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Futura unidade da Unitau aguarda 
sede para implantação em Guará
Reitoria e Prefeitura buscam prédio que deve abrigar quatro cursos de biomedicina no município

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) se reuniu, no último 
dia 20, com a reitora da 
Unitau (Universidade de 
Taubaté), Nara Fortes, para 
discutir a instalação do fu-
turo polo da universidade. 
Foram visitados possíveis 
locais para abrigar os qua-
tro cursos de biomedicina. 
A escola estadual Rodrigues 
Alves estava na lista, mas foi 
desconsiderada por não pos-
suir espaço suficiente para 
os futuros alunos do polo e 
para os mil estudantes que 
possui atualmente.

Entre as necessidades 
apontadas pela Universi-
dade está um prédio de 1,2 
mil m² de área construída, 
seis salas para os cursos 
de medicina, odontologia, 
biomedicina e nutrição, 
laboratório e área adminis-
trativa. Haverá ainda uma 
extensão para o curso de 
educação física.

A Prefeitura havia recebi-
do a doação de um terreno 
de 30 mil m² para a constru-
ção da universidade, mas a 
diretoria optou por investir 
em um prédio desocupado. 
“Ela decidiram pegar um 
prédio pronto por questões 
financeiras e pelo tempo. Se 

for necessário fazer alguma 
adaptação, eles irão investir 
nela”, explicou.

Soliva afirmou que a Pre-
feitura não possui uma 
escola desativada que possa 
atender às necessidades 
da futura unidade, mas a 
decisão sobre o local deve 
acontecer até o fim deste 
semestre. “Temos até falta 
de prédio para escolas do 
ensino fundamental. Quem 
tem mais possibilidade de 
área sobrando é o Estado, 
eles doaram o prédio da 
Embaixador Rodrigues Al-
ves, que estava desativada, 
para a transferência das 
delegacias”, explicou.

A escola estadual Con-
selheiro Rodrigues Alves, 
conhecida como Instituto, 
foi desconsiderada pois 
comprometeria os mil alu-
nos que estudam atualmen-
te no local. Com o último 
remanejamento, ela agora 
recebe estudantes do bairro 
Rocinha e alunos da escola 
estadual Dr. Flamínio Les-
sa. “O Instituto serviria, 
mas teriam que sair todos 
os alunos e não queremos 
isso. O Estado mesmo teria 
problema em remanejá-los”, 
afirmou.

Inicialmente, seriam usa-
das apenas quatro salas de 
aula do primeiro andar do 

Evento para alunos na Unitau, universidade que busca ao lado do governo Marcus Soliva prédio para sede; a escola estadual Rodrigues Alves passou perto de receber estrutura de cursos da instituição
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Instituto pela Unitau. Com 
a decisão de implantar uma 
universidade ao invés de 
faculdade, a instituição é 
obrigada agora a oferecer 
pelo menos três cursos e o 
espaço ficou pequeno.

O objetivo é que a Unitau 
já disponibilize o vestibular 
para o polo de Guaratin-
guetá no fim deste ano. 
Em Taubaté, o curso de 
medicina é um dos mais 
tradicionais e procurados 
da universidade, ofertando 
60 vagas por semestre.

Baixa – O acordo entre a 
Universidade e a Prefeitura 
deve significar não só o 
investimento do municí-

pio na ampliação do setor, 
como também a tentativa 
de recuperação da Unitau, 
que registrou fechamento 
orçamentário menor que o 
esperado no último ano.

A Universidade de Tauba-
té arrecadou 8% menos do 
que o previsto em 2018. 
Uma matéria publicada pelo 
jornal “O Vale”, destacou 
que a entidade, autarquia 
ligada à Prefeitura de Tauba-
té, apresentou receita de 
R$193 milhões em audiên-
cia para prestação de contas 
de metas fiscais do terceiro 
quadrimestre, na Câmara. 
A expectativa era para uma 
receita de R$213 milhões.

