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Escola da rede municipal de 
Caraguatatuba desenvolve 

projeto Arte no Muro

Fundo Social oferece
vagas para curso de

sobremesas natalinas

Formatura do PROERD
reuniu alunos e familiares

em evento no Clube Jequitibá

Conselho Municipal de Esportes de Caçapava 
terá eleição para representantes da

Sociedade Civil nesta sexta-feira (29)

A Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Pro-
fª Maria Aparecida Ujio, 
localizada no bairro do 
Porto Novo, desenvolveu 
neste ano o projeto Arte 
no Muro, com o objetivo 
de despertar nos alunos a 
criatividade, a emoção e a 
sensibilidade.
O trabalho foi desenvol-
vido por alunos do 6º ao 
9º anos e contou também 
com parceria dos estudan-
tes do 1º ao 5º anos. Eles 
tiveram a orientação da 
professora de Artes, Assi-
beli  Zacharias Borges.
Os estudantes puderam 

O Fundo Social de Soli-
dariedade, por meio da 
Prefeitura de Caçapava, 
oferece novas vagas para 
o curso de “Sobremesas 
Natalinas”. As inscrições 
começam nesta quarta 

O Programa Educacional 
de Resistência às Drogas 
e à Violência (PROERD) 
da Polícia Militar, com o 
apoio da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Educação, realizou nesta 
manhã, 26 de novembro, 
no Clube Jequitibá, a for-
matura de cerca de 900 
alunos de 5º ano de esco-
las públicas e particula-
res, fechando o ciclo dos 
trabalhos realizados do 2º 
semestre.
A formatura aconteceu 
com a presença dos alunos, 
professores, diretores e fa-
miliares que assistiram a 
peça “O poder da criação” 
e a apresentação da Banda 
Regimental de Música da 
Polícia Militar do CPI 1 
de São José dos Campos. 
Durante o evento, também 
houve a premiação das 

O Conselho Municipal 
de Esportes de Caçapava 
com o apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
realiza nesta sexta-feira 
(29) fórum para eleição 
de representantes da So-
ciedade Civil interessados 
em compor o colegiado 
para o biênio 2020/2021.

retratar nos muros da es-
cola reproduções das mais 
variadas obras, como o 
famoso quadro de Mona 
Lisa do pintor Leonardo 
Da Vinci e a obra Arte Pop 
Gato do famoso pintor 
brasileiro Romero Britto.
Para que o projeto fosse 
elaborado, os alunos re-
alizaram pesquisas em 
laboratórios de informáti-
ca, criaram releituras das 
obras em diferentes tipos 
de materiais e elegeram as 
pinturas que iriam pintar 
nos muros. 
O projeto desenvol-
vido tem como pro-

(27/11) e devem ser feitas 
na sede do Fundo Social, 
no período da manhã das 
9h às 11h e durante a tarde 
das 13h às 15h30.
A sede do Fundo Social 
fica localizada na Rua Al-

crianças de cada sala que 
se destacaram no progra-
ma. Vinte e três alunos no 
total receberam medalhas 
e a mascote do PROERD. 
Também houve sorteios 
de brindes e de uma bici-
cleta.
Ao todo, formaram alunos 
de seis escolas públicas e 
sete particulares do mu-
nicípio: EMEF Eliel de 
Almeida Martins; EMEF 
Hermengada Rodrigues 
Braga; EMEF Dr. Antô-
nio Pereira Bueno; EMEF 
Raif Mafuz; EMEF Zélia 
de Castro Marques; EMEF 
Durvalina Costa da Silva; 
Colégio Objetivo; Esco-
la Olívia Alegre; Colégio 
Renascença; Colégio Ga-
lileu; Colégio Conquista, 
Colégio Jardim Alvorada 
e Colégio São Francisco.
Participou da formatura o 

Podem participar repre-
sentantes de instituições 
sediadas em Caçapava, 
como Ligas Municipais; 
ADC’s (clubes); Socieda-
de Amigos de Bairro; Clu-
bes Recreativos; e Socie-
dade Civil.
Serão eleitos cinco mem-
bros titulares e cinco su-
plentes representantes da 

tagonista os próprios                                                        
alunos e suas aptidões 
para a pintura.
Segundo a professora As-
sibeli Zacharias Borges, o 
projeto estimula a comu-
nicação, a criatividade e 
possibilita que a criança 
descubra um mundo cheio 
de cores, linhas, formas e 
sentimentos, simbolizan-
do experiências para o 
desenvolvimento dos alu-
nos e o senso crítico. “O 
trabalho desenvolvido au-
menta a concentração dos 
alunos, melhorando assim 
o desempenho em sala de 
aula.”

berto Pinto de Faria, 280, 
Jardim Julieta, e o prazo 
das inscrições se esten-
de até sexta-feira (30/11). 
Para mais informações, 
entrar em contato pelo te-
lefone (12) 3655-6193.

