273.251,83                                  996,62                                         

Construção Escola Vargem Grande 4.319,86                                             -                                               4.365,97                                      

Convênio Transporte de Alunos - Estado 467,39                                                604.898,05                                  1.229,32                                      

QESE Transporte de Alunos 295.232,72                                         148.423,62 372.959,10                                  

PNATE - Transporte de Alunos 378,62                                                0,01                                             382,65                                         

Receita PDDE 9.260,54                                             -                                               9.359,39                                      

Receita EJA 287,30                                                -                                               287,30                                         

  Receita de Convênios - Aquisição Onibus Escolar FNDE -                                                      7,08                                             -                                               

Convênio Equipamento Mobiliário para Educação 101.981,10                                         -                                               103.069,68                                  

Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação 697,27                                                698,22                                         -                                               

Aplicação Financeira 25% - Decendial 1.168,60                                             54.515,24                                    1.666,03                                      

TOTAL 687.962,92                                         1.081.794,05                               494.316,06                                  

Empenhada Liquidada Paga
1.913.437,73                               1.747.671,05                               1.734.651,10                               

85.775,79                                    85.775,79                                    85.775,79                                    
2.597,60                                      2.597,60                                      2.597,60                                      

66.846,63                                    66.846,63                                    64.504,37                                    

2.068.657,75                               1.902.891,07                               1.887.528,86                               

1.166.934,87                               1.102.094,23                               1.086.732,02                               

901.722,88                                  800.796,84                                  800.796,84                                  
1.683.952,49                               1.683.952,49                               1.625.000,00                               

167.867,42                                  167.867,42                                  167.867,42                                  

2.753.542,79                     2.652.616,75                     2.593.664,26                     
RG

28,74% 27,68% 27,07%
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO

Prefeita Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3º BIMESTRE  DE 2019

TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO
FABIANA APARECIDA LEMES GIL

Contadora
ANA PAULA RODRIGUES MAGALHÃES

Controle Interno

TOTAL

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA 
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre

    361 - Ensino Fundamental
    362 - Ensino Infantil
    367 - Ensino Especial
    306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal  Merenda

98,85                                                  

7,08                                                    

1.088,58                                             

0,95                                                    

55.012,67                                           

888.147,19                                         

-                                                      

Receitas + Aplicação
78,93                                                  

46,11                                                  

605.659,98                                         

226.150,00                                         

4,04                                                    

RECEITAS

    Receitas Municipais
    Transferências da União
    Transferências do Estado

SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

RECEITAS  E  DESPESAS 100%

Resultado Apurado

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE      Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0

DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

VALORES APLICADOS -  MAIOR/MENOR - 60%

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS DECRÉSCIMOS

SOMA

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS  DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO

 Perda (+) / Ganho ( - )

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB

cÜxyx|àâÜt `âÇ|v|ÑtÄ wx atà|ä|wtwx wt fxÜÜt

COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 

RETENÇÕES AO FUNDEB

  Valor Retido até o Trimestre 1.811.603,77                               
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Santo Antônio do Pinhal, 17 de julho de 2015. 
 
 

Memorando Interno 
 

CONVITE Nº 12/2015 
Processo Administrativo nº .../2015 

 
 

À 

Contabilidade 

  
 Visando abertura de processo de licitação Convite nº 12/2015, solicito de Vossa Senhoria, 

informar se existem recursos para contratar empresa para a execução de serviços de gráfica e 

tipografia (envelopes timbrados, ofícios, com janela, A4, carimbos automático e de madeira, capas 

de empenhos, blocos de receituários médicos, de requisição de materiais, de controle de 

combustíveis, de pedido de medicamentos, guia de recolhimento, de atestado de saúde ocupacional 

e outros, fichas de atendimento ambulatorial, de eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, 

de atendimento ambulatorial, de guia de referência, de contra referência, de SADT, de laudo 

médico, e outras, cadernetas escolares, boletins mensais, capas de cartolinas para processos 

administrativos, para capa de convênios, para processos licitatórios, para processos judiciais, 

confecção de cartazes, confecções de placas de chapas galvanizadas, confecção de faixas para 

eventos, adesivos, panfletos, confecção de troféus e outros serviços de gráfica, para atender os 

diversos setores da Administração Municipal. 
Informar ainda a respectiva dotação orçamentária. 

  Setor de Administração Geral 
 Setor de Ensino Fundamental 
 Fundo Municipal de Saúde 
 Fundo Municipal de Assistência Social 
 Setor de Promoção do Turismo 

Setor de Serviços Urbanos 
Setor de Transito 

   
Esperando haver atendido os requisitos legais, renovo protestos de elevada estima e 

consideração. 

    

Carlos Roberto da Silva 
Setor de Compras e Licitações 
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Santo Antônio do Pinhal, 21 de julho de 2015. 
 

M E M O R A N D O – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

CONVITE Nº 12/2015 
Processo Administrativo nº .../2015 

 
 
DE : Setor de Contabilidade 
PARA : Setor de Compras e Licitações  
 

Tem o presente a finalidade de informar a Vossa Senhoria a dotação orçamentária para 
contratação de empresa para a execução de serviços de gráfica e tipografia (envelopes timbrados, 
ofícios, com janela, A4, carimbos automático e de madeira, capas de empenhos, blocos de 
receituários médicos, de requisição de materiais, de controle de combustíveis, de pedido de 
medicamentos, guia de recolhimento, de atestado de saúde ocupacional e outros, fichas de 
atendimento ambulatorial, de eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, de atendimento 
ambulatorial, de guia de referência, de contra referência, de SADT, de laudo médico, e outras, 
cadernetas escolares, boletins mensais, capas de cartolinas para processos administrativos, para 
capa de convênios, para processos licitatórios, para processos judiciais, confecção de cartazes, 
confecções de placas de chapas galvanizadas, confecção de faixas para eventos, adesivos, panfletos, 
confecção de troféus e outros serviços de gráfica, para atender os diversos setores da Administração 
Municipal. 