Lucas Barbosa
Ubatuba

Atendendo uma antiga rei-
vindicação das famílias de Uba-
tuba, a Prefeitura contratou na 
última semana uma empresa 
que realizará melhorias no sis-
tema de iluminação pública do 
município. Com um investimen-
to de R$ 340 mil, a iniciativa 
recuperará e modernizará até 
12,2 mil pontos de luz. 

Devido ao fim do contrato, 

Prefeitura de Ubatuba moderniza sistema de 
iluminação com investimento de R$ 340 mil

em 1 de fevereiro, com a antiga 
responsável pela manutenção 
do sistema de iluminação 
pública, a empresa Elektro, o 
Executivo contratou de forma 
emergencial, a terceirizada GCL 
Brasil, que atuará no município 
até o fim de abril.

Segundo o secretário de 
Obras Públicas, João Bosco 
Romeiro, desde a última sema-
na a nova contratada realiza a 
troca de lâmpadas e a recupe-
ração estrutural de diversos 

postes do bairro Maranduba. 
“O serviço iniciou na região 
mais afastada, e na sequência 
atingirá os demais bairros até 
chegar à área central. Além 
das correções do sistema, as 
equipes atuam na manuten-
ção preventiva dos pontos de 
luz. Esta iniciativa do prefeito 
Délcio Sato (PSD) contribuirá 
para uma maior segurança 
da população e consequente-
mente uma melhor qualidade 
de vida”.

O chefe da pasta revelou ain-
da que em breve será iniciada 
a elaboração de um processo 
licitatório para a contrata-
ção da terceirizada que será 
responsável pelo serviço nos 

próximos anos.
Teleatendimento – Para 

agilizar e otimizar os reparos 
no sistema de iluminação 
pública, a GCL Brasil possui 
uma central de atendimento 
em que as famílias de Ubatuba 
podem apontar os trechos da 
cidade que necessitam da troca 
de lâmpadas ou restruturação 
de postes.

De forma gratuita, os mora-
dores devem entrar em contato 
através do 0800-591-0459 de 
segunda a sexta-feira, das 9h 
às 18 h.

De acordo com o contrato 
firmado com a cidade, a ter-
ceirizada terá até dez dias para 
solucionar os casos.

Executivo contrata terceirizada GCL Brasil, de forma emergencial, para serviço de troca de lâmpadas até o fim de abril

Troca de luminação pública, em Ubatuba; investimento de R$ 340 mil
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Lucas Barbosa
Regional

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), liberou 
na última semana R$ 360 
milhões para que setenta mu-
nicípios, reconhecidos como 
estâncias turísticas, invistam 
em obras e projetos para me-
lhor receberem seus turistas. 
A medida garantiu que a RM-
VPLN (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) fosse contemplada com 
cerca de R$ 63 milhões. 

Publicada no Diário Oficial 
do último dia 22, a lista das 
estâncias beneficiadas conta 
com 15 municípios da região.

A maior fatia ficou com as 
cidades do Litoral Norte. En-
quanto Caraguatatuba e São 
Sebastião receberam pouco 
mais de R$ 10 milhões cada, 
Ubatuba foi beneficiada com 
R$ 6,2 milhões e Ilhabela com 
R$ 4,1 milhões.

De acordo com a Prefeitura 
de Caraguatatuba, parte dos 
recursos será utilizado nas 

Após corte, João Doria libera R$ 63 milhões 
para projetos de estancias turísticas da região
Metade do montante é destinada ao Litoral Norte; Aparecida planeja novo Parque Urbano

obras de revitalização da 
praça Diógenes Ribeiro de 
Lima, no Centro, e da praça do 
Artesanato Antônio Fachini, 
no Martim de Sá. Já o restante 
do repasse será aplicado em 
melhorias na trilha de acesso 
do farol do Morro da Prainha 
e na reforma e ampliação do 
píer de pesca do Camaro-
eiro. “As obras são de vital 
importância para o turismo 
e geração de emprego da 
cidade. Agradeço ao Governo 
do Estado, em especial o se-
cretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, que 
prontamente nos atendeu 
e viu a importância destes 
projetos para o município”, 
comemorou o prefeito Aguilar 
Junior (MDB).