Comandante da 3ª Com-
panhia da Polícia Militar 
de Caçapava, Capitão Fer-
nando Edson Mendes.
As aulas do PROERD em 
Caçapava são ministradas 
nas escolas pelos Cabos 
PMs Eduardo Henrique e 
Samaroni. 
Com duração de 50 mi-
nutos a uma hora, aconte-
cem uma vez por semana, 
durante 12 semanas, para 
alunos do 5º ano, com o 
objetivo de deixar a crian-
ça segura, responsável e 
social, prevenindo o uso 
de drogas.
São abordados durante 
o programa temas como 
bebida alcoólica, cigarro, 
bulling, rede de ajuda, ten-
são e pressão, ensinando 
as crianças e se afastarem 
das más companhias e a 
valorizarem a família.

sociedade civil de acordo 
com regras estabelecidas 
em edital.
A eleição ocorrerá das 9h 
às 11h, das 14 às 16h e das 
18h às 20h, na sede da Se-
cretaria de Cultura, Espor-
te e Lazer, localizadas na 
Avenida Dr. José de Mou-
ra Resende, número 475, 
Vera Cruz.
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EXPEDIENTE

Alunos da APAE realizam plantio 
de mudas nativas doadas pela 

Prefeitura de Caraguatuba

Alunos da APAE partici-
param nessa terça-feira 
(26/11), de uma atividade 
de plantios de mudas pro-
movida pela Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Urbanis-
mo. A ação foi realizada 
hoje pela manhã na sede 
da entidade no bairro do 
Indaiá e ao todo foram 
plantadas cerca de 20 mu-
das nativas da Mata Atlân-
tica.
O objetivo foi incentivar a 
inclusão dos estudantes e 
o contato direto deles com 
o meio ambiente. As mu-
das foram cedidas pela Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca.
A ação teve a participação 

do prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Júnior, dos 
secretários de Urbanismo, 
Wilber Schmidt  Cardo-
zo, de Serviços Públicos 
e Meio Ambiente, Marcel 
Giorgeti, dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
e do Idoso, Léo Macedo, 
do vereador De Paula e da 
presidente da APAE, So-
nia Maria Vitor.
Entre as espécies que fo-
ram adquiridas no Viveiro 
Municipal estavam grumi-
xama, uvaia e ipê amarelo. 
A manutenção do plantio 
ficará por conta dos moni-
tores e os próprios alunos 
da APAE.
A presidente da APAE de 
Caraguatatuba, Sonia Ma-

ria Vitor, destaca a impor-
tância desta ação não só 
para os alunos, mas para 
colaboradores e meio am-
biente.
“Agradecemos a iniciativa 
desta ação que, além da 
questão ambiental, opor-
tunizou aos alunos um 
momento diferenciado, 
fora dos portões da APAE. 
Dentro da unidade, eles já 
tem contato com a nature-
za, por meio da atividade 
de horta. Mas poder sair 
da rotina foi muito com-
pensador!”, conta.
O secretário de Urba-
nismo,  Wilber Cardoso, 
informa que a ação será 
desenvolvida em outros 
locais.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 129, Termo nº 7127
Faço saber que pretendem se casar TÊNISSON SILVA DE ALMEIDA e KELY APARECIDA ROBERTO DANIEL, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé-SP, nascido em 04 de junho de 1990, de profissão acabador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no 
mesmo endereço da contraente, filho de LAURO DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Tremembé/SP e de MARIA EMILIA 
SILVA DE ALMEIDA, natural de Pindamonhangaba/SP, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural 
de Tremembé-SP, nascida em 30 de setembro de 1990, de profissão chapeira, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua José Higino Siqueira, nº 649, Jardim Santanta, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de PEDRO DANIEL, natural 
de Tremembé/SP, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de SUELI APARECIDA ROBERTO DANIEL, de 55 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 01 de junho de 1964, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade.