Nos termos do artigo 14, combinado com artigo 38, da Lei 8.666/93 e atualizações 
posteriores, existem recursos para serviços de gráfica e tipografia, cujas despesas decorrentes da 
contratação do objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária para atender às despesas 
durante o Exercício de 2015: 

01.02.01.04.122.0003 - Setor de Administração Geral 
 01.05.01.12.361.0008 - Setor de Ensino Fundamental 
 01.06.01.10.301.0018 - Fundo Municipal de Saúde 
 01.07.01.08.244.0019 - Fundo Municipal de Assistência Social 
 01.10.01.23.695.0028 - Setor de Promoção do Turismo 

01.08.02.15.452.0024 - Setor de Serviços Urbanos 
01.08.04.15.452.0026 - Setor de Transito 

 3390.30.00.00 - Material de Consumo 
Para o Exercício de 2016, novas dotações serão previstas, para cobertura das despesas 

restantes do presente instrumento. 
 Esperando haver atendido os requisitos legais, renovo protestos de elevada estima e 
consideração.     
 
 

Célia Regina da Silva 
Responsável/Empenhos 
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Santo Antônio do Pinhal, 22 de julho de 2015. 
 
 
 
  
 

Senhor Prefeito, 
 
 
 
 
 Tendo em vista a necessidade de contratar empresa para a execução de serviços de gráfica e 

tipografia (envelopes timbrados, ofícios, com janela, A4, carimbos automático e de madeira, capas 

de empenhos, blocos de receituários médicos, de requisição de materiais, de controle de 

combustíveis, de pedido de medicamentos, guia de recolhimento, de atestado de saúde ocupacional 

e outros, fichas de atendimento ambulatorial, de eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, 

de atendimento ambulatorial, de guia de referência, de contra referência, de SADT, de laudo 

médico, e outras, cadernetas escolares, boletins mensais, capas de cartolinas para processos 

administrativos, para capa de convênios, para processos licitatórios, para processos judiciais, 

confecção de cartazes, confecções de placas de chapas galvanizadas, confecção de faixas para 

eventos, adesivos, panfletos, confecção de troféus e outros serviços de gráfica, para atender os 

diversos setores da Administração Municipal. 

 

 Serão convidadas as seguintes empresas: 

       1 - J. H. M. Ribeiro Gráfica ME 
Rua do Correa, 155 Centro – Taubaté. 
 
2 - Oliveira e Mori Impressos Ltda ME 
Rua Souza Alves, 906 Centro – Taubaté. 
 

       3 – L. R de Oliveira Comunicação ME 
  Avenida Ministro Nelson Hungria, 732 Centro – Santo Antonio do Pinhal.  

 
       1 – FELIPE R PORTO 

Rua Doutor Souza Alves, 886 Centro - Taubaté/SP. 
 

       3 – GRAFICA EDITORA MINERVA LTDA 
  Praça Dr Monteiro, 90 Centro – Taubaté/SP.  
 

  
 

Naiane Oliveira de Morais 
Presidente da Comissão de Licitação 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, autorizo a abertura da licitação para 

contratar empresa para a execução de serviços de gráfica e tipografia (envelopes timbrados, ofícios, 

com janela, A4, carimbos automático e de madeira, capas de empenhos, blocos de receituários 

médicos, de requisição de materiais, de controle de combustíveis, de pedido de medicamentos, guia 

de recolhimento, de atestado de saúde ocupacional e outros, fichas de atendimento ambulatorial, de 

eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, de atendimento ambulatorial, de guia de 

referência, de contra referência, de SADT, de laudo médico, e outras, cadernetas escolares, boletins 

mensais, capas de cartolinas para processos administrativos, para capa de convênios, para processos 

licitatórios, para processos judiciais, confecção de cartazes, confecções de placas de chapas 

galvanizadas, confecção de faixas para eventos, adesivos, panfletos, confecção de troféus e outros 

serviços de gráfica, para atender os diversos setores da Administração Municipal. 

 Atenda-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, providenciando-se a 

formalização do processo: 

 Edital Completo 

 Minuta de Contrato 

 Parecer Jurídico, 

Exigido pelo inciso VI artigo 38 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94.  

Santo Antônio do Pinhal, 23 de julho de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Clodomiro Correia de Toledo Junior 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVITE NÚMERO 12/2015 
Processo Administrativo nº .../2015 

 
1.1 - De conformidade com a determinação do Senhor Clodomiro Correia de Toledo Junior, 
Prefeito Municipal de Santo Antonio do Pinhal, Estado de São Paulo, faz-se público que se 
encontra aberta a licitação na modalidade de Convite com a finalidade de contratar empresa para 
execução de serviços de gráfica e tipografia, cujo critério de julgamento será menor preço por item. 
1.2 - As propostas deverão ser entregues em envelope único no setor de licitações da Prefeitura do 
Município de Santo Antônio do Pinhal até às 13hs45 do dia ... julho de 2015. 
1.3 - A abertura das propostas dar-se-á às 14hs00 do dia ... de julho de 2015, em presença dos 
interessados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, sito a 
Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 Centro. 
1.4 - O presente Convite será regido pelas normas contidas na Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 
8.883/94 e pelas disposições seguintes: 
 

II – DO OBJETO 
                      
2.1 - O presente convite destina-se a receber propostas para contratação de empresa para a 
execução de serviços de gráfica e tipografia (envelopes timbrados, ofícios, com janela, A4, 
carimbos automático e de madeira, capas de empenhos, blocos de receituários médicos, de 
requisição de materiais, de controle de combustíveis, de pedido de medicamentos, guia de 
recolhimento, de atestado de saúde ocupacional e outros, fichas de atendimento ambulatorial, de 
eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, de atendimento ambulatorial, de guia de 
referência, de contra referência, de SADT, de laudo médico, e outras, cadernetas escolares, boletins 
mensais, capas de cartolinas para processos administrativos, para capa de convênios, para processos 
licitatórios, para processos judiciais, confecção de cartazes, confecções de placas de chapas 
galvanizadas, confecção de faixas para eventos, adesivos, panfletos, confecção de troféus) e outros 
serviços de gráfica, para atender os diversos setores da Administração Municipal, conforme 
descritos no ANEXO I. 

