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A GAzetA dos Municípios

A Bamuf (Banda Músi-
co do Futuro), em par-
ceria da Secretaria de 
Turismo e Cultura, re-
aliza neste domingo, 
19, às 9h, o 2º Festival 
de Bandas e Fanfarras do 
Projeto Músico do Futuro 
de Taubaté, no Bairro Es-
planada Santa Terezinha. 
O objetivo desse even-
to é desenvolver junto à 
comunidade, os valores 
essenciais para a prática 
da cidadania, bem como 
a ampliação do conheci-
mento e cultura musical. 
O evento contará com 

presença de bandas de 
vários Estados do Brasil 
e cidades do Vale do Pa-
raíba. Serão modalidades 
como: bandas musicais, 
marciais, fanfarra marcial, 
fanfarra com um pisto 
e gatilho, banda de per-
cussão melódica, percus-
são marcial, percussão 
de tambores e a banda de 
pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais. O 
Projeto Músico do Futuro 
conta com mais de 100 
crianças que aprendem a 
música e a arte, visando 
construir um cidadão com 

maior conhecimento para 
a sua moral e cultural, 
para que com isso se crie 
oportunidades para um 
futuro promissor e digno 
para ele e seus familiares. 
O Festival será na Ave-
nida Cândido de Olivei-
ra Filho, 50, no Bair-
ro Esplanada Santa 
Terezinha, em frente à Es-
cola Municipal Esplana-
da II. Mais informações 
pelo telefone com o res-
ponsável, o Maestro Luis 
Flávio (12) 99139-5863 
ou pelo e-mail:flavio_ma-
estro2010@hotmail.com.

40 anos - Famuta
comemora aniversário 

e título mundial no
estádio Joaquinzão

O Vôlei Taubaté terá mais 
um patrocinador, a cons-
trutora MRV anunciou que 
estará na camiseta da equi-
pe durante a temporada 
2015/2016. O contrato foi 
assinado em junho e os jo-
gadores já tiveram a marca 
da MRV em suas camisas 
nas partidas dos Jogos 
Regionais, no qual o time 
consagrou-se campeão. O 
coordenador de Prospec-
ção da MRV na região do 
Vale, Ricardo Henrique da 
Silva, ressalta que patro-
cinar o esporte é uma ma-

A Câmara Municipal 
aprovou no dia 23 de ju-
nho próximo passado o 
PME – Plano Municipal 
de Educação – de Tre-
membé, por unanimidade. 
O PME é uma política 
educacional que envolve 
um conjunto de reflexões, 
de intenções e de ações 
que respondem a deman-
das reais da educação no 
município, centradas em 
estratégias de curto, médio 
e longo prazo. Não é um 
plano de governo, limitado 
a um mandato de prefeito, 
mas um Plano de Estado, 
com dez anos de duração 
e institucionalizado por 
meio de Lei Municipal, 
articulado a uma legisla-
ção estadual e nacional.
A Secretária de Educação, 
Prof.ª Dra. Cristiana Mer-
cadante Esper Berthoud, 
explicitou que o PME 
abrange toda a educação 
do município, seja munici-
pal, estadual e particular e 
falou também sobre a im-
portância da aprovação do 
PME, que terá validade por 
10 (dez) anos, alinhando-
se ao Plano Estadual e Fe-
deral de Educação. Infor-
mou que para a elaboração 
do PME, foram realizadas 
36 reuniões pela comissão 
instituída pela Portaria nº 
6.374/2015, que nomeou 
a comissão para prepara-
ção de uma maneira glo-
bal, não constituindo-se 
apenas de representantes 
da rede municipal, mas 
abrangendo todos os seg-
mentos da sociedade, a 
fim de determinar as metas 
e estratégias do PME. Ex-
planou também a respeito 
do grande desafio que é a 
articulação dos três pla-
nos – municipal, estadual 
e federal – com as metas 
que estruturaram o Pla-
no Municipal, agrupadas 
nestes grandes eixos para 

neira de fomentar a profis-
sionalização da atividade.  
“O incentivo ao esporte é 
uma forma de apoiar o que 
consideramos uma fonte 
de saúde e entretenimento 
para a sociedade e vai mui-
to além de um patrocínio, 
pois é a consolidação de 
um estímulo ao desenvol-
vimento social”, afirmou. 
Atual campeão paulista e 
da Copa do Brasil, o Vô-
lei Taubaté montou uma 
equipe forte para a tem-
porada, com a presença 
de atletas da Seleção Bra-

aprovação do Plano Na-
cional. Citou as etapas de 
trabalho pactuadas para 
a elaboração do PME:
1ª etapa: convite para apre-
sentação e organização do 
PME, convidando todos os 
segmentos da sociedade;
2ª etapa: formação das co-
missões para discussão das 
metas e estratégias, elabo-
rando documento base;
3ª etapa: a formação da 
comissão organizado-
ra para a realização da 
conferência municipal;
4ª etapa: a instituição da 
conferência municipal;
5ª etapa: a realiza-
ção da conferência.
O PME está cumprin-
do todos os prazos le-
gais determinados pelo 
Ministério de Educação.
No segundo semestre de 
2014 representantes da 
Secretaria de Educação 
participaram das reuni-
ões da UNDIME-União 
Nacional de Dirigentes 
Municipais de Educação 
– para o estudo da elabo-
ração do PME.   Em 24 
de novembro de 2014 foi 
realizada uma reunião 
para a definição da equipe 
técnica – grupo de traba-
lho da Secretaria de Edu-
cação – responsável pela 
elaboração do diagnóstico 
educacional do município. 
A partir dessa data, ini-
ciaram diversos encontros 
para levantamento de da-
dos. No dia 11 de março de 
2015 foi publicada a porta-
ria que oficializou a comis-
são municipal de execução 
do PME. Já no dia 14 de 
abril aconteceu a posse da 
comissão em uma reunião 
realizada na Secretaria de 
Educação na qual foi apre-
sentado o diagnóstico aos 
presentes. Nessa reunião 
estavam representantes 
de diversas áreas como:  
poder legislativo, Secre-

sileira, entre eles: Luca-
relli, Rapha, Felipe, Lipe, 
Riad e Otávio. Além do 
canadense Gavin Schmitt 
e do cubano Isbel Mesa. 
O time já começou os 
treinamentos, mas ainda 
não conta com os atletas 
que estão servindo a se-
leção e devem se apre-
sentar em setembro. A 
próxima competição dos 
taubateanos será a Copa 
São Paulo, com estreia 
marcada para 7 de agosto 
, às 20h, contra o Atibaia 
no Ginásio do Abaeté.

tarias Municipais, OAB, 
grêmio estudantil, conse-
lhos municipais, escolas 
estaduais e particulares, 
CEEP- Centro de Aten-
dimento de Educação Es-
pecial, professores e pais.
Formada a comissão fo-
ram agendadas reuniões 
por eixos temáticos com o 
intuito de estabelecer me-
tas e estratégias baseadas 
nas sugestões enviadas 
pela população para o Pla-
no Municipal de Educa-
ção, essas começaram dia 
15 de abril até 28 de maio, 
com o total de 36 reuniões.
A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé, 
por meio da Secretaria de 
Educação, realizou dia 29 
de Maio a Conferência 
Municipal de Educação, 
que aconteceu no anti-
go salão da praça Padre 
Luiz Balmes, das 8h às 
13h. A Conferência teve 
como tema a aprovação do 
PME- Plano Muni-
cipal de Educação.
O evento teve a participa-
ção de 60 pessoas, dentre 
elas representantes da so-
ciedade civil, represen-
tantes do poder público, 
diretores de escolas, pro-
fessores, pais de alunos. 
Dentre as autoridades pre-
sentes estavam o Prefeito 
Municipal Marcelo Vaque-
li, o Presidente da Câmara 
Vereador Adriano dos San-
tos, o Chefe de Gabinete e 
Secretário de Saúde José 
Márcio Araújo Guima-
rães, Soldado Queiroz, 
representante do 1º Te-
nente Marcos Tadeu Gon-
çalves de Souza da Polí-
cia Militar, o Secretário 
de Administração, João 
Vicente de Oliveira, Se-
cretário de Assuntos Ju-
rídicos Marco Antônio 
Queiroz Moreira e Se-
cretário de Planejamento, 
Clóvis Roberto da Cunha. 

MRV Engenharia é nova 
patrocinadora do Vôlei 

Taubaté

Tremembé tem novo
Plano Municipal Decenal 

da Educação para o
período de 2015 a 2025
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EXPEDIENTE

Programação Oficial da Festa do Senhor
Bom Jesus de Tremembé 2015

SHOWS REGIONAIS
24/07 (Sexta)
20h00 – Henrique Toledo
22h – Os Galegos
25/07 (Sábado)
19h00 – Banda Vinti
20h30 – Viola Elétrica
22h – Banda Pralana
26/07 (Domingo)
19h00 – Banda Agnus
21h00 – Banda Rainha dos Anjos e Padre Alan
27/07 (Segunda)
19h00 – Isa Vitor
21h00 – Zé e Banda
28/07 (Terça)
19h00 – Matagal e Monte Carlo
21h00 – Rock Way
29/07 (Quarta)
19h00 – Julio e Juliano
21h00 – Lesupia

ABERTURA OFICIAL
30/07 (Quinta)
20h – Abertura Oficial com Famutre (Fanfarra Municipal de Tremembé)
22 h – ONZE:20
31/07 (Sexta)
22h – GRUPO IRA
01/08 (Sábado)
22h – ORIGINAIS DO SAMBA
02/08 (Domingo) 17h00 – FROZEN
21h00 – FALA MANSA
03/08 (Segunda) 
22h00 – RAÇA NEGRA
04/08 (Terça) 
22h00 – JEITO MOLEQUE
05/08 (Quarta)  22h00 – FERNANDO E SOROCABA
06/08 (Quinta) 
20h00 – QUEIMA DE FOGOS NA BASÍLICA
07/08 (Sexta)
21h00 – Banda Palace com Cecília Militão
08/08 (Sábado) 20h00 – Banda Brete
22h00 – Gustavo Mioto
09/08 (Domingo) 17h00 – TXUTXUCÃO
22h00 – THAEME E THIAGO

Aproveite o “ESPAÇO CRIANÇA” nos dias 01, 02, 08 e 09 de agosto com 
brincadeiras, oficinas, pinturas e fraldário na Praça Geraldo Costa.

Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As princi-
pais vantagens são: menos risco de câncer, as fêmeas castradas antes do pri-
meiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de mama e nos 
demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, os cruzamentos 
não planejados são a principal causa do grande número de cães e gatos aban-
donados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com a castração, os machos 
perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais sociáveis, mas continuam 
aptos exercer as funções de guarda. Os cães da Polícia Militar, por exemplo, 
costumam ser castrados, perigo de fuga, os machos deixam de disputar as fê-
meas com outros cães, ficam mais caseiros e param de tentar a todo custo fugir 
de casa para ir atrás de fêmeas no cio, hábito que causa muitas mortes por atro-
pelamento, sem sujeira no cio, a castração põe fim no cio evitando que nessa 
faze, as fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com a barulheira 
de gatos no telhado, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem ter 
cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cadelas e gatas. A cirurgia 
é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máximo dez dias. 
Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm a trom-
pa, os ovários e o útero extraídos.

Humor

Em uma aula de boas maneiras, a professora chama o Joãozinho:
- Joãozinho, você costuma almoçar na casa de amigos?
- Sim, costumo.
- Qual a primeira coisa que você faz ao saber que a refeição está na mesa?
- Eu lavo as mãos.
- Muito bem e, durante a refeição, se alguém lhe faz uma pergunta e você está 
com a boca cheia, como você costuma agir?
- Termino de mastigar e depois eu falo.
- Certo Joãozinho. Bom, vamos ver se você é um menino realmente educado. 
Acabando de almoçar, o que você diz para a mãe do seu amigo?
Sem hesitar, Joãozinho, responde:
- Cadê a sobremesa?
***
Um homem quer contar à sua esposa que vai jantar em casa com uns amigos e 
liga pra ela. A empregada atende ao telefone:
- Posso falar com a minha mulher
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
Em tom de brincadeira, o homem diz:
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue o meu revólver, depois, 
você pode subir as escadas e mate os dois.
Pouco tempo depois, a empregada volta:
- Pronto... O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Mas senhor, não tem nenhuma piscina aqui...
- Aí é do 6555.9898?

Mensagens

Saudades... Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo 
retratos, quando sinto cheiro, quando escuto uma voz, quando me lembro do 
passado, eu sinto saudades... Sinto saudades dos amigos que nunca mais vi, de 
pessoas com quem não mais falei ou cruzei... Sinto saudades dos que se foram 
e de quem não me despedi direito... Daqueles que não tiveram como me dizer 
adeus... Sinto saudades das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir 
na totalidade... Quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o que... Não 
sei onde... Pra resgatar alguma coisa que nem sei o que é nem onde a perdi.
***
Ouça seu coração, suas intuições e tente não deixar que seus medos dominem 
os murmúrios suaves e gentis de seu coração. Sinta a liberdade de amar sem 
restrições e sem condições. É sempre seguro amar completamente, sem reser-
vas. Nunca seremos verdadeiramente rejeitados. É só quando nos deixamos 
envolver pelo ego que nos tornamos vulneráveis e nos machucamos. O amor 
em si é absoluto e abrangente. Dirija-se aos outros com amor, sem se preocu-
par em receber nada em troca. O que importa não é o número de pessoas que 
você alcança com seu amor, mas sim, o ato de entregar-se carinhosamente.

Pensamentos, provérbios e citações 

A arte da vitória se aprende na derrota.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da derrota.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
É mais fácil perdoar um inimigo do que a um amigo.
Não deixe para amanhã o que possas fazer hoje.
Os sentidos determinam aquilo que iremos ser.
Faça qualquer coisa desde que seja com entusiasmo.
O passado joga pedra no futuro e todas elas caem no presente.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
A justiça é a bondade medida em milímetros.
Devemos pedir o impossível para se obter o melhor possível.
O desejo é o ponto de partida para todas as realizações.
Devemos nos juntar uns aos outros, é um lei da natureza.
Há amor sem felicidade, mas nunca felicidade sem amor.

MISCELÂNEA
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 Um grupo de 18 alunas do 
Centro Cultural Angra, de 
São Paulo, está em Parai-
buna promovendo o “Pro-
jeto Férias Solidárias”, 
neste período de recesso 
escolar, com atividades 
gratuitas às crianças, ado-
lescentes e senhoras do 
Bairro do Espírito Santo. 
As ações – feitas em par-
ceria com a Diretoria Mu-
nicipal de Educação – ini-
ciaram no dia 13 de julho e 
seguem até esta sexta-feira 
(17), das 14h00 às 17h00, 
na EMEIEF “Geraldo 
Martins dos Santos”. Se-
gundo uma das alunas vo-
luntárias, Giulia Munhoz, 
18 anos, o projeto visa, en-
tre outros objetivos, levar 
mais alegria e diversão aos 
participantes. “O propósi-

to é aproveitar esse perí-
odo para proporcionar fé-
rias mais legais para outras 
crianças e pessoas das co-
munidades onde desenvol-
vemos esse trabalho soli-
dário”, explica. Dentre as 
atividades oferecidas aos 
alunos do Espírito Santo 
e bairros vizinhos, estão: 
sala de ciências, sala de 
games, ensino sobre cultu-
ras de outros países, dentre 
eles Índia, Rússia e Esta-
dos Unidos, brincadeiras e 
atividades recreativas: ofi-
cina de bexiga, pescaria, 
além da realização de um 
bazar da pechincha, entre 
outras ações. A moradora 
do Bairro do Espírito San-
to, Lourdes Vieira de F. 
Ortiz, elogiou a iniciativa 
do projeto. “Esse trabalho 

é muito legal! Às vezes 
as crianças não têm nada 
para fazer nas férias, por 
isso, um projeto como este 
é ótimo, pois, oferece mais 
lazer e diversão aos alunos 
e a comunidade em geral”, 
ressalta. Projeto de Férias 
na “Escola Irmã Zoé” As-
sim como na Escola Geral-
do Martins, no Bairro do 
Espírito Santo, a EMEF 
“Irmã Irene Alves Lopes 
– Irmã Zoé”, no Centro de 
Paraibuna, também rece-
berá atividades de férias, 
coordenadas pelas alunas 
do grupo Butantã de São 
Paulo, no período de 18 a 
22 de julho. Para outras in-
formações, entre em conta-
to com a Diretoria de Edu-
cação de Paraibuna, pelo 
telefone: (12) 3974-2100.

Projeto de estudantes
voluntárias de São Paulo

diverte crianças e jovens do 
município de Paraibuna
nestas férias escolares
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tura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N°052/2015 - Edital Nº062/2015 – Proc. Adm. N°257/2015. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de Escritório e Escolar II. Data da 
realização: 04/08/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefei-
tura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N°053/2015 - Edital Nº063/2015 – Proc. Adm. N°258/2015. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de Escritório e Escolar III. Data da 
realização: 05/08/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefei-
tura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N°056/2015 - Edital Nº066/2015 – Proc. Adm. N°275/2015. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de Escritório e Escolar IV. Data da 
realização: 06/08/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefei-
tura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N°057/2015 - Edital Nº067/2015 – Proc. Adm. N°276/2015. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de Escritório e Escolar V. Data da 
realização: 07/08/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefei-
tura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N°054/2015 - Edital Nº064/2015 – Proc. Adm. N°259/2015. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Construção. 
Data da realização: 31/07/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. 
Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no 
site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N°055/2015 - Edital Nº065/2015 – Proc. Adm. N°153/2015. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Artefatos de Madeira. 
Data da realização: 10/08/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. 
Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no 
site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N°041/2015 - Edital Nº051/2015 – Proc. Adm. N°188/2015. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Ferramentas. Data da 
realização: 11/08/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefei-
tura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.

Errata de Publicação: Na publicação de 15/07/2015 as folhas 212 do DOESP e as folhas 
209 do D.O.U., com referencia ao Processo Administrativo nº 90/2015, referente ao objeto 
Implantação de Sinalização Turística Onde se lê: Tomada de Preços n° 0034/2015 – Leia-
se: Tomada de Preços n° 003/2015. André Luís Almeida Guimarães – Diretor de Compras 
e Licitações.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - Pregão n°005/2015 - 
Processo administrativo n°003/2015 - Edital n° 033/2015 - Ref. Recurso em licitação apre-
sentado pela empresa OK France Distribuidora de veículos e peças LTDA. DESPACHO 
- Primeiramente, ressalte-se que esta Administração Pública prestigia de forma inafastável 
os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, sempre adotando condu-
tas pautadas na moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Por esta 
razão e pelo o exposto no parecer jurídico retro, decido: A) Em Juízo de admissibilidade 
conhecer do recurso interposto pela RECORRIDA OK France Distribuidora de veículos e 
peças LTDA; B) Dar provimento ao recurso, determinado a desclassificação da sociedade 
empresária recorrida, tendo em vista a inadequação do objeto ofertado às especificações do 
Anexo II do edital de licitação do Pregão 005/2015. Reabra-se a sessão do pregão, com as 
providências apontadas na conclusão do parecer jurídico. Notifiquem-se a recorrente e o 
recorrido do teor da decisão. Após, tomem-se as providências para regular prosseguimento 
de feito. Cumpra-se. São Luiz do Paraitinga, 14 de julho de 2015. ALEX EUZÉBIO TOR-
RES - Prefeito Municipal. Diante da decisão do Sr. Prefeito Municipal, fica designado o 
dia 21/07/2015 as 10:30hs para nova sessão de pregão. André Luís Almeida Guimarães – 
Diretor de Compras e Licitações.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 213/2015 - PRE-
GÃO (PRESENCIAL) N° 048/2015 – REGISTRO DE PREÇOS – No dia 16 de julho de 
2015, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competen-
te, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão 
em epígrafe, qual seja: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento 
de Material Hospitalar V, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, às empresas: Lean-
dro de Melo Freitas Narciso EPP, na ordem de R$175.370,00 – Momilli Comercial Ltda., 
na ordem de R$17.251,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.



18-19-20 de julho de 2015 página 4A GAzetA dos Municípios

Hemerson Carvalho de 
Oliveira, atletas de de 
Kung Fu  de Caraguatatu-
ba conquistou a medalha 
de ouro no 1º Campeo-
nato Pan-Americano de 
Kung Fu (1st Pan Ame-
rican Traditional Wushu 
& Taiji Champioships). A 
competição ocorreu entre 
os dias 7 e 12 de julho, 
no Ginásio Pedro 
Dell’Antonia, em San-
to André, no ABC.  
O torneio foi uma rea-
lização da International 
Wushu Federation, Pan 

Em Taubaté, interes-
sados em cursos pro-
fissionalizantes devem 
procurar a A Ametra 
(Unidade de Ensino Pro-
fissionalizante) que tem 
disponível 36 vagas rema-
nescentes para cursos pro-
fissionalizantes gratuitos.
A idade permitida para 
esses cursos é de 14 a 
17 anos. A Ametra aten-
de estudantes de esco-

Americam Wushu Fe-
deration, Confederação 
Brasileira de Kung Fu 
Wush e Prefeitura de San-
to André. Participaram da 
competição cerca de 350 
atletas representantes de 
10 países das Américas. 
Além de competidores 
do Brasil, c ompareceram 
atletas da Argentina, Pa-
raguai, Peru, Chile, Bolí-
via, Colômbia, Venezuela, 
México e Estados Unidos. 
A competição foi dividida 
nas categorias infantil (10 
a 13 anos), juvenil (14 a 

las públicas e particula-
res e para esses cursos. 
As vagas disponíveis 
são para os cursos de 
Auto Cad, Web Design, 
Manutenção de Mi-
crocomputador e Co-
municação Visual .
As inscrições podem ser 
feitas até o dia 17 de julho 
na unidade da Ametra I. 
Para realizar a inscri-
ção é necessário que 

17), adulto (18 a 39) e sê-
nior (acima de 40). Os lu-
tadores disputaram provas 
de Mãos Livres, Armas, 
Combinados (mãos livres 
e armas/mãos e armas) e 
Apresentação em Grupo.
O lutador de Caraguá ven-
ceu três modalidades. Os 
três primeiros colocados, 
em cada grupo, foram clas-
sificados, automaticamen-
te, para o Festival Mundial 
de Kung Fu da China, em 
2016 – que será realizado 
entre outubro e dezembro 
(a data não foi definida).

o candidato apresente 
os seguintes documen-
tos: duas cópias do CPF, 
duas cópias do com-
provante de endere-
ço, uma declaração es-
colar e uma foto 3x4.
A Ametra I tem seu ende-
reço à Av. Armando Salles 
de Oliveira, 284 – Centro, 
com horário de atendi-
mento: de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h45. 

Atleta de Caraguatatuba 
ganha medalha de ouro 

no Pan de Kung Fu

Ametra tem vagas 
remanescentes para 

cursos profissionalizantes 
em Taubaté