Câmara Municipal de Redenção da Serra 
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EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 11.12.2019 

HORÁRIO: 14h00 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: diretoria@camaraderedencaodaserra.sp.gov.br 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA – SP, situada na Av. XV de 
Novembro, 829 – Centro, Telefone (12) 3676-1280, através da Comissão de Licitação da 
Câmara Municipal de Redenção da Serra, torna público aos interessados que fará realizar 
Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e 
posteriores alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital de Convite, 
objetivando a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO, TIPO 
POPULAR, 0 (ZERO) KM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE 
EDITAL. A entrega dos Envelopes Habilitação e Proposta, será até as 14:00 horas do dia 11 de 
Dezembro de 2019. A sessão pública do pregão ocorrerá no mesmo e horário, na sede da 
Câmara Municipal. 
O edital completo e anexos encontram-se a disposição no prédio da Câmara Municipal, ou ainda 
através do site http://www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br/downloads/licitacao 
Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Câmara Municipal, pelo telefone (12) 
3676-1280 ou através do e-mail diretoria@camaraderedencaodaserra.sp.gov.br 
 

Câmara Municipal de Redenção da Serra 
 - ESTADO DE SÃO PAULO -  

 
   AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829 – CENTRO - CEP 12170-000 - FONE: (012) 3676-1280 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO    19/2019 

CONVITE    01/2019 

DATA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 27/11/2019 

OBJETO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO 
E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES EM EDITAL. 

 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o 

disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores;  

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima, em face do Parecer Jurídico 

exarado e pelas decisões da Comissão Permanente de Licitação, devidamente designada conforme 

Portaria nº 011/2019, de 28/06/2019, e;  

ADJUDICO seu objeto nos termos do contido na Cláusula 12 do Edital, pelo 

critério MENOR PREÇO GLOBAL, em favor da empresa: NEXT INFORMATICA 

MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 17.812.791/0001-57, estabelecida à Avenida 

XV de Novembro, nº 540, Centro, CEP; 12.170-000, na cidade de Redenção da Serra-SP, conforme 

proposta apresentada e julgada vencedora, cujo preço global foi de R$ 12.300,00 (doze mil e 

trezentos reais) e que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de 

suporte técnico e manutenção em equipamentos de informática, conforme especificações 

constantes neste edital e anexos.  

 

 

 

Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato e notifico o Licitante Adjudicado 

sobre o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura do mesmo.  

Redenção da Serra, 27 de Novembro de 2019. 
 

 

PEDRO LOPES DOS SANTOS 
Presidente da Câmara Municipal de Redenção da Serra - SP 

LICITANTE CNPJ/CPF 

NEXT INFORMATICA MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA 17.812.791/0001-57 

VALOR CONTRATADO (R$) R$ 12.300,00 (DOZE MIL E TREZENTOS REAIS) 

Câmara Municipal de Redenção da Serra - SP 
“Berço da Liberdade Paulista” 

AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829, CENTRO - CEP 12.170-000 – Tel.: (012) 3676-1280 

ESCLARECIMENTOS: Diretoria da Câmara Municipal de Redenção da Serra - 
SP localizada Av. XV de Novembro, 829 – Centro, Redenção da Serra/SP, CEP: 12.170-
000, e-mail: diretoria@camaraderedencaodaserra.sp.gov.br, telefone: (12) 3676-1280. Os 
esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet 
www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br  

 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 02/2019 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA torna público, para ciência dos 

interessados, que por intermédio de sua Pregoeira LÍDIA INÁCIA DA SILVA RIBEIRO, 

designada pela Portaria nº 20/2018, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

01/2019, para aquisição imediata de 1 (um) veículo 0 (zero) Km, tipo passeio para a Câmara 

Municipal de Redenção da Serra, conforme especificações técnicas constantes deste edital e 

dos seus anexos. A Sessão Pública do Pregão ocorrerá no dia 11 de dezembro de 2019, às 

14h00 (horário de Brasília), no Auditório da Câmara Municipal de Redenção da Serra, situada na 

AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829, CENTRO - CEP 12.170-000 – Tel.: (012) 3676-1280, 

quando, impreterivelmente, terá início a sessão pública para abertura dos mesmos. O Edital e seus 

anexos deverão ser retirados junto ao Departamento de Licitações e Contratos, no endereço 

acima, em dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h, ou pelo site: 

http://www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br. Redenção da Serra, 27 de novembro de 2019.  

 
OBS:. OPTANDO O LICITANTE EM NÃO CREDENCIAR REPRESENTANTE PARA OS ATOS 
PRESENCIAIS, A DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, A 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP (SE FOR O CASO), DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ENVELOPE A 
PARTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO OU AVULSOS E OS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA, PODERÃO SER ENTREGUES NO PROTOCOLO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES, NO MESMO 
ENDEREÇO EM QUE SERÁ REALIZADA A SESSÃO PÚBLICA, ATÉ O DIA E HORÁRIO APRAZADOS NO 
PRESENTE EDITAL. 
 

 

PEDRO LOPES DOS SANTOS,  

Presidente da Câmara Municipal de Redenção da Serra.  
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