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Eleição de representantes da sociedade 
civil para o Conselho Municipal de 

Cultura de Caçapava ocorrerá nesta 
terça-feira, (8)

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Cultura e 
Turismo, informa que 
será realizada nesta 
terça-feira, 8 de no-
vembro, às 19h, a elei-
ção para representantes 
da Sociedade Civil do 
Conselho Municipal de 
Cultura.Atenção: Em 
razão da mudança de 

endereço da Secretaria 
de Cultura e Turismo, 
a eleição será realiza-
da na nova sede do ór-
gão, localizada na Rua 
Padre José Benedito 
Alves Monteiro, 480, 
Vila Santos (prédio 
do extinto Grêmio dos 
Subtenentes e Sargen-
tos de Caçapava).
Os candidatos e eleito-

res, representantes da 
sociedade civil, foram 
convocados e inscritos 
por meio de edital pú-
blico. 
A relação completa de 
candidatos e eleitores, 
bem como as demais 
informações sobre o 
processo eleitoral, es-
tão disponíveis no site 
da Prefeitura.

Inscrições abertas para curso de 
Processamento Caseiro de Frutas em 

Taubaté

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, informa que estão 
abertas as inscrições para o 
curso gratuito e presencial 
de “Processamento Casei-
ro de Frutas”, que acontece 
nos dias 16, 17 e 18 de no-
vembro, das 8h às 17h, no 
Centro de Educação Am-
biental Parque Ecológico 
da Moçota. O curso tem 
conteúdo teórico e prático e 
inclui informações de como 
preparar as frutas para o 
processamento; reunir os 

materiais; processar produ-
tos pela geleificação, pela 
concentração e pelo cozi-
mento e desidratação; enva-
sar os produtos, pasteurizar, 
fazer o teste de vedação, 
entre outras. No total serão 
24h de curso. Os participan-
tes receberão café da manhã 
e almoço no local e certifi-
cação ao final. As vagas 
são limitadas e por ordem 
de inscrição. As inscrições 
podem ser feitas por meio 
DESTE FORMULÁRIO.
O curso é uma realização 
do Sindicato Rural de São 

José dos Campos, por meio 
do SENAR (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Ru-
ral), da FAESP (Federação 
da Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo), 
com apoio da SICA (Secre-
taria de Indústria, Comércio 
e Agricultura) da Prefeitura.
O Centro Educacional Am-
biental Parque da Moçota 
fica na Rua Antônio Gue-
des Tavares, nº 0 – Vila 
Menino Jesus. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo Whatsapp (12) 98850-
9626.
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Tem WIFI gratuito na praça da 
basílica de Tremembé 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022.                                                                                                           
EDITAL Nº 003/2022.                                                                                                                                                       

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2022.                                                                                                                              
CONTRATO Nº 011/2022. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

CONTRATADA: ESCOVALE - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO VALE DO PARAÍBA EIRELI. 
CNPJ Nº 19.112.042/0001-42. 

 
VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO, AGOSTO A OUTUBRO/2022. 

 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$10.097,90 (dez mil, noventa e sete reais e noventa centavos). 
 

 

 

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  NNaattiivviiddaaddee  ddaa  SSeerrrraa 
Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, Natividade da Serra/SP – CEP nº 12180-000 
Fones: (12) 3677.1111 – 3677.1122 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br 

CNPJ nº 02.114.658/0001-50 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022.                                                                                                           
EDITAL Nº 004/2022.                                                                                                                                                       

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2022.                                                                                                                              
CONTRATO Nº 012/2022. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO 
OFICIAL (PLACA: FPO2078), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 
 

CONTRATADA: JOSÉ TELMO RODRIGUES DE SIQUEIRA & CIA LTDA. 
CNPJ Nº 00.343.122/0001-80. 

 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 

 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$4.958,60 (quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta 
centavos). 
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Coleta de lixo é 
temporariamente suspensa em 

Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa que a 
coleta de lixo está tempora-
riamente suspensa no muni-
cípio devido à impossibili-
dade de a empresa Renovar 
descarregar os caminhões 
no aterro em Tremembé, 
causada pelos bloqueios nas 

estradas.
A empresa está acompa-
nhando atentamente o des-
fecho dessa situação e, as-
sim que haja a liberação do 
acesso, retomará o serviço.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba conta com a com-
preensão dos munícipes e 

pede que não coloquem os 
sacos de lixo nas ruas, para 
evitar acúmulo e atração de 
animais.
Assim que o serviço retor-
nar, realizaremos os devi-
dos informes, por meio da 
imprensa, site da Prefeitura 
e redes sociais.

Prefeitura de Pinda ressalta que Auxílio 
Funeral gratuito continua sendo fornecido 

pelo município
A Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Pin-
damonhangaba está ressal-
tando que continua ofere-
cendo o serviço de auxílio 
funeral gratuito (caixão, 
serviços de velório e trans-
porte, sujeito ao local de 
origem).
O serviço, garantido pelas 
Leis Municipais nº 2.497 e 
2.700, é destinado a mora-
dores de Pindamonhanga-
ba que serão sepultados no 
município e que se encon-
tram em vulnerabilidade 
social, comprovadamente 
carente e de baixa renda, 
em situação de desempre-
go, desprovidas de recursos 
financeiros e baixa renda 
que receba até três salários 
mínimos.
Para solicitar o benefício, 
um parente deve ir à sede 
da Secretaria de Assistência 
Social (rua Dr. Laerte Ma-
chado Guimarães, 590), de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.
Segundo a Prefeitura, aos 
finais de semana, feriados 

e dias de semana (17h às 
20h), o serviço também está 
garantido. As pessoas de-
vem se dirigir até o Velório 
e Funerária Santo Expedito, 
que entrará em contato com 
o plantão social da Prefei-
tura.
O escritório da Funerária 
está localizado à rua Dr. 
Frederico Machado, 82 e o 
velório na rua Major José 
dos Santos Moreira, 804. 
A empresa também atende 
pelo telefone 3522-3341 ou 
99681-8871.
Para usufruir do benefício 
social, o solicitante deve 
levar aviso de óbito, RG do 
requerente, RG do falecido, 
comprovante de renda do 
falecido e comprovante de 
endereço do falecido.
“É importante que as pes-
soas tenham conhecimento 
dessa informação pois neste 
ano, conforme os procedi-
mentos licitatórios, houve 
mudança na empresa res-
ponsável pela realização 
desse serviço, mas o servi-
ço está garantido. O Veló-

rio Santo Expedito passou 
a realizar o serviço, porém 
tem pessoas achando que 
o serviço não é mais reali-
zado”, afirmou a secretária 
Ana Paula Miranda.
Segundo ela, a Prefeitura 
vem realizando uma cam-
panha informativa com a 
divulgação de cartazes em 
locais públicos e publicação 
de matérias no site oficial e 
nas redes sociais do municí-
pio. “Essa divulgação é im-
portante pois infelizmente, 
na hora de dor e tristeza, os 
familiares ficam desorienta-
dos e acabam bancando os 
custos, sem ter condições 
financeiras. Mesmo sendo 
final de semana ou feriado, 
a própria empresa presta-
dora do serviço recebe os 
familiares para a conces-
são do auxílio”, frisou Ana 
Paula.
Para outras informações, 
o munícipe pode realizar 
contato com a Secretaria de 
Assistência Social, através 
do telefone 3643-1609 ou 
3643-1607.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2022.                                                                                                           
EDITAL Nº 005/2022.                                                                                                                                                       

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 003/2022.                                                                                                                              
CONTRATO Nº 013/2022. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, 
COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

CONTRATADA: CASP – VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS LTDA. 
CNPJ Nº 18.665.334/0001-40. 

 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 

 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$40.680,00 (quarenta mil, seiscentos e oitenta reais). 
 

 

 

 

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  NNaattiivviiddaaddee  ddaa  SSeerrrraa 
Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, Natividade da Serra/SP – CEP nº 12180-000 
Fones: (12) 3677.1111 – 3677.1122 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br 

CNPJ nº 02.114.658/0001-50 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022.                                                                                                           
EDITAL Nº 003/2022.                                                                                                                                                       

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2022.                                                                                                                              
CONTRATO Nº 014/2022. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

CONTRATADA: ESCOVALE - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO VALE DO PARAÍBA EIRELI. 
CNPJ Nº 19.112.042/0001-42. 

 
VIGÊNCIA: 02 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO, NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022. 

 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$6.731,93 (seis mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e três centavos). 
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FUSSTA inicia Campanha “Natal Solidário 
2022” em Taubaté

O Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(FUSSTA) iniciou a 
campanha “Natal So-
lidário do FUSSTA 
2022: doe brinquedos e 
ganhe sorrisos”.
A iniciativa tem como 
objetivo arrecadar 
brinquedos novos para 
serem doados para as 
crianças da zona rural 
do município. A expec-
tativa é beneficiar cer-
ca de mil crianças de 
doze bairros, além de 

500 famílias com a do-
ação de cestas básicas.
As doações poderão 
ser realizadas até o dia 
15 de dezembro em di-
versos pontos de coleta 
espalhados pela cidade, 
como no Centro Cultu-
ral “Toninho Mendes”, 
arena esportiva São 
Paulinho, Mercatau, 
além da sede do Fundo 
Social e eventos reali-
zados pelas secretarias 
da Prefeitura de Tauba-
té, entre outros.

A campanha realiza-
da no ano passado en-
tregou cerca de 400 
brinquedos para crian-
ças dos bairros Paiol, 
Santa Luzia Rural, Re-
gistro, Serrinha e Vila 
Velha. A ação também 
distribuiu mais de 300 
cestas básicas.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo 
telefone 3621-7567. A 
sede do FUSSTA fica 
na Estrada do Pinhão, 
nº 243, Santa Fé.

Tremembé realiza mutirão 
social para orientar munícipes 

instrução para tirar todas as 
dúvidas de quem gostaria 
de aderir ou precisa atua-
lizar algum documento”, 
explica Patrícia Borelli da 
Secretaria de Ação Social.
E para entreter as crianças, 
enquanto os pais e respon-
sáveis realizam as ativida-
des do mutirão, uma equipe 
de recreação estará no local 
realizando brincadeiras e 
muitas atividades gratuitas 

e alegres com os pequenos.
O Mutirão da Ação Social 
será realizado no Centro 
de Eventos de Tremembé, 
com acesso pela Rua São 
Francisco n. 197 – Centro, 
em frente à Estação Ferro-
viária. Para participar, os 
munícipes devem apresen-
tar um documento oficial 
com foto e um comprovan-
te de residência atualizado, 
além de informar quais são 

os programas sociais ou 
benefícios sobre os quais 
desejam receber mais infor-
mações. 
INFORMAÇÕES DO MU-
TIRÃO DA AÇÃO SO-
CIAL
Data: 05 de novembro, sá-
bado
Hora: das 9h às 14h 
Local: Centro de Eventos 
de Tremembé, Rua São 
Francisco n. 197 – Centro.

Tremembé abre as festividades em 
comemoração aos seus 126 anos com um 

histórico encontro de carros antigos

 A Prefeitura de Tremembé 
está preparando diversas 
ações para a comemoração 
do ANIVERSÁRIO DE 
126 ANOS da nossa cidade 
e, para abrir as festividades, 
nada melhor que um grande 
encontro de carros clássi-
cos e antigos que retratam 
a história viva do automo-
bilismo brasileiro e também 
de Tremembé.O 7º EN-
CONTRO DE CARROS 
ANTIGOS, realizado pela 
equipe CAAT (Clube de 
Carros Antigos de Taubaté), 
acontece no dia 20 DE NO-
VEMBRO, domingo, das 

09h às 15h, na PRAÇA DA 
ESTAÇÃO. Os visitantes 
poderão conhecer de perto 
modelos variados e origi-
nais refrigerados a ar como 
Fusca, Variante, Kombi en-
tre outros, muitos deles arti-
gos de colecionadores.  EN-
CONTRO EM PROL DAS 
CAUSAS SOCIAIS
A entrada é gratuita, mas 
a equipe organizadora irá 
arrecadar alimentos para o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Tremembé e soli-
cita aos visitantes a contri-
buição voluntária de 2kg de 
alimentos não perecíveis. 

ATENÇÃO: No encontro é 
proibido carros com placa 
de VENDE-SE.
Bora relembrar um pouco 
da cultura automobilística 
e iniciar a comemoração do 
aniversário da cidade?
Nosso primeiro encontro 
marcado 20 NOVEMBRO 
- DOMINGO
 09h às 15h
PRAÇA DA ESTAÇÃO
Esperamos você lá!
Realização: CAAT (Clu-
be de Carros Antigos de 
Taubaté)
Apoio: Prefeitura de Tre-
membé