Principal integrante do 
Circuito Turístico Religioso do 
Vale do Paraíba, e com uma 
média anual de 13 milhões de 
visitantes, Aparecida recebeu 
pouco mais de R$ 3,2 milhões.

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Aparecida revelou que o 
montante será investido na 

O governador João Doria, que repassou nova verba para turismo
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construção do Parque Urbano 
Municipal, que será localiza-
do na área do antigo estádio 
municipal Vicente de Paula 
Penido. O local contará com 
concha acústica, pistas de 
caminhada e de skate, play-
grounds, setor administrativo 
e área verde.

Também inserida no “Cir-
cuito da Fé”, Guaratinguetá, 
que abriga o Santuário de Frei 
Galvão, foi contemplada com 
R$ 4,4 milhões.    

Com seu setor turístico 
voltado à gastronomia, bele-
zas naturais e o artesanato, 
Cunha foi contemplada com 
R$ 2,6 milhões.

Segundo a Prefeitura de 
Cunha, os recursos serão 
aplicados no calçamento da 
estrada que liga o município 
à Silveiras, modernização do 
Parque Lavapés, implantação 
de um sistema coletor de 
esgoto no Vila Rica, constru-
ção de estacionamento e um 
deck-mirante no Centro.  

As demais verbas estaduais 
foram encaminhadas para 

as estâncias turísticas de 
Campos do Jordão (R$ 4,9 
milhões), Tremembé (R$ 
3,3 milhões), São Luiz do 
Paraitinga (R$ 2,6 milhões), 
São Bento do Sapucaí (R$ 2,6 
milhões), Bananal (R$ 2,6 
milhões), São José do Barreiro 
(R$ 2,5 milhões) e Atibaia (R$ 
357 mil).

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou às prefeituras 
de Guaratinguetá e Ubatuba 
informações sobre em que 
obras e projetos seriam utili-
zados os repasses estaduais, 
mas nenhuma resposta foi en-
caminhada até o fechamento 
desta edição. 

Estado – O Atos também 
indagou o Governo do Estado 
sobre qual a relação dos re-
cursos liberados com os dos 
176 convênios de infraestru-
tura turística cancelados por 
Doria no último dia 19, mas 
a assessoria da secretaria 
de Desenvolvimento Regio-
nal não soube responder à 
questão.

De acordo com a nota oficial 
da Prefeitura de Caraguatatu-
ba, dos pouco mais de R$ 10 
milhões recebidos na última 
semana, R$ 7,7 milhões são 
referentes ao convênio que 
havia sido cortado. O restante 
é proveniente de outra verba 
estadual que anualmente é 
repassado às estâncias turís-
ticas de São Paulo.

Blocos e shows agiram dias de Carnaval da região
Da Redação
Região

As cidades da região se 
preparam para o Carnaval 
2019. Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Lorena, Queluz, 
Pindamonhangaba, Guaratin-
guetá e Silveiras contam com 
programação recheada com 
shows, blocos, trio elétrico e 
escola de samba.

Em Cachoeira, o Carnaval 
tem início no sábado e segue 
até terça-feira, sempre das 
20h30 às 2h. Ao todo serão 
dez blocos, Bloco da Raia, 
do Caasi, bloco Tem Nada 
Aí, Da Margem, bloco do 
Chesperito, Choco’s Bloco, 
Monobloco São João, Bloco 
do Leão e Foliões.

Os blocos irão passar pela 
passarela do Samba, à aveni-
da Coronel Domiciano. A pro-
gramação contará com duas 
matinês, além dos shows da 
Banda Enrosca na Folia.

A programação completa 
com shows, desfiles de blocos 
e horários podem ser confe-
ridos no site da Prefeitura, 
cachoeirapaulista.sp.gov.br.

Em Aparecida, os foliões 
poderão curtir o 2º Carnaval 
Alegria em Família, na Praça 
de Eventos, das 18h às 23h. 
O Carnaval tem início nesta 

sexta-feira e segue até se-
gunda-feira. A animação fica 
por conta do DJ Marcelinho. 
A Prefeitura divulgou a pro-
gramação completa no site 
aparecida.sp.gov.br.

