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A GAzetA dos Municípios

Entre o Natal e o Carnaval: domingo é marcado por 
inauguração da decoração de Natal e cortejo da
Charanga do França em São Bento do Sapucaí

Preservação do Parque do Itaim é 
celebrada no Dia Mundial do Solo

Projeto Série in Concert encerra o 
ano com apresentações variadas

Quem disse que conver-
gência de estilos não com-
binam, não sabe o que 
será o próximo domingo 
em São Bento do Sapucaí. 
No dia 08, às 19h, será re-
alizada a inauguração dos 
enfeites natalinos, e ben-
ção do presépio animado 

Hoje é comemorado o Dia 
Mundial do Solo e, para 
celebrar a data, a Secreta-
ria de Meio Ambiente de 
Taubaté apresenta o resul-
tado do processo de recu-
peração do solo no Parque 
do Itaim. Essa recupera-
ção acontece devido ao 
plantio realizado de árvo-
res nativas de espécies de 
Mata Atlântica e Cerrado 
na área da Unidade de 
Conservação do Parque 
Natural Municipal Vale do 
Itaim. 
Atualmente existem no 
Parque cerca de 73 hec-

Sob a coordenação geral 
da soprano Leda Montei-
ro, o projeto Série in Con-
cert encerra o ano de 2019 
com três apresentações 
comemorativas e gratui-
tas, em locais diversos na 
cidade de Taubaté.
Hoje, às 17h na Concha 
Acústica da  Praça Mon-
senhor Silva Barros (Pra-
ça da Eletro) acontece o 
“Natal com Viola”. Leda 
Monteiro, o tenor Paulo 
S. Neto e a violeira caipi-
ra Débora Fernandes irão 
apresentar ao público mú-
sicas natalinas tradicio-

na Praça Monsenhor Pe-
dro do Vale Monteiro. Si-
multaneamente, A Espeta-
cular Charanga do França 
faz aquele cortejo pelas 
ruas da cidade “a lá” bloco 
de Carnaval, uma ativida-
de contemplada através do 
Circuito Cultural Paulista.

tares de áreas em recupe-
ração, que proporcionam 
como benefício a fixação 
de 1.003,75 toneladas de 
CO2/ano, a contenção de 
52 toneladas de solos que 
deixam de assorear o Rio 
Itaim e a infiltração de 
87.600 m3 de água que 
são armazenadas no lençol 
freático.
Todos estes benefícios 
ambientais são propor-
cionados pela restauração 
florestal das áreas de-
gradadas da Unidade de 
Conservação do Parque 
Natural Municipal Vale do 

nais e regionais.
No sábado, dia 7, às 11h30, 
no Palco de Eventos de 
Quiririm (Rua Coronel 
Marcondes de Mattos, 79) 
acontece o “Trompetes de 
natal in Concert”, com a 
apresentação do Quarteto 
de Trompetes “Prof. Sér-
gio Cascatear”.
Já no outro sábado, dia 14, 
às 18h o “Natal na Cate-
dral” promete encantar o 
público com a execução 
de composições de Verdi, 
Haendel, Bach e Mozart.  
A apresentação conta com 
solos e a participação do 

Já no terceiro ano conse-
cutivo, a decoração nata-
lina ganha vida na Serra 
com o presépio animado, 
árvore de Natal e cená-
rios na Praça Monsenhor 
Pedro do Vale Monteiro, 
uma iniciativa da Prefei-
tura Municipal através da 

Itaim.
Dia Mundial do Solo
O Dia Mundial do Solo foi 
instituído em 2013 pela 
Organização das Nações 
Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO). 
Comemorado pela primei-
ra vez em 05 de dezembro 
de 2014, a data tem por 
objetivo divulgar a im-
portância dos solos para 
a manutenção da vida no 
planeta Terra. Em 2019 o 
tema do dia mundial do 
solo é: “Pare a erosão dos 
solos, salve nosso plane-
ta”.

coro do Santuário Nacio-
nal da Basílica de Apare-
cida. 
O espetáculo acontece na 
Catedral de São Francisco 
das Chagas que fica à Pra-
ça Dom Epaminondas, 30 
no Centro.
O projeto Série in Concert 
é promovido pela Secre-
taria de Turismo e Cultu-
ra de Taubaté e em 2019 
está em sua 4ª edição. Os 
recitais de música erudita 
e apresentações didáticas 
acontecem em pontos es-
palhados pela cidade, com 
entrada franca.

Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econô-
mico e Diretoria de Cul-
tura e Eventos, neste ano 
contando também com o 
apoio da ACISB - Asso-
ciação Comercial de São 
Bento. 
Após a missa, será feito 
um cortejo da Igreja Ma-
triz até o presépio, para 
que seja feita a benção, às 
19h, pelo Padre Aldo.
Ao mesmo tempo, sain-
do do Espaço de Leitura 
e Arte Eugênia Sereno 

(Casarão da Pintora Ade-
laide), a Espetacular Cha-
ranga do França, bloco de 
rua reconhecido em São 
Paulo, fará um cortejo 
pelas ruas da cidade com 
suas marchinhas e influ-
ências de jazz e músicas 
afro-brasileiras, além de 
composições do próprio 
Thiago França, músico 
idealizador do projeto. 
Essa atividade é integran-
te do Circuito Cultural 
Paulista, contemplado por 
São Bento através do Pro-

grama Juntos Pela Cultu-
ra da APAA - Associação 
Paulista dos Amigos da 
Arte.
Será um dia de muita ale-
gria para começar bem o 
mês mais iluminado do 
ano. Participe!
Para saber mais, entre em 
contato pelos telefones:
Secretaria de Turismo e 
Des. Econômico
(12) 3971-2496
Diretoria de Cultura e 
Eventos
(12) 3971-1255 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O alho poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor 
mais suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como 
a maioria dos vegetais, o alho poró é pobre em calorias. Em cem gramas 
temos sessenta calorias e é fonte de vitamina A, devido a presença de ca-
rotenóides, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas 
quantidades de minerais como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o 
equilíbrio da homocisteína no sangue prevenindo doenças cardiovascula-
res e as vitaminas A e C têm funções importantes no sistema imune. O alho 
poró possui composto como a alicina que tem efeito antibacteriano, antivi-
ral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os radicais livres produzidos 
pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaempferol, assim como o 
brócolis e a couve. Esse composto na prevenção de problemas de saúde 
relacionados com aumento do estresse oxidativo e inflamação crônica de 
baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças car-
diovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de con-
sumo de alho poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de 
vegetais por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.       

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
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Alunos da rede municipal
apresentam Cantata de Natal

Prefeitura de Taubaté e
Sebrae anunciam novos 

cursos para 2020

Concerto solidário busca
reforma do órgão da Catedral

Mais de 90 alunos do Pro-
grama de Ensino Integral 
das escolas municipais de 
Taubaté se apresentaram 
nesta quarta-feira (4), na 
praça de eventos do Via 
Vale Garden Shopping.
As crianças irão explorar 
um repertório de canções 
natalinas, com coreografia 
e encenação. Irão partici-
par também o Grupo de 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inova-
ção, anuncia novos cursos 
de capacitação para o ano 
de 2020, por meio do Se-
brae, para microempreen-
dedores da cidade.
O Sebrae foi contratado 
pelo município para capa-
citar empreendedores que, 
de setembro a novembro, 
tiveram acompanhamento 
e oficinas nos segmentos 
de comércio varejista, re-
paração automotiva e arte-
sanato.
Para o próximo ano, além 
desses cursos, a parceria 
entre as instituições será 
ampliada e irá promover 
cursos voltados ao agro-
negócio e a produção de 
gêneros alimentícios. O 
intuito é fazer com que 
mais taubateanos possam 
investir no seu próprio 
negócio, prosperando e 
podendo gerar ainda mais 
empregos e renda.
Nessa última quinta-feira 
(28), 90 empreendedores 
receberam o certificado de 
conclusão de curso, de du-
ração de 2 meses, oferta-
do pelo Sebrae e custeado 
pela Prefeitura de Taubaté. 