 
III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1- Poderão participar da presente licitação, as empresas convidadas e demais que demonstrem 
interesse e condições técnicas de participação, desde que solicitem a inclusão no prazo de 24 horas 
anteriormente à abertura das propostas, e que não tenha sido decretada a suspensão de atividade, 
ainda que temporária e não esteja impedida da participação de licitação ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos da Lei de Licitação e Contratos.  
3.2 - Nos termos do artigo 41 e parágrafos da Lei de Licitações e Contratos, qualquer cidadão 
poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, desde que atendidas as normas 
contidas na legislação pertinente. 
3.2.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer até o 2º dia 
útil que anteceder a abertura envelopes, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
   IV – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 
4.1 - A licitante deverá atender prontamente à Prefeitura do Município de Santo Antônio do Pinhal, 
efetuando a busca das especificações dos serviços/materiais a ser executado no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, e no mesmo local efetuar a entrega sem ônus, num prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas. 
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4.2 - A licitante deverá corrigir os materiais/serviços não aceitos pela Prefeitura, seja por erro ou 
pelo material utilizado, no prazo máximo de 24 horas, contado da comunicação feita pela 
Prefeitura. 
4.3 - O futuro contrato não poderá ser objeto de cessão ou subcontratação pela Contratada, sem 
autorização da Contratante por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 
4.4 - Correrá por conta da Contratada qualquer indenização ou reparação por danos causados a 
Contratante ou a terceiros por culpa da mesma, seus empregados e/ou representantes, decorrentes 
da execução dos serviços contratados.  

 
V – DA PROPOSTA 

 
5.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope opaco lacrado, que conterá em seu 
frontispício, em caracteres legíveis, o nome completo do concorrente e a seguinte indicação:  

 
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 

CONVITE Nº 12/2015 
PROPOSTA COMERCIAL 

EMPRESA:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.2 - A proposta deve ser datilografada ou manuscrita, datada e assinada, podendo utilizar o próprio 
impresso fornecido pela Prefeitura, sem emendas ou rasuras que possam causar dúvidas quanto ao 
valor proposto. 
5.3 - Na proposta a empresa participante deverá indicar: 

5.3.1 - Preço Unitário; Total (somados todos os itens) e por extenso; 
5.3.2 - Prazo de Entrega = imediata; 
5.3.3 - Condições de Pagamento; 
5.3.4 - Validade da Proposta, não inferior a 60 dias. 

5.4 - Deverá constar obrigatoriamente do envelope a declaração, conforme Modelo ANEXO II. 
5.4.1 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 
5.4.2 - Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera; 
5.4.3 - Não existe fato impeditivo à habilitação; 
5.4.4 - Não possuir em no quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos, em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal-Lei nº 9.854/99). 

5.5 - Nos preços propostos deverão estar inclusos os encargos, impostos, taxas e demais valores, 
5.6 - Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor numérico e o 
escrito por extenso, prevalecerá o valor do primeiro.  
5.7 - Serão corrigidos automaticamente pela Comissão quaisquer erros de valores, bem como as 
divergências que porventura ocorrerem entre o preço total e o por extenso.  
5.8 - O preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, 
nesse caso, o direito de pleitear qualquer alteração.  
5.9 - A Prefeitura do Município de Santo Antônio do Pinhal reserva-se o direito de verificar, 
sempre que julgar necessário, se os preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis 
com os praticados no mercado. 

 
VI - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
6 - No ato da celebração do contrato a licitante vencedora deverá apresentar como condição 
essencial: 
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6.1 - Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, feita 
através da Certidão Negativa de Débito – CND. 
6.2 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
6.3 - Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante. 
6.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis de 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1.943. 

 
VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
7.1 - As despesas com o objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária para 
atender às despesas durante o exercício de 2015:  
01.02.01.04.122.0003 - Setor de Administração Geral 
01.05.01.12.361.0008 - Setor de Ensino Fundamental 
01.06.01.10.301.0018 - Fundo Municipal de Saúde 
01.07.01.08.244.0019 - Fundo Municipal de Assistência Social 
01.10.01.23.695.0028 - Setor de Promoção do Turismo 
01.08.02.15.452.0024 - Setor de Serviços Urbanos 
01.08.04.15.452.0026 - Setor de Transito 
 3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Para o exercício de 2016, novas dotações serão previstas, para cobertura das despesas restantes do 
presente instrumento. 

 
VIII – DOS PAGAMENTOS 

 
8.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante entrega dos serviços e recebimento atestado pelo 
responsável, atendido o artigo 62 da Lei 4.320/64 e conforme condições estabelecidas na proposta 
vencedora, ou seja, será efetuado..... (.....) dias após a entrega dos serviços. 
 

IX – DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
 
9.1 - Os envelopes serão abertos em sessão pública, conforme estipulado neste Edital. 
9.2 - As proponentes que não satisfizerem às exigências e formalidades previstas neste Edital serão 
declaradas inabilitadas, mencionando-se na ata os motivos da inabilitação. 
9.3 - As propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão Municipal de Licitações e pelos 
licitantes presentes, sendo que a Comissão classificará o objeto à (s) empresa (s) vencedora (s), 
abrindo prazo legal para interposição de quaisquer recursos quanto à fase de classificação. 
9.4 - Somente poderão rubricar os documentos de habilitação e as folhas das propostas os licitantes 
presentes ou seus representantes devidamente credenciados.  
9.4.1 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante 
contrato, procuração ou documento equivalente, podendo falar em seu nome durante a reunião de 
abertura dos envelopes (Modelo ANEXO III). 
9.5 - Após a licitação a Comissão relatará ao Sr. Prefeito Municipal – Ordenador da Despesa, os 
trabalhos realizados, visando homologação final. 
9.6 - É facultado à Comissão julgadora, em qualquer fase da licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar instruções do presente processo licitatório. 
 

X – DO JULGAMENTO 
 
10.1 - Os envelopes que chegarem após o prazo estabelecido serão devolvidos sem serem abertos. 
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10.2 - O julgamento desta será feito pela Comissão de Licitação, observados os dispositivos da 
legislação pertinente, bem como as condições previstas neste Edital; 
10.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências 
estabelecidas neste convite ou cujas propostas apresentarem preços excessivos ou manifestamente 
inexeqüíveis; 
10.4 - O julgamento das propostas será efetuado de acordo com o critério de menor preço, por item; 
10.5 - Em caso de empate, a Comissão convocará o representante de cada empresa para proceder ao 
desempate, através de sorteio, atendendo o parágrafo 2º, Artigo 45 da Lei 8.666/93; 
10.6 - Se todas as propostas forem desclassificadas a Administração poderá fixar aos licitantes, 
prazo de 3 dias úteis para reapresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a 
desclassificação. 
 