O Carnaval de Lorena será 
realizado na praça Dr. Ar-
nolfo Azevedo, e serão três 
dias de folia, com início no 
domingo e encerramento na 
terça-feira. 

No domingo, às 16h, tem 
início a matinê. Às 17h, o 
grupo Batucarte levanta a 
galera em uma apresentação 
em ritmos afro-brasileiros. Às 
18h é a vez da Banda Dona 
Cabela subir ao palco. En-
cerrando a programação do 
primeiro dia de festa, o Bloco 
100% leva muito samba para 
os arredores da praça princi-
pal, às 20h.

Na segunda-feira, a festa 
começa às 16h. Às 17h tem 
o Bloco do Toko, e às 18h 
tem marchinha com a Banda 
Dona Cabela. Fechando a pro-
gramação do Carnaval da Fa-
mília, na terça-feira, a partir 
das 16h acontece a matinê. 
Encerrando a programação, 
a Banda Dona Cabela volta 
ao palco com marchinhas 
carnavalescas tradicionais.

O Carnaval do Manecão, em 
Queluz, começa sexta-feira 

e segue até terça-feira no 
espaço de eventos Oito de 
Março. A cidade contará com 
desfile de bloco todas as noi-
tes. Na sexta-feira, o evento 
começa às 22h com a banda 
Os Incansáveis. No sábado, às 
22h, passagem do Bloco das 
Piranhas, com concentração 
na rodoviária a partir das 
20h e às 23h o Baile da Mari. 
A festa no domingo começa 
com a matinê às 17h com a 
banda Os Incansáveis. Às 22h 
o Bloco Pika das Galáxias, 
com concentração a partir 
das 20h, e às 23h, outra apre-
sentação do Baile da Mari. Na 
segunda-feira, às 22h o des-
file “União da Vila”, e às 23h 
Banda Abadah. Encerrando 
o Carnaval, na terça-feira, às 
17h, a matinê com a banda 
Os Incansáveis, às 22h desfile 
Unidos do Morro e às 23h 
banda Abadah.

O Carnaval Solidário 2019 
de Pindamonhangaba será 
nesta sexta-feira, e segue 
até terça-feira. Ao todo serão 
nove blocos Bloco Socó da 
Madrugada, Dondocas, Juca 
Teles, El Sombrero, Nego 
Loko, bloco Jeca Tatu Cotia 
Não, Chique Chitas, Pé na 
Cova e Maricotas, além das 
matinoites. Os eventos serão 
distribuídos no Parque da 

Cidade, Praça do Quartel e 
Quadra Poliesportiva Ara-
retama.

O Carnaval de Guaratingue-
tá começa nesta sexta-feira, 
às 20h, com shows do Grupo 
Proposta, Circuito do Samba 
e Banda Bala. No sábado a 
festa tem início às 17h com a 
concentração da Banda Mole 

e Banda Santa Luzia, em fren-
te à Câmara Municipal. No 
domingo, o evento começa 
às 16h com os desfiles dos 
blocos de embalo. Na segun-
da-feira, a festa começa às 
17h com o Bloco da Carroça, 
que sairá da praça Homero 
Ottoni. Na terça-feira terá 
desfile das escolas de samba. 

No domingo, segunda e ter-
ça-feira terá o CarnaCentro, 
na Praça Conselheiro, a partir 
das 10h.

Em Silveiras a festa começa 
no sábado e segue até terça-
-feira com blocos, escolas de 
samba, trio elétrico e shows. 
Mais informações no site da 
Prefeitura, silveiras.sp.gov.br.

Folia nas ruas de Pindamonhangaba; região conta com série de eventos para comemorar festa de Momo
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Piquete, 02 de março de 2019 – A 
Águas Piquete, empresa responsável 
pelo saneamento básico na cidade, 
concluiu na última semana a individua-
lização dos hidrômetros, ou relógio de 
água como é popularmente conhecido, 
no bairro Santa Isabel, localizado na Ro-
dovia Itajubá-Lorena, km 15 da BR-459.