Hoje, às 15h, acontece em 
Taubaté o 8° concerto da 
série em prol da reforma 
do órgão tubular da Cate-
dral de São Francisco das 
Chagas e em comemora-
ção ao 374º aniversário da 
cidade.
Participam da execução 
de “Glória” de Antonio 
Vivaldi os cantores líricos 
solistas Patrícia Bessa, 
Thielly Coutinho, Ste-
phany Gomes e Mere Oli-
veira, sob a regência da 
maestrina Juliana Christ-
mann. A abertura fica por 
conta do jovem quarteto 

Cordas do Integral no Se-
des, composto por 12 alu-
nos e o corpo coreográfico 
da Unidade de Ensino In-
tegral do Parque Três Ma-
rias, com 14 crianças.
As músicas que fazem 
parte da apresentação são: 
Vem Chegando o Natal, 
Pinheirinhos, Natal todo 
dia, Happy Day, Um Feliz 
Natal e A paz.

As vagas são destinadas 
a pessoas maiores de 18 
anos que já empreendam 
em algum desses setores 
e potenciais empreende-
dores.
O convênio possibilitou 
também o curso “Edu-
cação Empreendedora” 
para alunos da Unidade 
de Ensino Integral Parque 
Planalto neste ano. Este 
projeto será ampliado para 
24 unidades escolares mu-
nicipais no ano que vem.
Os empreendedores po-
dem obter mais informa-
ções sobre os projetos em 
parceria com o Sebrae 
pelo telefone 3621-5223. 
Vale lembrar também que 
a Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT) e a Universida-
de de Taubaté (Unitau) 
também são instituições 
parceiras dos projetos de 
inovação e empreendedo-
rismo na cidade.
A Secretaria de Desen-
volvimento e Inovação de 
Taubaté investe em capa-
citação e empreendedo-
rismo, fornecendo ferra-
mentas para a criação de 
novos negócios e consoli-
dação de negócios que já 

Ad libitum com a apresen-
tação de duas peças sacras.
Gloria, de 1716, é uma 
peça familiar e popular 
entre as obras sagradas 
do compositor que deixou 
cerca de cinquenta obras 
destinadas a liturgia, um 
número pequeno se com-
parado a 442 concertos 
catalogados e cerca de 
quarenta óperas.
O projeto tem curadoria 
da Orfeo Produções Artís-
ticas, sob comando da pro-
fessora e mezzo soprano 
Mere Oliveira e parcerias 
entre Ópera Studio Vale, 

O Núcleo de Gestão de 
Convênios (Nugec) da Pró 
Reitoria de Extensão da 
Universidade de Taubaté 
irá participar com uma ex-
posição referente aos pro-
jetos da Unitau desenvol-
vidos em 2019 no Período 
Integral em 23 escolas do 
Ensino Fundamental e em 
19 escolas de Educação 
Infantil.

estão atuando. Em novem-
bro desse ano, a secretaria 
levou aos bairros, pelo 
“Comunidade Empreen-
dedora”, os serviços ofer-
tados pela prefeitura, que 
possibilitam a abertura de 
manutenção de empresas. 
O bairro Parque Aeroporto 
e Cecap foram os primei-
ros a receber o projeto que 
contou com a participação 
do Balcão de Empregos 
com vagas para coloca-
ção no mercado de traba-
lho, Banco do Povo com 
linhas de crédito a juros 
muito abaixo dos pratica-
dos por outras instituições 
financeiras, Sala do Em-
preendedor e Vigilância 
Sanitária. Em dezembro, 
os bairros atendidos serão 
o Independência e Jardim 
Gurilandia.
Além disso, realizou no 
último dia 21, em parceria 
com o Governo do Esta-
do de São Paulo e com o 
Sebrae SP, o “Empreen-
da Rápido Taubaté” com 
mais de 500 atendimentos 
realizados. As ações pro-
movidas pela Prefeitura 
já induziram a abertura 
de mais de 2000 empresas 
somente nesse ano.

Coro Contraponto e Movi-
dos à Corda. As apresenta-
ções são gratuitas e quem 
quiser pode colaborar com 
qualquer valor. Os valores 
arrecadados são doados à 
igreja.
O órgão tubular da Cate-
dral de Taubaté é o maior 
órgão tubos do Vale do 
Paraíba e está inativo há 
14 anos. O instrumento, 
construído em 1963 pela 
fábrica J. Edmund Bohn, 
foi inaugurado em 1964 
com o apoio e campanha 
da comunidade taubatea-
na.

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 
210/2019 - CONCORRENCIA Nº 001/2019 - EDITAL Nº 053/2019 – A 
Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comu-
nica a necessidade de retificação do Edital Nº 053/2019 e ANEXO 
VI – PROPOSTA COMERCIAL, tendo em vista erro material no que 
tange ao valor do calção estipulado no edital e demais documentos 
da Licitação para CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANI-
TÁRIO NO MUNICÍPIO DE POTIM/SP. Ficam alteradas as datas de 
abertura e entrega dos envelopes. Entrega dos Envelopes: até as 
13h45min do dia 22/01/2020. Abertura dos Envelopes: 14h00min do 
dia 22/01/2020. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. 
Demais dados permanecem inalterados. O Edital e Anexo retificados 
poderão ser retirados gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, 
ou através do site: www.potim.sp.gov.br. Maiores informações pelos 
telefones (12) 3112-9200.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 008/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 368/2019 - EDITAL Nº 073/2019 - OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECA-
PEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO, DRENAGEM E SINA-
LIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SIMPLÍCIO SOARES DA CUNHA NETO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, no-
meada pela da Portaria nº 246/2019, através de seu Presidente, tor-
na público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em 
sessão pública, datada de 04 de dezembro de 2019, após exame da 
documentação de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte 
julgamento: EMPRESA HABILITADA: TRACTOR TERRA TERRA-
PLENAGEM TRANSP. E CONST. CIVIL LTDA. EMPRESA INABILI-
TADA: FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
EIRELI. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 04 de dezembro de 
2019. André Luís Soares de Oliveira - Presidente da Comissão de 
Licitações.
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“Comunidade Empreendedora” é 
exemplo para outros municípios

Servidores recebem
capacitação sobre Cadastro 

Único e Bolsa Família

Taubaté será a casa da decisão
da temporada 2019 do

Campeonato Paulista Off-Road

Representantes da prefei-
tura de Piracicaba estive-
ram no paço municipal 
na última segunda-fei-
ra, dia 2, para conhecer 
o projeto “Comunidade 
Empreendedora”, criado 
pela Secretaria de Desen-
volvimento e Inovação de 
Taubaté.
O Secretário Municipal de 
Trabalho e Renda de Pira-
cicaba, José Luiz Ribeiro 
e seus assessores conhe-
ceram o projeto implanta-
do em novembro e que já 

Na última segunda-fei-
ra, dia 2, teve início uma 
capacitação para 270 ser-
vidores da área da saúde, 
assistência, educação, e 
representantes do Con-
selho Municipal de As-
sistência Social, sobre o 
Cadastro Único e Bolsa 
Família.

O Paulista Off-Road 2019 
está prestes a definir os 
campeões de mais uma 
temporada. Neste próxi-
mo sábado (07), pilotos e 
navegadores do rali de re-
gularidade se encontrarão 
para disputar a sexta e úl-
tima etapa do campeona-
to, na cidade de Taubaté, 
no Vale do Paraíba (SP). 
A expectativa é que 80 
duplas estejam alinhadas 
neste grid, pelas catego-
rias Super Máster, Gradu-
ados, Turismo, Turismo 
Light e Suzuki Off-Road. 
De acordo com o diretor 
geral do evento, Clayton 
Prado, a competição terá 
115 quilômetros (com 88 
quilômetros navegados) 
e 3 horas e 50 minutos de 
duração. “Preparamos um 
rali digno de final de cam-
peonato, com uma prova 
dinâmica e médias de ve-
locidade justas. Passare-
mos por uma área de plan-
tação de eucaliptos, sendo 
o trecho final dentro da 
famosa pista da CBA. No 
geral, o terreno apresenta 
boas condições, com pe-

visitou os bairros Parque 
Aeroporto e Ceca.
O objetivo é, em tempos 
de crise, fomentar e incen-
tivar a iniciativa de negó-
cios da comunidade local, 
levando aos bairros os ser-
viços oferecidos pela pre-
feitura com relação a em-
prego e geração de renda, 
além de orientação sobre a 
gestão do próprio negócio, 
tanto para os que preten-
dem investir pela primeira 
vez quanto para os que já 
possuem um negócio.

O objetivo da iniciati-
va é reforçar conceitos 
do Cadastro Único e do 
programa Bolsa Família, 
apresentar os resultados 
obtidos durante o ano 
no acompanhamento das 
condicionalidades, além 
de promover palestras so-
bre excelência no atendi-

drisco e sem muitos obs-
táculos naturais”, contou 
Prado. “Também teremos 
diversos laços, para fazer 
valer a atenção e habili-
dade dos participantes e, 
acredito, que eles serão 
cruciais nesta definição do 
título”, completou. 
A concentração da etapa 
será no Hotel Ibis Styles 
Taubaté – onde estará a 
secretaria de prova, a par-
tir das 16h de sexta-feira 
(06). A largada do primei-
ro carro está prevista para 
às 9h do sábado (07). 
Atualmente, o Paulista Of-
f-Road é um dos eventos 
off-road que mais cresce 
no País, atraindo equipes 
do Rio Grande do Sul, 
como irmãos Marcos e 
Marcelo Bortoluz; de San-
ta Catarina, a exemplo do 
navegador Luiz Roberto 
Spessato; do Mato Gros-
so, como piloto José Car-
los da Silva; além do Para-
ná, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, com tantos outros 
nomes de peso do esporte. 
“É motivo de orgulho para 
nós observamos a história 

Foram oferecidos a popu-
lação serviços do Banco 
do Povo, Sala do Empre-
endedor, Procon e Vigi-
lância Sanitária. 
O Sebrae Móvel                           
apresentou orientações 
sobre administração,                  
marketing, finanças, ven-
das e atendimento ao pú-
blico.
As próximas edições se-
rão nos dias 11 e 12 nos 
bairros Jardim Gurilândia 
e Independência, respecti-
vamente.

mento, qualidade de vida, 
entre outros temas rele-
vantes.
As palestras deste ano con-
tam com a participação do 
empresário Newton Leão, 
a personal Fernanda Brito 
e do teólogo Pr Luiz Arau-
jo. Os encontros aconte-
cem até quarta-feira.

que o Paulista Off-Ro-
ad foi capaz de construir. 
São anos de trabalho ár-
duo, para fazer este evento 
crescer. 
Hoje, percebemos a im-
portância que o Paulista 
tem para os competidores, 
que não medem esforços 
para disputar nossos pó-
dios. Portanto, queremos 
encerrar mais este ano, 
com chave de ouro”, sa-
lientou Prado. Ainda, vale 
lembrar que, em 2003, 
quando o Paulista Off-Ro-
ad foi lançado, Taubaté foi 
a cidade escolhida para 
dar o start desde evento 
que, desde então, só fez 
prosperar.
O Campeonato Paulis-
ta Off Road conta com o 
apoio de: Suzuki Motors, 
FD Stands & Displays, 
SFI Chips, Via Gastro, 
REDD Brindes, Tulipa 
Rally, Street Motors, Mil-
tfort, Milparts e Supertire/
Coopertire.
Também tem o apoio local 
de: Prefeitura Municipal 
de Taubaté e Ibis Styles 
Taubaté

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa ANA-
LICE MORI PIERRE CARANDINA 21755128860, pessoa jurídica, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 27.019.428/0001-32, objeto do contrato 
090/2019, a contratação de DULCINÉIA E AS ESTRELAS para apre-
sentação de 01 (um) espetáculo teatral, no dia 07/12/2019, durante a 
realização da PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO 2019 de São Luiz 
do Paraitinga, pelo valor R$ 700,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, deter-
mino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, 
para que produza os efeitos legais. 
Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 02 de dezembro de 2019.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa DE-
NIS RODOLFO MIRANDA 15950664892, pessoa jurídica, inscrito no 
CNPJ sob o nº. 26.119.569/0001-64, objeto do contrato 091/2019, 
a contratação de CORO CONTRAPONTO para apresentação de 01 
(um) show musical, no dia 06/12/2019, durante a Programação de 
Fim de Ano 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 1.200,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, deter-
mino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, 
para que produza os efeitos legais. 
Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 02 de dezembro de 2019.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa BENE-
DITO ANTONIO JUNIOR SONORIZAÇÃO, pessoa jurídica, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 19.507.421/0001-31, objeto do contrato 092/2019, 
a contratação de MAGRÃO SAMBA SHOW E BANDA para apresen-
tação de 01 (um) show musical, no dia 14/12/2019, durante a Progra-
mação de Fim de Ano 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 
900,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, deter-
mino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, 
para que produza os efeitos legais. 
Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 02 de dezembro de 2019.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL
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