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A GAzetA dos Municípios

Ações de Natal acontecem 
em São Bento do Sapucaí

Vaqueli conquista
iluminação no Kanegae, 
academia no São Vicente 
de Paula, campo society

e caminhão

Taubaté ganha
monumento em
homenagem aos

primeiros habitantes

Prefeitura Municipal e ou-
tras instituições realizam 
atividades em comemora-
ção a essa época mágica
 A Temporada de 
Natal de São Bento do 
Sapucaí começou ainda 
mais especial que em anos 
anteriores. Já nas últimas 
semanas de novembro, a 
Prefeitura instalou o Papai 
Noel gigante no portal da 
cidade, a árvore, o porta
-retrato para fotos e o Pre-
sépio Animado na Praça 
Monsenhor Pedro do Valle 
Monteiro e muitas estrelas 
nas principais pontes do 
município, além dos inú-
meros enfeites na avenida.
	 A	 abertura	 oficial	
do Natal aconteceu nos 

O Prefeito Municipal Mar-
celo Vaqueli, acompanha-
do dos vereadores Adriano 
Santos e Silvio Monteiro 
e dos Secretários Munici-
pais João Vicente e Cíce-
ro Sponda esteve reunido 
com o Governador Geral-

A secretaria de Turismo 
e Cultura entrega à popu-
lação um monumento em 
memória aos indígenas 
Guaianás, primeiros habi-
tantes de Taubaté.
 A cerimônia será nesta 
terça-feira, dia 19 de de-
zembro, às 16h no Alto do 
Cristo.

dias 02 e 03 de dezembro 
na Casa da Cultura Miguel 
Reale e, de lá para cá, ou-
tras instituições realizaram 
atividades natalinas no 
município, como o Espa-
ço de Leitura e Arte Eu-
gênia Sereno, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo e 
a Paróquia de São Bento, 
que fará o Natal da Nossa 
Gente com a presença da 
Orquestra Jovem São Ben-
to e o Coral Regina Caelli 
nesta quinta-feira, 21.
	 No	 fim	 de	 semana	 que	
antecede o Natal, a Pre-
feitura Municipal realizará 
algumas ações na Praça 
Monsenhor Pedro: no dia 
22, sexta, será feita uma 
apresentação da Igreja 

do Alckmin para assinar 
uma série de benefícios 
para nossa cidade. Conhe-
ça quais são: – Iluminação 
da Via de acesso do bairro 
Kanegae / Rio Verde. – 
Implantação de uma aca-
demia ao ar livre no bairro 

O monumento recebe o 
nome de Guainás. A aldeia 
de Tabibaté ou Tabeba-
té, fundada por eles, dado 
confirmado	 por	 achados	
arqueológicos, estava si-
tuada à margem direita 
do córrego do Convento 
Velho e nas primeiras ele-
vações do morro do Cristo 

da Cidade, já no sábado, 
23, as crianças poderão 
aguardar ansiosas pela 
chegada do Papai Noel às 
18h, que distribuirá balas 
que foram doadas pelo  
empresariado da cidade. 
Em seguida, a praça se en-
cherá de poesia e música 
com o Projeto de Flautas 
“Criança Precisa Fazer 
Arte” e com a apresenta-
ção da Igreja Assembleia 
de Deus.
As missas de Natal serão 
feitas como de costume, 
nos dias 24 e 25 e no dia 06 
de janeiro a Folia de Reis 
se apresentará e ofertará 
bolos dos Reis aos visitan-
tes no Espaço de Leitura e 
Arte Eugênia Sereno.

São Vicente de Paula. – 
Construção de uma qua-
dra de futebol society com 
grama sintética, vestiários 
e arquibancada. – Um ca-
minhão para auxiliar os 
serviços da Secretaria do 
Meio Ambiente.