A obra beneficia cerca de sete famílias, 
pois torna mais justa a medição do con-
sumo de água, além de incentivar o uso 
mais consciente do recurso. Para que 
fosse possível atender esses imóveis, foi 

implantado uma rede de abastecimento 
de água, pois os mesmos recebiam o re-
curso do sistema de fornecimento da con-
cessionária por tubulações inadequadas, 
o que aumenta o risco de contaminação 
e prejudica a entrega de água.

Segundo Felipe Parente, coordenador 
da Águas Piquete, com a individualização, 
fica evidente que o uso racional da água 
é a melhor forma de economizar e trazer 
inúmeros benefícios ao meio ambiente. É 
importante salientar que a Águas Piquete 
realizou gratuitamente as instalações dos 
equipamentos.

Famílias são beneficiadas com 
individualização dos hidrômetros 

realizada pela Águas Piquete 
Clientes pagarão fatura de água de acordo 

com o consumo real
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 – Proc. Nº 1463/2019GPRO - Contrato nº 39/16 – PP Nº 111/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA S.A CNPJ: 61.486.650/0843-44
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogada a vigência contratual por mais 12(doze) 
meses, conforme estabelece a cláusula 2.3 do contrato original de nº 39/16, fundamentada 
no art. 57, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor global do presente aditamento é de R$ 238.800,00
(duzentos e trinta e oito mil e oitocentos reais).
CLÁUSULA QUARTA: A Contratada renuncia neste ato o reajuste contratual.
DATA DA ASSINATURA: 18/02/2019

PREFEITURA DE LORENA
 EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ADESÂO VOLUNTÀRIA– CONTRATO Nº
24/2019- PROC Nº 12038/2018
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 CONTRATADO: PRONTO SOCORRO CONDE DE MOREIRA LIMA
OBJETO: O presente Contrato a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 
assistenciais na forma de plano privado de assistência à saúde prevista no inciso I, do art. 
1º, da Lei 9.656/1998, visando à assistência Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia com 
a cobertura de todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, compatíveis 
com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, vigente à época 
do evento, para segmentação Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia.(Plano na ANS: 
Liberty Enfermaria). CNPJ: 51.628.360/0001-73
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
 DATA DA ASSINATURA: 28/02/2019

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 47/19, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
12038/18-GPRO, com fundamento no art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto é a 
contratação de assistência saúde na forma de plano privado, para adesão voluntária dos
servidores municipais, mediante consignação em folha de pagamento, para contratação da
seguinte empresa:
PRONTO SOCORRO CONDE DE MOREIRA LIMA CNPJ Nº: 51.628.360/0001-73

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROC. Nº 16/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a 
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos,
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência –
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 02.666.114/0001-09
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
VALOR TOTAL: R$ 702.734,07 (setecentos e dois mil setecentos e trinta e quatro reais e
sete centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 01/03/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROC. Nº 27/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial e de cadastro na
assistência farmacêutica, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LEANDRO DE MELO FREITAS NARC ISO - EPP CNPJ: 15.395.501/0001-91
VENCEDORA DOS ITENS: 15, 16, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 49, 50, 57, 58, 62, 100,
104, 108, 124, 133, 143, 144, 164, 166, 169, 170, 179, 180, 181, 182, 188, 193, 194, 196,
216, 227, 228, 242.
VALOR TOTAL: R$ 77.803,40 (setenta e sete mil oitocentos e três reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 26/02/2019.
CONTRATADA: DANIEL FERRARI ABRANES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME
CNPJ: 28.004.857/0001-07
VENCEDORA DOS ITENS: 218, 220.
VALOR TOTAL: R$ 61.716,00 (sessenta e um mil setecentos e dezesseis reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 26/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2018 PROC. Nº 588/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de relógio de ponto eletrônico biométrico para controle de registro de
frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, serviços 
gerais, treinamento e suporte técnico, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ: 09.095.664/0001-56
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 2, 3.
VALOR TOTAL: R$ 137.999,98 (cento e trinta e sete mil novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e oito centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/02/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 PROC. Nº 29/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de pão francês, margarina e leite tipo C, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital.
CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 3, 4.
VALOR TOTAL: R$ 10.710,00 (dez mil setecentos e dez reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 - PROC. Nº 162/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada e, transporte de pacientes em veículo
ambulância simples com equipe técnica de enfermagem e motorista necessários à 
remoção, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETÁ LTDA
CNPJ: 19.432.770/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 03
VALOR TOTAL: R$ 311.700,00 (trezentos e onze mil reais e setecentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019 PROC. Nº 24/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de serviços de engenharia para a construção de sanitários para
Taxistas, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ALFI SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 18.936.968/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS: 1.
VALOR TOTAL: R$ 10.911,90 (dez mil novecentos e onze reais).
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 423/2019GPRO - Contrato nº 57/18 – PP Nº 25/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA
CNPJ: 19.432.770/0001-31
OBJETO: CLÁUSULA PRIMIRA – Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e na 
cláusula 2.1 do contrato original, fica acrescido 9,576% (nove inteiros e quinhentos e 
setenta e seis milésimos por cento), equivalente a R$ 27.240,00 (vinte e sete mil duzentos
e quarenta reais), no valor anual do contrato, destinados ao aumentos de quantitativo das
transferências acima de 100km, item 03.
CLÁUSULA SEGUNDA: A cláusula 4.1 do contrato nº 57/2018 passa a vigorar com a
seguinte redação: “4.1 – O valor do contrato será de R$ 311.700,00 (trezentos e onze mil e
setecentos reais), e corresponderá ao valor total da proposta apresentada pelo(a) 
Contratado(a).
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 1051/2019GPRO – ATA nº 44/18 – PP Nº 15/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: BRLINETECH LTDA - EPP CNPJ: 44.521.052/0001-89
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem como objeto a substituição 
da marca “AEOLUS” pela marca “DUNLOP” do item nº 02 da Ata de Registro de Preços nº 
44/2018, decorrente do Pregão Presencial nº 15/2018, que versa sobre o registro de preços 
para aquisição de pneus novos para a frota municipal, firmando entre os Contratantes em 
24/04/2018, em razão de indisponibilidade da marca no mercado nacional.
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro
de Preços original.
CLÁUSULA QUARTA: O presente termo aditivo será publicado do Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 
Nº 01 – Proc. Nº 10823/2019GPRO - Contrato nº 188/18 – PP Nº82/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: L.S. AGUIAR MOVEIS EPP CNPJ: 22.601.642/0001-89
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e 
na cláusula 2.2 do contrato original, fica acrescido 3,52% (três vírgula cinquenta e dois 
por cento), equivalente a R$ 5.806,35 (cinco mil oitocentos e seis reais e trinta e cinco 
centavos), ao valor global do contrato, destinados ao aumento de quantitativo do item 05.
CLÁUSULA SEGUNDA: A cláusula 4.1 do contrato nº 188/2018 passa a vigorar com a 
seguinte redação: “4.1 – O valor a ser pago pela Contratante, será de R$ 170.751,45 (cento
e setenta mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), e 
corresponderá ao valor total da proposta apresentada pelo(a) Contratado(a)”.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 
Nº 01 – Proc. Nº 9394/2018GPRO - Contrato nº 104/2018 – TP Nº 10/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA – EPP.
CNPJ: 32.327.348/0001-84
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93,
fica modificado o projeto constante no Processo nº 344/2018, referente a Tomada de Preços 
nº 10/2018, para melhor adequação técnica do objetivo, alterando-se qualitativamente 
o contrato, em virtude de reprogramação de meta. PARÁGRADO ÚNICO: Considera-
se integrante do presente Termo Aditivo, como se nele estivesse transcrito, o Projeto 
constante nas Fls. 05 a 07 do Processo n° 9394/18 – GPRO, o qual, neste ano, as partes 
declaram conhecer e aceitar.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
original.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 
Nº 02 – Proc. Nº 421/2019GPRO - Contrato nº 125/2018 – TP Nº 11/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA – EPP. CNPJ: 32.327.348/0001-84
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogada a vigência contratual por mais 02
(dois) meses, conforme estabelece a cláusula 8.1 do contrato original de nº 125/18.
Fundamentada no art. 57, da Lei 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
 EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 ADESