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A GAzetA dos Municípios

17ª Mostra de Teatro
de Taubaté seleciona

participantes

Caravana do Vinil volta
ao Taubaté Shopping

no dia 20 de julho

Taubaté obtém certificado 
de qualificação Município 

Verde Azul Ciclo 2019

Corrida Pinda é sucesso 
mais uma vez

A Comissão Avaliadora da 
17ª Mostra de Teatro de 
Taubaté, que acontece de 
24 de julho a 4 de agosto, 
selecionou 12 grupos, com 
temas diversificados, para 
apresentação na mostra. 
Foram realizadas análises 
documentais e técnicas.
Todas as apresentações 
são gratuitas e serão rea-
lizadas no palco do Teatro 
Metrópole, às 20h. As ex-
ceções são duas apresen-
tações de teatro de rua que 
acontecem em frente ao 
teatro, nos dias 27 de ju-

Depois de quatro me-
ses de sua última edição 
em Taubaté, a Carava-
na do Vinil está de vol-
ta à cidade para reunir 
fãs,                         coleciona-
dores e também quem está 
começando a descobrir o                                 
“fantástico mundo dos bo-
lachões”. 
A próxima Feira de Discos 
está marcada para o dia 20 
de julho, no Taubaté Sho-
pping, das 10h às 20h, com 
entrada gratuita e mais de 
5.000 títulos à venda, com 
preços que variam de R$ 5 
a R$ 500.
Em sua última edição, 

Representantes da Secre-
taria de Meio Ambiente 
estiveram em Bauru para 
receber o certificado de 
qualificação Município 
Verde Azul  (PMVA) Ci-
clo 2019.
Taubaté recebeu nota 
63,18 na qualificação, 
ocupando a 49ª posição 
no ranking que, atualmen-
te, conta com a partici-
pação de 542 municípios 
do Estado de São Paulo. 
A cidade de destaca nas 
diretivas: biodiversidade, 
esgoto tratado, gestão das 

Na manhã do último do-
mingo (14), cerca de cin-
co mil pessoas estiveram 
presentes na Corrida Pin-
da 2019. O evento foi re-
alizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, em 
parceria com a Tenaris 
Confab. 
Esta é a terceira vez que o 
Parque da Cidade foi pon-

lho e 3 de agosto, às 10h. 
Os ingressos serão distri-
buídos uma hora antes de 
cada espetáculo na bilhe-
teria do teatro.
A abertura da 17ª Mostra 
de Teatro de Taubaté acon-
tecerá no dia 24 de julho 
(quarta-feira), às 20h com 
a exibição da peça infan-
til “A personagem princi-
pal”, com os personagens 
integrantes da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo. 
Sem inspiração para redi-
gir uma nova história, Vis-
conde de Sabugosa recebe 

em março de 2019, mais 
de 400 visitantes levaram 
para casa pelo menos um 
disco de vinil comprado no 
local, segundo estimativa 
da organização do evento. 
O espaço continua aberto 
para quem quiser trocar ou 
negociar LPs e compactos 
de seu acervo pessoal com 
os expositores.
Desde dezembro de 2017, 
já foram realizadas oito 
edições da Caravana do 
Vinil. Além de Taubaté, 
seis delas aconteceram em 
São José dos Campos e a 
última em Limeira.
Para essa próxima edição, 

águas, resíduos sólidos e 
uso do solo.
O trabalho de conscienti-
zação e educação ambien-
tal é um processo contínuo 
e construído junto com a 
sociedade. O Programa 
Município Verde Azul in-
clui em todas suas direti-
vas a educação ambiental, 
prioridade da Secretaria 
de Meio Ambiente em to-
das suas ações no municí-
pio.
As ações propostas pelo 
PMVA compõem as 10 
diretivas norteadoras da 

to de largada e chegada e 
o local da premiação da 
corrida.
Antes da largada que 
aconteceu por volta das 8 
horas da manhã, a equipe 
da Academia Oxy realizou 
um aquecimento com os 
participantes. O percurso 
da caminhada e corrida 
variava entre 5 e 10 qui-

no sítio a visita do escritor 
Literatto Lobato que, além 
de ajudá-lo a compor um 
novo enredo, inicia a bus-
ca por uma personagem 
principal. Muitas aventu-
ras e risadas irão entreter o 
público de todas as idades.
A programação completa 
será divulgada em breve 
e disponibilizada no site 
www.taubate.sp.gov.br. 
Mais informações pelo 
telefone 3624-8695. O Te-
atro Metrópole fica à rua 
Duque de Caxias, 312 no 
centro.