XI – DAS PENALIDADES 
 
11 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar à licitante 
vencedora as seguintes sanções:  
11.1 - Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as quais haja 
concorrido a licitante vencedora, segundo entendimento da Administração; 
11.2 - Se a licitante vencedora não prestar os serviços, conforme edital será passível de multa 
administrativa de 10% (dez por cento) do valor da contratação. 
11.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
11.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que, tendo-os aceito sem 
objeção, venha, após o julgamento desfavorável, apontar falhas ou irregularidades. 
12.2 - A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a simples 
apresentação da proposta subentende o conhecimento integral do objeto da licitação, bem como 
aceitação incondicional do presente edital, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de 
qualquer pormenor. 
12.3 - Os recursos cabíveis serão dirigidos à Comissão, em instância primeira ou ao Prefeito 
Municipal, em grau de recurso, nos termos da legislação pertinente. 
12.4 - A licitante vencedora obriga-se a assinar o termo contratual (ANEXO IV), no prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis a partir da data de recebimento da notificação para assinatura do mesmo. 
12.5 - Este Edital de Convite será afixado para consulta e conhecimento de todos no quadro de avisos 
da Prefeitura do Município de Santo Antônio do Pinhal/SP e poderá ser obtido por interessados, sem 
ônus, junto a Comissão de Licitação, sito à Avenida Ministro Nelson Hungria, 52, Centro, Prédio da 
Prefeitura, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas. 
12.6 - Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou por telefone (12)3666-1122, até o dia anterior 
para entrega dos envelopes. 
                     Santo Antônio do Pinhal, 23 de julho de 2015. 
 

Naiane Oliveira de Morais 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
CONVITE NÚMERO 12/2015 - Processo Administrativo nº .../2015 

 
Empresa: .................................................................................................................................. 
Endereço: ................................................................................................................................. 
Cidade: ............................................................................................         Estado: .................. 
CNPJ: ......................................................................................................................................                   

Item Qtde. Descrição dos Serviços Unitário Total 
1 500 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)   
2 50 Bloco Requisição de Combustível 1X50 com canhoto   
3 50 Bloco Pedido Materiais/ Medicamentos 50 fls x 2 vias   
4 10 Blocos de Guia de Recolhimento 3 vias   
5 20 Blocos de Receituários controle especial 50 fls   
6 10 Blocos de Requisição 2 x vias    
7 500 Boletim Mensal de Informação Ambulatorial   
8 12.000 Capa de Empenho na cor branca – dobras 2fls   
9 2.000 Capas cartolina para Administração com timbre 2 furos   
10 3.000 Capas para processos com dobra com timbre e 2 furos   
11 15 Carimbos - Automáticos   
12 10 Carimbos - Madeira   
13 500 Cartão Acompanha/to Crescimento e Desenv/to criança   
14 500 Cartão de Controle Pressão Arterial   
15 400 Cartazes para divulgação de eventos 44x60   
16 500 Cartazes para divulgação de eventos 42x30   
17 1.000 Carteirinhas escolares   
18 500 Envelope Branco 25x17 com timbre Prefeitura   
19 2.000 Envelope Branco 24x34 com timbre Prefeitura   
20 2.000 Envelope Branco Ofício com timbre Prefeitura   
21 5.000 Ficha de Atendimento Ambulatorial   
22 500 Ficha eletrocardiograma – frente e verso   
23 500 Ficha Programa Hiperdia – frente e verso   
24 400 Fichas Controle Procedimentos PSIII – frente e verso   
25 1.000 Fichas de controle de freqüência/avaliação   
26 200 Folha de Atestado Convênio 07/83   
27 2.500 Folha de Guia de Contra-Referência   
28 2.500 Folha de Guia de Referência   
29 500 Mapa de Trabalho diário de Informação Ambulatorial   
30 100 Plano de Erradicação do Sarampo   
31 30.000 Receituário Médico bloco 100x1   
32 5.000 Requisição Serviço. Diagnose Terc- SADT   
33 500 Roteiro Atendimento Crianças na Puericultura   
34 1.000 Sistema Informação Atenção Básica (frente e verso) FA   
35 1.000 Sistema Informação Atenção Básica (frente verso) FD   
36 1.000 Vigilância Sanitária frente e verso   
37 27 Placa de chapa galvanizada, com pintura anti-corrosiva, seguindo 

padrão da comunicação visual do Governo do Estadual e do 
Governo Federal, valor por m². 
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Item Qtde. Descrição dos Serviços Unitário Total 
38 16 Placa chapa galvanizada, com pintura anti-corrosiva e eletrostática, 

seguindo padrão da comunicação visual da Prefeitura de Santo 
Antonio do Pinhal, valor por m². 

  

39 100 Confecção de troféus em madeira entalhada (20x20) para eventos 
municipais, como: Festival da Viola, Rodeio, Presépio, 
Campeonatos Esportivos, com impressão digital, preço por unidade. 

  

40 50 Confecção de troféus em vidros (20x24) para eventos municipais, 
com impressão digital, preço por unidade. 

  

41 80 m² Confecção de banners, com impressão digital em laser, na metragem 
quadrada (altura x comprimento), em polietileno de acordo com a 
definição da Contratante 

  

42 100 m² Confecção de faixas, com impressão digital em laser, na metragem 
quadrada (altura x comprimento), em polietileno de acordo com 
definição da Contratante 

  

43 200 m² Confecção de faixas, com impressão em recorte de vinil, plástico 
polietileno, na metragem quadrada (altura x comprimento) de acordo 
com a definição da Contratante  

  

 
Valor Total 

 

 
Valor por Extenso: R$ .............................  
(................................................................................................................................................................). 
Prazo de Entrega  
Condições de Pagamento  
Validade da Proposta 60 dias 

 
 
 
 
 

Local:  ................................................................, .... de julho de 2015. 

     
 
 
 
 
 

  Assinatura: ..................................................... 
                        (Representante legal da empresa) 
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ANEXO II 
 
 

CONVITE NÚMERO 12/2015 
 
 

DECLARAÇÃO  
 

 
A empresa  ......................................................................................................... , inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº ......................................................................................................................, 

estabelecida à ......................................................................................................, nº ............ na 

cidade de ..................................................................................... , Estado de .......... , para fins de 

participação no procedimento licitatório supra mencionado, e em cumprimento a legislação e 

regulamentos vigentes, às quais se submete, declara que: 

 Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 

 Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera; 

 Não existe fato impeditivo à habilitação; 

 Não possui no quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal-Lei nº 9.854/99). 

 

 
Local: .................................................................,   Data: ... de julho de 2015. 
 
 
 
 

Assinatura: ....................................................... 

                  (Representante legal da empresa) 
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ANEXO III 

 
 

CONVITE NÚMERO 12/2015 
Processo Administrativo nº .../2015 

 
 

 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

A empresa ............................................................................................., localizada na 

(endereço)............................................................................, CNPJ/MF n.º ........................................, 

por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente CREDENCIAR o(a) 

Sr.(a) ........................................................... portador da cédula de identidade RG n.º 

................................, CPF nº ......................................................, (endereço completo): Rua 

.............................................................., nº .... Bairro ...................................................Cidade 

......................................., Estado  ..........................,  como seu (sua) representante para todos os atos 

referentes ao Convite nº 11/2015, que tem por objeto a prestação de serviços para ministrar aulas de 

................................., aos alunos da Rede Municipal de Ensino, bem como acompanhar e fazer 

apresentações no Município de Santo Antônio do Pinhal e fora dele, com poderes para praticar 

todos os atos que se fizerem necessários, inclusive e especialmente para desistir da interposição de 

recurso.  

 

Local e Data: ....................................................................... ........ de julho de 2015.  

 

 

 

______________________________  

(Carimbo da empresa 

nome e cargo da pessoa que assina) 
 
 

 
 
 

Município de 
Santo Antônio do Pinhal/SP 

..................................................  
 

..................................................................................................................................... 
Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro - Santo Antonio do Pinhal – SP CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918  E-mail compras1.pmsap@uol.com.br  

ANEXO IV- MINUTA DE CONTRATO PARA SERVIÇOS DE GRAFICA E TIPOGRAFIA 
CONTRATO Nº 201508..12 

Processo Administrativo nº .../2015 
 
O Município de Santo Antônio do Pinhal, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito Publico 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.701.455/0001-72, cujo Prédio Municipal é estabelecido à 
Avenida Ministro Nelson Hungria, 52, Centro, na cidade de Santo Antônio do Pinhal, Estado de 
São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Senhor Clodomiro Correia de 
Toledo Junior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº ....................., e inscrito no 
CPF/MF sob o nº ............................., domiciliado a Avenida......................, ............., na cidade de 
Santo Antônio do Pinhal, Estado de São Paulo, doravante designado simplesmente, Contratante, e 
de outro lado a empresa "...................................", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº  ..........................., com sede à Rua ........................... , .........., na cidade de 
.........................., Estado de ......., doravante denominada simplesmente Contratada, têm entre si 
justos e acordado o seguinte: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO 

 
1.1 - Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores; 
1.2 - Lei Orgânica do Município; 
1.3 - Edital de Licitação Modalidade Convite nº 12/2015; 
1.4 - Demais normas e legislações vigentes pertinentes à matéria. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a execução de serviços de 
gráfica e tipografia (envelopes timbrados, ofícios, com janela, A4, carimbos automático e de 
madeira, capas de empenhos, blocos de receituários médicos, de requisição de materiais, de 
controle de combustíveis, de pedido de medicamentos, guia de recolhimento, de atestado de saúde 
ocupacional e outros, fichas de atendimento ambulatorial, de eletrocardiograma, de controle de 
pressão arterial, de atendimento ambulatorial, de guia de referência, de contra referência, de SADT, 
de laudo médico, e outras, cadernetas escolares, boletins mensais, capas de cartolinas para 
processos administrativos, para capa de convênios, para processos licitatórios, para processos 
judiciais, confecção de cartazes, confecções de placas de chapas galvanizadas, confecção de faixas 
para eventos, adesivos, panfletos, confecção de troféus) e outros serviços de gráfica, para atender os 
diversos setores da Administração Municipal, conforme relação: 
Item Quantidade Unidade Descrição Unitário 

     
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
3.1 - Atender prontamente à Prefeitura do Município de Santo Antônio do Pinhal, efetuando a 
busca das especificações dos serviços ou materiais a serem executados no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, na sede da Contratante, e no mesmo local efetuar a entrega dos serviços 
executados, sem ônus, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 
3.2 - Corrigir os materiais/serviços não aceitos pela Contratante, seja por erro ou pelo material 
utilizado, no prazo máximo de 24 horas, contado da comunicação feita pela Contratante. 
3.3. O futuro contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação pela 
Contratada, sem autorização da Contratante por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive 
rescisão. 
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3.4 - Correrá por conta da Contratada qualquer indenização ou reparação por danos causados a 
Contratante ou a terceiros por culpa da mesma, seus empregados e/ou representantes, decorrentes 
dos serviços executados pela Contratada.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO REAJUSTE 

 
4.1 - A Contratada se obriga a fornecer o objeto deste contrato pelo valor constante na proposta 
apresentada ao Convite n.º 12/2015, ou seja totalizando o presente instrumento o valor global 
estimado de R$ ............. (....................................). 
4.2 - Os reajustes somente poderão ser efetivados mediante requerimento expresso da Contratada, 
devidamente instruído com os documentos pertinentes e suficientes a demonstrar a alteração do 
preço, com objetivo de manter o equilíbrio contratual inicialmente pactuado.  
4.3 - As oscilações de preço que possam ocorrer para menor, aonde os preços venham a ser 
reduzidos deverão ser aplicadas na mesma proporção ao preço ofertado e contratado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante entrega do objeto e recebimento atestado pela 
Comissão competente, atendido o artigo 62 da Lei 4.320/64 e conforme condições estabelecidas na 
proposta vencedora, ou seja, serão efetuados ..... (.....) dias após a execução e entrega dos serviços.   

 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
6.1 - As despesas com o objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária para 
atender às despesas durante o exercício de 2015:  
01.02.01.04.122.0003 - Setor de Administração Geral 
01.05.01.12.361.0008 - Setor de Ensino Fundamental 
01.06.01.10.301.0018 - Fundo Municipal de Saúde 
01.07.01.08.244.0019 - Fundo Municipal de Assistência Social 
01.10.01.23.695.0028 - Setor de Promoção do Turismo 
01.08.02.15.452.0024 - Setor de Serviços Urbanos 
01.08.04.15.452.0026 - Setor de Transito 
 3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Para o exercício de 2016, novas dotações serão previstas, para cobertura das despesas restantes do 
presente instrumento. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 
 

7.1 - O prazo de validade do presente é contado da assinatura do presente instrumento contratual, 
até ... de agosto de 2016, ou ainda, em conseqüência da Cláusula Décima, deste contrato. 
 

CLÁSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
8.1 - Da Contratante: 
8.1.1 – Acompanhar e fiscalizar os serviços/materiais correspondentes ao contrato, e prestar toda 
assistência e a orientação que se fizerem necessárias. 
8.1.2 - Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na 
execução dos serviços. 
8.1.3 - Efetuar o pagamento após a prestação de serviços. 
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8.2 - Da Contratada: 
8.2.1 - A Contratada caberá também atender prontamente à Contratante, efetuando a busca das 
especificações dos serviços ou materiais a serem executados no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, na sede da Contratante e no mesmo local efetuar a entrega do serviços/materiais 
executados, sem ônus adicionais. 
8.2.2 - Responsabilizar-se por danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução deste Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 
8.2.3 - Não ceder ou transferir a outrem por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 
subcontratar, as cadeiras a que está obrigada por força do Contrato, salvo se previamente autorizado 
pela Administração da Contratante. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES  
 

9 - A Contratada inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a saber:  
9.1 - Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as quais haja concorrido 
a Contratada, segundo entendimento da Contratante. 
9.2 - A Contratada que não executar os serviços/materiais, no todo ou em parte, até a data 
estipulada, será passível de multa administrativa de 10% (dez por cento) do valor da contratação. 
9.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
9.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 
10 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, nos casos de descumprimento de 
qualquer cláusula deste pelas partes ou, unilateralmente pelo Contratante, se o interesse público 
assim o determinar, sem prejuízo, todavia, dos efeitos produzidos; ou ainda se ocorrer qualquer das 
hipóteses previstas no art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, podendo ser determinado por: 
10.1 - Amigável por acordo entre as partes, havendo conveniência para o Contratante, através de 
termo próprio de distrato; 
10.2 - Inexecução total ou parcial deste instrumento contratual; 
10.3 - A rescisão por qualquer das partes deverá ser previamente notificada com as devidas 
justificativas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 
11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo para dirimir 
quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, e que não forem resolvidas amigavelmente, 
se sobrepondo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
11.2 - E assim por estarem justos e avençados, declaram as partes aceitar todas as cláusulas e 
condições estabelecidas no presente, que assinam em 2 (duas) vias de igual teor e para os mesmos 
fins, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo qualificadas. 

Santo Antônio do Pinhal,  ....... de agosto de 2015. 
 

.................................................... 
Prefeito Municipal – Contratante 

Contratada 
 

Testemunhas:    
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PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

CONVITE NÚMERO 12/2015 

 

RECIBO DE ENTREGA DE CONVITE LICITATÓRIO 

 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CIDADE:        ESTADO: 

CNPJ: 

 

Recebemos nesta data o Edital completo referente à Convite nº 12/2015, cujo objeto é a contratação 

de empresa para a execução de serviços de gráfica e tipografia (envelopes timbrados, ofícios, com 

janela, A4, carimbos automático e de madeira, capas de empenhos, blocos de receituários médicos, 

de requisição de materiais, de controle de combustíveis, de pedido de medicamentos, guia de 

recolhimento, de atestado de saúde ocupacional e outros, fichas de atendimento ambulatorial, de 

eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, de atendimento ambulatorial, de guia de 

referência, de contra referência, de SADT, de laudo médico, e outras, cadernetas escolares, boletins 

mensais, capas de cartolinas para processos administrativos, para capa de convênios, para processos 

licitatórios, para processos judiciais, confecção de cartazes, confecções de placas de chapas 

galvanizadas, confecção de faixas para eventos, adesivos, panfletos, confecção de troféus) e outros 

serviços de gráfica, para atender os diversos setores da Administração Municipal, ciente de que a 

apresentação da proposta deverá ser entregue na Recepção da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Pinhal até as 13hs45 do dia ... de julho de 2015. 

 

Em     ..    de julho de 2015. 

 

                                                       
                       Assinatura: ........................................................... 

                  
                                          (Representante legal da empresa) 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO 
 

 
 

CONVITE NÚMERO 12/2015 
Processo Administrativo nº .../2015 

 
 

 
 

 Em exame ao Processo de licitação na modalidade Convite nº 12/2015, cujo objeto é 

contratação de empresa para a execução de serviços de gráfica e tipografia (envelopes timbrados, 

ofícios, com janela, A4, carimbos automático e de madeira, capas de empenhos, blocos de 

receituários médicos, de requisição de materiais, de controle de combustíveis, de pedido de 

medicamentos, guia de recolhimento, de atestado de saúde ocupacional e outros, fichas de 

atendimento ambulatorial, de eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, de atendimento 

ambulatorial, de guia de referência, de contra referência, de SADT, de laudo médico, e outras, 

cadernetas escolares, boletins mensais, capas de cartolinas para processos administrativos, para 

capa de convênios, para processos licitatórios, para processos judiciais, confecção de cartazes, 

confecções de placas de chapas galvanizadas, confecção de faixas para eventos, adesivos, panfletos, 

confecção de troféus) e outros serviços de gráfica, para atender os diversos setores da 

Administração Municipal. 

 Analisando o Edital de Carta Convite, assim como a Minuta de Contrato de execução de 

serviços dela constituindo parte integrante, constata a Assessoria que os mesmos atendem as 

exigências dispostas no Estatuto das Licitações Públicas, sendo, portanto, juridicamente aprovados. 

  É o parecer, para todos os efeitos legais, exarado em 23 de julho de 2015. 

 

 

 
 
 
 

Clodomiro Correia de Toledo Junior 
Advogado – OAB/SP nº 201.674 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

CONVITE NÚMERO 12/2015 

 

RECIBO DE ENTREGA DE CONVITE LICITATÓRIO 

 

EMPRESA: L. R DE OLIVEIRA COMUNICAÇÃO ME 

ENDEREÇO: AVENIDA MINISTRO NELSON HUNGRIA, 732 CENTRO 

CIDADE: SANTO ANTONIO DO PINHAL          ESTADO: SP 

CNPJ: 67.293.225/0001-54 

 

Recebemos nesta data o Edital completo referente à Convite nº 12/2015, cujo objeto é a contratação 

de empresa para a execução de serviços de gráfica e tipografia (envelopes timbrados, ofícios, com 

janela, A4, carimbos automático e de madeira, capas de empenhos, blocos de receituários médicos, 

de requisição de materiais, de controle de combustíveis, de pedido de medicamentos, guia de 

recolhimento, de atestado de saúde ocupacional e outros, fichas de atendimento ambulatorial, de 

eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, de atendimento ambulatorial, de guia de 

referência, de contra referência, de SADT, de laudo médico, e outras, cadernetas escolares, boletins 

mensais, capas de cartolinas para processos administrativos, para capa de convênios, para processos 

licitatórios, para processos judiciais, confecção de cartazes, confecções de placas de chapas 

galvanizadas, confecção de faixas para eventos, adesivos, panfletos, confecção de troféus) e outros 

serviços de gráfica, para atender os diversos setores da Administração Municipal, ciente de que a 

apresentação da proposta deverá ser entregue na Recepção da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Pinhal até as 13hs45 do dia ... de julho de 2015. 

 

Em     ..    de julho de 2015. 

 

                                                       
                       Assinatura: ........................................................... 

                  
                                          (Representante legal da empresa) 

 

Município de 
Santo Antônio do Pinhal/SP 

..................................................  
 

..................................................................................................................................... 
Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro - Santo Antonio do Pinhal – SP CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918  E-mail compras1.pmsap@uol.com.br  

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

CONVITE NÚMERO 12/2015 

 

RECIBO DE ENTREGA DE CONVITE LICITATÓRIO 

 

EMPRESA: J. H. M. RIBEIRO GRÁFICA ME 

ENDEREÇO: RUA DO CORREA, 155 CENTRO 

CIDADE: TAUBATÉ   ESTADO: SP 

CNPJ: 03.252.989/0001-19 

 

Recebemos nesta data o Edital completo referente à Convite nº 12/2015, cujo objeto é a contratação 

de empresa para a execução de serviços de gráfica e tipografia (envelopes timbrados, ofícios, com 

janela, A4, carimbos automático e de madeira, capas de empenhos, blocos de receituários médicos, 

de requisição de materiais, de controle de combustíveis, de pedido de medicamentos, guia de 

recolhimento, de atestado de saúde ocupacional e outros, fichas de atendimento ambulatorial, de 

eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, de atendimento ambulatorial, de guia de 

referência, de contra referência, de SADT, de laudo médico, e outras, cadernetas escolares, boletins 

mensais, capas de cartolinas para processos administrativos, para capa de convênios, para processos 

licitatórios, para processos judiciais, confecção de cartazes, confecções de placas de chapas 

galvanizadas, confecção de faixas para eventos, adesivos, panfletos, confecção de troféus) e outros 

serviços de gráfica, para atender os diversos setores da Administração Municipal, ciente de que a 

apresentação da proposta deverá ser entregue na Recepção da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Pinhal até as 13hs45 do dia ... de julho de 2015. 

 

Em     ..    de julho de 2015. 

 

                                                       
                       Assinatura: ........................................................... 

                  
                                          (Representante legal da empresa) 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

CONVITE NÚMERO 12/2015 

 

RECIBO DE ENTREGA DE CONVITE LICITATÓRIO 

 

EMPRESA: OLIVEIRA E MORI IMPRESSOS LTDA ME 

ENDEREÇO: RUA SOUZA ALVES, 906 CENTRO 

CIDADE: TAUBATÉ                 ESTADO: SP 

CNPJ: 14.764.185/0001-15 

 

Recebemos nesta data o Edital completo referente à Convite nº 12/2015, cujo objeto é a contratação 

de empresa para a execução de serviços de gráfica e tipografia (envelopes timbrados, ofícios, com 

janela, A4, carimbos automático e de madeira, capas de empenhos, blocos de receituários médicos, 

de requisição de materiais, de controle de combustíveis, de pedido de medicamentos, guia de 

recolhimento, de atestado de saúde ocupacional e outros, fichas de atendimento ambulatorial, de 

eletrocardiograma, de controle de pressão arterial, de atendimento ambulatorial, de guia de 

referência, de contra referência, de SADT, de laudo médico, e outras, cadernetas escolares, boletins 

mensais, capas de cartolinas para processos administrativos, para capa de convênios, para processos 

licitatórios, para processos judiciais, confecção de cartazes, confecções de placas de chapas 

galvanizadas, confecção de faixas para eventos, adesivos, panfletos, confecção de troféus) e outros 

serviços de gráfica, para atender os diversos setores da Administração Municipal, ciente de que a 

apresentação da proposta deverá ser entregue na Recepção da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Pinhal até as 13hs45 do dia ... de julho de 2015. 

 

Em     ..    de julho de 2015. 

 

                                                       
                       Assinatura: ........................................................... 

                  
                                          (Representante legal da empresa) 
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 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na legislação 
vigente, torna pública a abertura de inscrições de processo seletivo simplificado para 
seleção de estagiários, na modalidade de estágio, de acordo com as normas e condições do presente 
edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo de estagiários será regido por este Edital, de forma que o pedido de inscrição 
do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições aqui previstas. 
1.2 O Processo Seletivo destina-se a possibilidade de preenchimento de vagas de estágio para: 
1.2.1 Acadêmicos de Ensino Superior e Pós Graduação curso de Pedagogia. 
1.2.2 Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados no ensino superior 
e Pós graduação conforme definições citadas acima, que estejam aptos a contratar com o município de 
Jambeiro. 
2. DO ESTÁGIO 
2.1 O estágio terá a duração de seis meses, prorrogável por igual período e assim, sucessivamente, até 
a soma máxima de dois anos, EXCETO no caso de portador de deficiência, a teor do art. 11 da Lei no 
11.788/2008, e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante 
comunicação por escrito. 
2.2 A jornada de trabalho será de até 6 horas diárias ou 30 semanais. 
3. DO AUXÍLIO E DAS VAGAS 
3.1 O Processo Seletivo visa a contratação de 1 ( um) estagiário para trabalhar no setor de educação e 
este fará jus uma bolsa-auxílio. Estagiário de Nível Superior e Pós Graduação o valor da bolsa-auxílio 
é de R$ 763,20. 
4. DA SELEÇÃO 
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser 
entregues na recepção da Prefeitura Municipal de Jambeiro do dia 08 ao dia 10 de maio de 2018. 
5. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 
5.1 A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima. 
 

Jambeiro, 08 de maio de 2018. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

Extrato de Contratos – Contratante: Prefeitura Municipal de Jambeiro 
Contrato Nº 102/2019 – Contratado: ERIVELTON NOGUEIRA DE CARVALHO 
23068997895 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO DE EXECUÇÃO DE PLATAFORMA BASE EM CONCRETO – Vigência: 01/07/2019 A 
01/07/2020 – Valor: R$ 29.795,00 - Modalidade: DISPENSA 099/2019.
Contrato Nº 103/2019 – Contratado: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN-
DUSTRIAL - SENAI – Objeto: CONTRATAÇÃO DO SENAI PARA PROMOVER CURSO DE 
OPERADOR DE LOGISTICA PARA A POPULAÇÃO SELECIONADA E REFERENCIADA 
PELO CRAS – Vigência: 05/07/2019 A 05/07/2020 - Valor: R$ 35.520,00 - Modalida-
de: DISPENSA 111/2019.
Contrato Nº 104/2019 – Contratado: CARPER – SERVIÇOS MÉDICOS E MEDICINA 
OCUPACIONAL S/S LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORA-
ÇÃO DE PCMSO E PPRA – Vigência: 05/07/2019 A 05/07/2020 - Valor: R$ 5.950,00 
- Modalidade: DISPENSA 113/2019.
Contrato Nº 105/2019 – Contratado: ANTONIA BRAGA FERREIRA – Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES DO SETOR DE ESPORTES – 
Vigência: 15/07/2019 A 15/07/2020 - Valor: R$ 7.200,00 - Modalidade: DISPENSA 
101/2019.
Contrato Nº 106/2019 – Contratado: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO 
DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Vigência: 15/07/2019 A 
15/07/2020 - Valor: R$ 20.400,00 - Modalidade: DISPENSA 122/2019.
Contrato Nº 107/2019 – Contratado: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA – Vigência: 15/07/2019 A 15/07/2020 - Valor: R$ 9.400,00 - Moda-
lidade: DISPENSA 123/2019.
Contrato Nº 108/2019 – Contratado: ALEXANDRE MANGUEIRA ROQUE 24557194800 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INS-
TRUTOR DE JUDÔ PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES JUNTAMENTE COM O SETOR 
DE ESPORTES E LAZER – Vigência: 15/07/2019 A 15/07/2020 - Valor: R$ 4.320,00 - 
Modalidade: DISPENSA 124/2019.
Contrato Nº 109/2019 – Contratado: MARCONDES & IVANOFF ENGENHARIA LTDA 
EPP – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXE-
CUTIVOS DE TRAVESSIA NA ÁREA RURAL DE JAMBEIRO – Vigência: 15/07/2019 A 
15/07/2020 - Valor: R$ 121.861,60 - Modalidade: CARTA CONVITE 012/2019.

Extrato de Termos de Aditamento - Contratante: Prefeitura Municipal de Jambeiro
Aditamento Nº 002 ao Contrato Nº 042/2018 – Contratado:  TELEFONICA BRASIL 
S/A - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TE-
LECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – Vigência: 
11/07/2019 A 11/07/2020 – Valor: R$ 20.994,24.

 “Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Região de Taubaté, licitação para con-
tratação de serviços de manipulação, preparo e distribuição de alimentos aos alunos 
da rede pública estadual nos municípios de Paraibuna, Redenção da Serra e Tau-
baté. Pregão Eletrônico nº 004/2019 - Processo 791169/2019, a realizar-se no dia 
29/07/2019 as 9h30min. O edital na íntegra poderá ser consultado nos endereços: 
www.bec.sp.gov.br; www.bec.fazenda.sp.gov.br; e-negociospublicos.sp.gov.br.”
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ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO 
LOTEAMENTO FECHADO TERRAS DE SAN MARCO 

 

Taubaté, 15 de Julho de 2019. 
 

Ilmo. Srs. Condôminos 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  

 Na qualidade de Presidente desta Associação, venho pela presente convocar os Proprietários, 
para que participem da Assembleia Geral Extraordinária da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E 
MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO TERRAS DE SAN MARCO, CNPJ 08.597.045/0001-05 sito a 
Rua Pedro Zolcsak, s/n°. – Estrada do Pinhão, Taubaté/São Paulo, a realizar-se no dia 20 de Agosto de 
2019 (terça-feira), ás 19h30min, em primeira Convocação, com a presença mínima de 50% dos 
condôminos presentes, ou às 20h, em segunda Convocação, com o quórum presente, no Salão de 
Festa do Condomínio, para fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 
 

1) Apresentação do projeto para ampliação da cozinha do salão de festas e aprovação de 
taxa extra para realização da obra; 

2) Aprovação da cobrança de taxa para reserva do salão de festas e quiosque; 
3) Implantação e aprovação de regras para utilização do salão de festas e quiosque; 
4) Compra de TV’s de 55” para salão de festas / quiosque e assinatura de TV a cabo; 
5) Aprovação de taxa extra para a pintura dos muros internos e externos da Associação; 
6) Aprovação de taxa extra para a pintura das faixas de transito da Associação. 

 

Fica esclarecido que só poderá exercer seu direito de voto aquele que: 
 Estiver quite com as suas obrigações condominiais; 
 Esclarecemos ainda que a presença dos Srs. Proprietários à Assembleia Geral Ordinária 

convocada poder-se-á fazer representar por procurador devidamente constituído. 
 Os Srs. Inquilinos só poderão participar desta Assembleia se munidos de procuração e, 

desde que o Proprietário da unidade, não venha participar da mesma. 
 

 Em caso de ausência ficarão Todos obrigados a aceitar o que for deliberado, com tácita 
concordância. 

 
 

 
Robson Luis Giacomello 

Presidente 