Redentor.
Foi nas proximida-
des dessa aldeia Guaia-
ná que Jacques Félix 
fundou o povoado de  
São Francisco das Chagas 
de Taubaté. O objetivo é 
de que sejam lembrados  
os primeiros habitantes de 
Taubaté.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade	e	Panificadora	Pão	Zico	-	Rua	Lírio	da	Serra.	
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

A Prefeitura de Tauba-
té realizou vistorias na 
última quinta-feira, dia 
14 de dezembro, em  
12 bairros da região ru-
ral da cidade. A operação 
contou com agentes da Se-

cretaria de Planejamento e 
Segurança Pública, com a 
finalidade	de	 coibir	 lotea-
mentos irregulares e clan-
destinos.
No total, os agentes percor-
reram 100 km e passaram 

pelas seguintes localida-
des: Ipiranga, Sete Voltas, 
Sítio Scarpa, Pouso Frio,  
Cachoeira do Caipira, Ber-
ta Grande, Sítio Beticá, 
Monjolinho, Graminha, 
estrada João Pasin, Man-
galot  e Pedra Grande.
Por lei quem com-
pra ou vende lotes  
em loteamentos irregula-
res e clandestinos comete  
crime, e está sujeito  às 
sanções legais. Qualquer 
dúvida deve entrar em 
contato com a Secretaria 
de	Planejamento,	que	fica	
na sede da Prefeitura (Av 
Tirandentes, 520 – centro).

Prefeitura de Taubaté
fiscaliza 12 bairros rurais

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°059/2017 – No dia 19 de dezem-
bro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita 
Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pre-
goeiro referente ao Pregão Nº059/2017, referente aos itens do pregão em epí-
grafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição de Peças para Manutenção 
de Veículos Linha Leve, às empresas: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPOR-
TACAO E EXPORTACAO EPP, com valor total de R$64.945,00; BIDDING CEN-
TER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP, com valor total 
de R$64.643,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°073/2017 – No dia 19 de dezem-
bro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a au-
toridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Muni-
cipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro 
referente ao Pregão Nº073/2017, referente aos itens do pregão em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Lubrificantes, à 
empresa: MANDELA SOLUÇÕES LTDA ME, com valor total de R$83.992,50. Fica 
a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - A P. M. de Potim 
torna público o resultado do julgamento da habilitação da licitação Tomada de Pre-
ços N°004/2017 – Proc. Adm. N° 423/2017. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para aquisição, execução de obra de instalação e manutenção de ele-
vadores para a divisão de educação. Data da realização da Sessão: 19/12/2017 
– Após análise da documentação apresentada a Comissão de Licitação decidiu 
pela INABILITAÇÃO da Empresa ELEVADORES VILLARTA LTDA por deixar de 
atender ao solicitado no Edital não apresentando o CRC – Certificado de Registro 
Cadastral e o Atestado de Visita Técnica, sendo HABILITADA apensa a Empresa 
ELETROWAL SERVIÇOS LTDA, fica aberto o prazo recursal estabelecido pela 
Lei 8.666/93. André Luis A. Guimarães – Presidente da Comissão de Licitações.

Fundo Social de Pinda
entrega mais de 1200

brinquedos arrecadados 
durante o ano

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Pindamo-
nhangaba iniciou, nesta 
semana, a entrega dos 
brinquedos novos e em 
bom estado, arrecadados 
durante o ano, nos even-
tos Caminhada Solidária 
no Parque Trabiju e Miss 
Beleza Negra.
Um total de 1261 brinque-

dos estão sendo distribu-
ídos para os presidentes 
das associações de bairros 
e instituições assistenciais 
da cidade e farão o natal de 
muitas crianças mais feliz. 
A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
dra Claudia Maria Vieira 
Domingues, agradece a 
Prefeitura pelo evento no 

Trabiju e os organizado-
res do Miss Beleza Negra 
pela parceria. “Agradece-
mos imensamente aos or-
ganizadores dos eventos 
que nos ajudaram a arre-
cadar os brinquedos mas, 
principalmente às pessoas 
que	participaram	e	fizeram	
sua doação. É uma alegria 
muito grande poder agora 
entregar esses brinquedos 
para os bairros e insti-
tuições e saber que farão 
muitas crianças felizes 
no Natal. Os moradores 
de Pindamonhangaba são 
solidários e participativos 
e nós só temos a agrade-
cer”, declarou a presidente 
do Fundo Social. “Para o 
próximo ano, novas cam-
panhas estão sendo plane-
jadas para ajudar as pesso-
as que mais precisam, em 
nossa cidade”, completou.
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