estão confirmados 10 ex-
positores vindos de São 
Paulo, Embu das Artes, 
Campinas, São Roque e 
Taubaté.
Serviço:
O que: Caravana do Vinil 
de Taubaté – 2ª Edição
Quando: 20 de julho de 
2019, sábado, das 10h às 
20h
Onde: Taubaté Shopping 
(Av. Charles Schnneider, 
1.700, Vila Costa)
Mais informações: https://
www.facebook.com/cara-
vanadovinil/
ou pelo Instagram: @cara-
vanadovinil

agenda ambiental local, 
abrangendo os seguintes 
temas estratégicos: muni-
cípio sustentável, estrutu-
ra e educação ambiental, 
conselho ambiental, bio-
diversidade, gestão das 
águas, qualidade do ar, 
uso do solo, arborização 
urbana, esgoto tratado e 
resíduos sólidos.
Taubaté conquistou pela 
primeira vez a certificação 
no PMVA em 2018. Essa 
nova certificação habilita 
o município a concorrer a 
certificação final 2019.

lômetros, além da corrida 
kids .
Em 2019, a tradicional 
Corrida Pinda teve uma 
procura recorde com es-
gotamento das inscrições 
rapidamente. 
Os resultados dos parti-
cipantes, nesta edição da 
corrida, já estão disponí-
vel para consulta no site
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Miscelânea
Curiosidades

As cores podem interferir no estado de espírito das pessoas.
O amarelo estimula o funcionamento do cérebro, alivia o sistema nervoso, 
o aparelho digestivo e o tônus muscular.
O azul relaxa os músculos e favorece a meditação. Em roupas aumenta a 
tranqüilidade, mas seu uso constante pode acabar gerando preguiça.
O laranja combate o cansaço, melhora a respiração e aumenta o otimismo. 
Nos trajes, segundo os hindus, favorece o desempenho sexual.
O verde reduz a tensão, ajuda na recuperação das infecções e na solução 
de problemas emocionais. Ótimo para os períodos de crise.
O vermelho estimula a circulação sanguínea e abre o apetite. Desperta o 
senso de competitividade e é, portanto ideal para prática esportiva.
O violeta acalma o coração, diminui o medo e a angústia.

Humor

Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra no banco, com uma 
arma na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com 
a sacola cheia, pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você viu eu assaltar o banco?
O coitado responde:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira para o segundo que estava discutindo com uma velha 
muito emperiquitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. 
O macho mais do que depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha 
sogra, aqui do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o 
senhor e que viu o senhor assaltar o caixa.
***
O chefe d escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que 
tinha sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito 
prendada. Ao encontrar a moça ele ficou extasiado. Era uma loira eston-
teante, siliconada, corpo cultural, olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda 
prendada. Refeito do susto e começando a dar instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma dupli-
cata... Estou certo?
E ela toda garbosa, responde:
- Mas claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma 
das pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...
Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um 
importante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno, Algumas irão nos 
machucar, trair e nos fazer sofrer, para nos tornar fortes, outras irão nos 
dar lições, não para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e 
algumas irão simplesmente nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, pra você dizer que 
ama, pra você dizer que perdoa, pra você dizer que desculpa, pra você di-
zer que quer tentar de novo. Amanhã pode ser muito tarde pra você pedir 
perdão, pra você dizer desculpa-me, o erro foi meu. O seu amor amanhã, 
pode ser inútil. O seu perdão amanhã, pode já não ser preciso. A sua volta 
amanhã, pode não ser esperada. A sua carta amanhã, pode já não ser lida. 
O seu carinho amanhã, pode já não ser mais necessário. O seu abraço ama-
nhã, pode já não encontrar outro abraço.Porque amanhã pode ser muito... 
muito tarde! Não deixe para amanhã pra dizer: Eu te amo! Estou com sau-
dade de você! Perdoe-me! Desculpe-me! Esta flor é pra você! Você está 
bem? Não deixe pra amanhã o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o 
seu trabalho, o seu sonho, a sua ajuda. Não deixe pra amanhã pra pergun-
tar: Por que você está triste? O que há com você? Eu... venha cá, vamos 
conversar. Cadê aquele sorriso? Ainda tenho chance? Já percebeu que eu 
existo? Por que não começamos tudo de novo? Estou com você, sabes que 
podes contar comigo! Cadê os seus sonhos? Onde está a sua garra? Lem-
bre-se: Amanhã pode ser tarde... muito tarde! Procure! Vá atrás! Insista! 
Tente mais uma vez! Só o hoje é definitivo, amanhã pode ser tarde demais.

Pensamento, provérbios e citações

Quem semeia ventos, colhe tempestades.
Nunca está só quem anda com nobres pensamentos.
Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.
Não insulte a mãe do jacaré antes de ter atravessado o rio.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.
Tudo na vida é ter paciência pra saber viver.
Não há maior ironia do que aquela exercida em nome da lei.
A alegria não está nas coisas, está em nós.
Olhar grande seca até coco na chuva.
Viver é desenhar sem borracha.
Um mentiroso é sempre pródigo em julgamento.
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públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Inscrições para o Festival de Música 
Sertaneja são prorrogadas até esta
quarta-feira em Pindamonhangaba

A Secretaria de Cultura 
e Turismo de Pindamo-
nhangaba prorrogou até 
esta quarta-feira (17), as 
inscrições para o Festival 
de Música Sertaneja da ci-
dade. As inscrições podem 
ser realizadas pelo site da 
Prefeitura.
Esta é a décima sexta edi-
ção do evento que tem 
como objetivo incentivar 
a música sertaneja, revelar 
novos talentos e promo-
ver o intercâmbio artístico 
cultural.
O Festival será realizado 
nos dias 21(Eliminatória) 
e 28 (Final e Premiação) 
de julho, às 9 horas, na 

Praça da Liberdade – “Es-
paço Cardosão”. Poderão 
participar cantores: solo, 
dupla, trio e banda do Bra-
sil. 
O interessado deve entrar 
no site: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br e cli-
car na imagem do “Festi-
val Sertanejo”.
Serão três categorias e o 
candidato poderá inscre-
ver apenas uma música 
em apenas uma categoria, 
são elas: Jovem Música 
Sertaneja – apresentação 
de músicos interpretando 
a Jovem Música Sertaneja 
e poderão usar qualquer 
tipo de instrumento; Mú-

sica Raiz – apresentação 
de duetos cantando músi-
cas com tema de nature-
za, homem do campo e só 
poderão usar violão, viola 
e/ou acordeão; Individu-
al – apresentação solo, o 
candidato deverá tocar e 
cantar, podendo fazer uso 
de qualquer instrumento e 
cantar Música Raiz ou Jo-
vem Música.
Mais informações pode-
rão ser adquiridas pelo 
telefone 3642-1080 ou 
3643-2690, ou até mes-
mo na sede da Secretaria 
de Cultura e Turismo que 
fica na rua Deputado Cla-
ro Cesar – 33, centro.
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Shows 314 anos no Parque 
da cidade atraem milhares 

de pessoas em Pinda

Pinda fica em terceiro lugar 
nos Jogos Regionais

De 10 a 13 de julho, o 
Parque da Cidade recebeu 
shows para a comemora-
ção dos 314 anos de Pin-
damonhangaba. Durante 
os quatro dias de evento, 
o Parque recebeu milhares 
de pessoas para comemo-
rar a emancipação políti-
co-administrativa da Prin-
cesa do Norte.
Na quarta-feira (10), dia 
do aniversário da cidade, 
o evento foi aberto com o 
Dj Serginho, Banda Bella-
tor e o grande show da 
noite com Biquíni Cava-
dão. O vocalista da banda, 
Bruno Gouveia, afirmou 
em coletiva de imprensa, 
que retornar para a cida-
de e encontrar milhares 
de pessoas para vê-los foi 
muito gratificante. O show 
do Biquíni contou com 
grandes clássicos da ban-
da como “Vento Ventania” 
e “Dani”, além de músicas 
de Herbert Vianna, do Pa-
ralamas do Sucesso – ho-

Os atletas e técnicos da 
Semelp (Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer) 
disputaram do dia 2 a 13 
de julho, a sexagésima 
terceira edição dos Jogos 
Regionais, em São Sebas-
tião. O empenho e dedica-
ção da equipe de Pinda-
monhangaba puderam ser 
vistos ao longo dos Jogos, 
mas a confirmação foi a 
colocação no pódio, com 
206 pontos a Princesa do 
Norte ficou em terceiro lu-
gar.
A cada competição havia 
empenho e a expectati-
va sobre trazer medalhas 
para a cidade. O grande 
desempenho dos atletas 
pode ser visto também nos 
resultados como o atletis-
mo feminino e masculino 
que conquistaram o pri-
meiro lugar, e o atletismo 
ACD masculino em quin-
to. Já a capoeira feminina 
ficou com o quarto lugar, 
o ciclismo feminino e 
masculino em primeiro. 
A equipe de damas ficou 
com a quinta colocação, e 
o futebol feminino com a 
segunda. A ginástica artís-
tica masculina conquistou 
o primeiro lugar e a femi-
nina o terceiro, e a ginásti-
ca rítmica, também, ficou 
com a terceira colocação. 
O judô feminino ficou com 
a sexta colocação e mas-
culino com a sétima. Na 

menageado no trabalho 
mais recente do grupo.
A quinta-feira (11) contou 
com a apresentação do Dj 
Célio, seguido de shows 
sertanejos com o cantor 
Cesar Barbosa e a Ban-
da Sacode a Poeira. Já a 
sexta-feira (12), foi dia de 
música popular brasileira 
com a cantora Lia Oliveira 
e Os Filhos dos Caras que 
cantaram clássicos de seus 
pais, Wilson Simonal (Si-
moninha), Tim Maia (Léo 
Maia) e Djavan (Max Via-
na).
Já no sábado (13), dia do 
rock e último dia de festa, 
o Parque da Cidade rece-
beu o Dj Serginho, Banda 
Mil Volts e o show espera-
do da noite com o Ultraje a 
Rigor. A noite de rock em 
Pindamonhangaba contou 
com sucessos da banda, 
como “Nós Vamos Invadir 
Sua Praia”, “Sexo!”, “Me-
rilou”, “Ciúmes”, entre 
outras. O vocalista, Roger 

natação a equipe feminina 
ficou com a quinta coloca-
ção, e a masculina com a 
segunda, já a ACD femini-
na ficou com a segunda e 
a masculina com a terceira 
colocação.  O taekwondo 
ficou com a sétima colo-
cação, e tênis masculino 
em primeiro lugar, o vôlei 
de praia feminino em ter-
ceiro e o xadrez feminino 
e masculino, ficaram com 
o segundo e terceiro lu-
gar, respectivamente. Já 
o badminton conquistou 
o terceiro lugar, o basque-
te feminino o segundo e 
o masculino o terceiro. O 
futsal masculino e femini-
no ficaram com os primei-
ros lugares. Já o hande-
bol feminino ficou com o 
quarto lugar e o feminino 
também. O tênis feminino 
com o quarto lugar, o tê-
nis de mesa feminino fi-
cou com o sexto lugar. E 
o voleibol feminino com o 
sétimo e o masculino com 
o quinto.
Cerca 450 pessoas, entre 
atletas, técnicos e funcio-
nários compuseram a de-
legação de Pindamonhan-
gaba nos Jogos Regionais. 
Todas essas pessoas auxi-
liaram na grande estrutura 
nas áreas de cozinha, sala 
de enfermagem, fisiotera-
pia, transporte e segurança 
do alojamento.
“Vencendo ou perdendo 

Moreira, disse que encer-
rar a festa dos 314 anos da 
cidade é uma grande hon-
ra para banda.
A avaliação da organiza-
ção da festa é a melhor 
possível. “A festa dos 314 
anos de Pindamonhan-
gaba foi muito bonita! O 
público compareceu, ar-
recadamos milhares de 
alimentos para o Fundo 
Social, ajudamos as enti-
dades por meio das bar-
racas e da arrecadação no 
estacionamento, além de 
termos dado espaço para 
o artesanato da cidade e a 
25ª Feira Nacional de Or-
quídeas, em parceria com 
a ASSOP, que também 
foi muito positiva. Todo 
o sucesso é o resultado do 
empenho e esforço de vá-
rias pessoas, uma equipe 
dedicada e que não mediu 
esforços para a realização 
desta festa”, destacou o 
assessor de Eventos Ricar-
do Flores.

mas lutando sempre com 
um amor e um orgulho 
enorme de nossa camisa 
e nossa bandeira. Primei-
ramente agradeço nossas 
protetoras da cozinha que 
começam o dia orando por 
todos nós e depois ainda 
nos serviram o alimen-
to temperado de muito 
amor. Aos motoristas que 
são incansáveis nas idas e 
vindas, aos funcionários 
nossos queridos irmãos 
que deixam tudo mon-
tado preparado e limpo, 
aos seguranças, à equipe 
de fisioterapia que conse-
gue recuperar e preparar 
todos para mais um dia 
de competição. Agradeço 
também à equipe de ges-
tores responsáveis pela 
logística de transporte, 
montagem compras e ali-
mentação. Por fim a equi-
pe técnica diretora, gestor 
regional, gestores, profes-
sores e técnicos. Tenho 
que agradecer também 
ao nosso prefeito, doutor 
Isael, que nos deu as con-
dições de voltarmos a ser 
competitivos e respeitados 
reativando o FAEP. Por 
fim, nossos atletas que nos 
encheram de orgulho em 
todos locais de competi-
ção. Não faltou garra suor 
e raça em nenhuma moda-
lidade”, declarou o secre-
tário de Esportes, Antonio 
Macedo.
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Prefeitura de Caçapava 
inaugura Espaço
do Empreendedor

Prefeitura de Pinda lança 
obras de revitalização do 

Centro da cidade

Escola Municipal recebe 
evento cultural em Pinda
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- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 034/2019 – DETENTORA: 
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 
04/06/2020 - VALOR: R$ 16.327,92 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 
035/2019 – DETENTORA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMEN-
TOS - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 2.463,80 - MODALIDADE: PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 036/2019 – DETENTORA: INOVAMED COMERCIO ME-
DICAMENTOS LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 
545,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 037/2019 – DETENTORA: 
ALFALAGOS LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: 
R$ 47,60 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019; 038/2019 – DETENTO-
RA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS - VIGÊNCIA: 
05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 2.095,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 007/2019; 039/2019 – DETENTORA: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MA-
TERIAL ODONTOLÓGICO - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 42.367,10 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019; 040/2019 – DETENTORA: N. M. 
LEMES RIBAS DE SOUZA ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 
04/06/2020 - VALOR: R$ 4.606,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019; 
041/2019 – DETENTORA: CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL 
PARA O SAMU - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 43.685,00 - MODA-
LIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019; 042/2019 – DETENTORA: N. M. LEMES 
RIBAS DE SOUZA ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE MATERIAL PARA O SAMU - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - 
VALOR: R$ 137.895,61 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019; 043/2019 
– DETENTORA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL PARA O SAMU - 
VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 47.578,60 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 020/2019; 044/2019 – DETENTORA: FELIPE DE CARVALHO ETTORI 
ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
MATERIAL PARA O SAMU - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 48.000,00 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019; 045/2019 – DETENTORA: CIRU-
ROMA COMERCIAL LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-
RA E PARCELADA DE MATERIAL PARA O SAMU - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 
- VALOR: R$ 35.967,95 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019; 046/2019 
– DETENTORA: CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE INSUMOS HOSPITALAR - 
VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 15.021,50 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 018/2019; 047/2019 – DETENTORA: N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA 
ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
INSUMOS HOSPITALAR - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 51.806,06 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019; 048/2019 – DETENTORA: FA-
BRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE INSUMOS HOSPITALAR - VIGÊNCIA: 05/06/2019 
À 04/06/2020 - VALOR: R$ 45.058,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
018/2019; 049/2019 – DETENTORA: ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME - OBJETO: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE INSUMOS HOS-
PITALAR - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 44.370,40 - MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019; 050/2019 – DETENTORA: SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE INSUMOS HOSPITALAR - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VA-
LOR: R$ 106.507,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019; 051/2019 
– DETENTORA: VIGILANTE DA GLICOSE C. DE P. PARA DIABETICOS LTDA - OBJE-
TO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE INSUMOS 
HOSPITALAR - VIGÊNCIA: 05/06/2019 À 04/06/2020 - VALOR: R$ 52.500,00 - MODA-
LIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019; 052/2019 – DETENTORA: D. R. MARTI-
NEZ ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELA-
DA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VIGÊNCIA: 18/06/2019 À 17/06/2020 - VALOR: R$ 
579.262,50 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019; 053/2019 – DETEN-
TORA: GMC ATACADISTA DE MERC. EM GERAL LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
- VIGÊNCIA: 18/06/2019 À 17/06/2020 - VALOR: R$ 66.740,00 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 022/2019; 054/2019 – DETENTORA: COMERCIAL SUL MINEIRA DE 
ALIMENTOS LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-
RA E PARCELADA DE HOTIRFRUTIGRANJEIRO - VIGÊNCIA: 19/06/2019 À 18/06/2020 - 
VALOR: R$ 72.717,30 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019; 055/2019 – 
DETENTORA: TRANS HORTI TRANSPORTE E ALIMENTOS ME - OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE HOTIRFRUTIGRANJEIRO 
- VIGÊNCIA: 19/06/2019 À 18/06/2020 - VALOR: R$ 66.356,00 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 028/2019; 056/2019 – DETENTORA: VALE SERV HORTIFRUTIGRAN-
-JEIROS LTDA ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE HOTIRFRUTIGRANJEIRO - VIGÊNCIA: 19/06/2019 À 18/06/2020 - VA-
LOR: R$ 75.032,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio das secretarias de 
Finanças e Planejamento e 
Meio Ambiente, com par-
ceria do Sebrae, inaugu-
ra, no dia 18 de julho, às 
16h, o Espaço do Empre-
endedor. O Espaço vem 
ao encontro da nova po-
lítica de desenvolvimento 
econômico do município, 
que visa a desburocrati-
zação, a simplificação e a 
agilização do processo de 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras e Pla-
nejamento realiza, nesta 
quarta-feira (17), o lança-
mento para a imprensa de 
duas obras de revitaliza-
ção do centro da cidade. 
A primeira obra será a 
revitalização da Rua dos 
Andradas, no trecho que 
compreende o banco Itaú 
até a Praça Monsenhor 
Marcondes. As obras têm 
início ainda nesta sema-
na e terão duração de três 
meses.
A outra melhoria é a revi-

No início deste mês, a es-
cola municipal Elias Bar-
gis Mathias promoveu um 
evento cultural com a co-
munidade escolar. O even-
to teve o objetivo de res-
gatar e apresentar diversas 
modalidades de cultura 
como danças regionais e 
o hip hop. De acordo com 
informações da professora 
Ana Lucia Couto Aires, 

implantação de empresas. 
Para isso, oferece acesso 
aos serviços para abertura 
e regularização de empre-
endimentos em um só lo-
cal. A reestruturação físi-
ca foi fundamental para o 
atendimento. O espaço re-
cebeu nova pintura, reade-
quação do layout e passou 
a contar com um balcão 
de atendimento e tria-
gem para melhor atender 
ao cidadão. A intenção é 

talização da Praça Monse-
nhor Marcondes que, após 
receber um novo paisagis-
mo, terá agora o foco na 
acessibilidade do passeio 
público.
De acordo com a secre-
tária de Obras e Planeja-
mento da Prefeitura, Mar-
cela Franco, a Rua dos 
Andradas será realizada 
com investimento de ini-
ciativa privada, por meio 
de participação comunitá-
ria estabelecida através do 
Programa de Expansão In-
dustrial, lei nº 5602/2013, 
decreto nº 5020/2014. E 

com muita alegria e se-
riedade, os professores de 
arte e educação física do 
Instituto Esporte Educa-
cional, docentes da escola 
e funcionários organiza-
ram o Dia da Família na 
escola. A criançada apre-
sentou danças regionais, 
com a catira, dança das fi-
tas e hip hop. Nos ambien-
tes internos e internos, os 

motivar possíveis empre-
endedores, gerar emprego 
e renda e transformar in-
vestimento em qualidade 
de vida.
O Espaço do Empreende-
dor funcionará das 9h às 
15h30, no Paço Munici-
pal - Rua Capitão Carlos 
de Moura, 243. Telefones: 
3654-6654/ 3654-6636. O 
e-mail é espacoempreen-
dedor@cacapava.sp.gov.
br.

a Praça Monsenhor Mar-
condes tem o investimen-
to através de convênio por 
meio de emenda parla-
mentar com contrapartida 
da Prefeitura.
Segundo o prefeito Isael 
Domingues, as melhorias 
trarão mais acessibilida-
de, principalmente para 
cadeirantes e deficientes 
visuais, por meio da ins-
talação de piso podotátil, 
alargamento das calçadas 
e instalação de rampas. 
Com isso, a cidade ficará 
mais preparada para rece-
ber turistas e visitantes.

professores de educação 
física organizaram ofici-
nas de cones, chinelão de 
pau, corrida do saco, pé de 
lata e corda.
O evento reuniu pais, alu-
nos e professores. Desta 
maneira, lúdica e entusias-
mada, a equipe da unidade 
local encerrou o primeiro 
semestre do ano letivo de 
2019.


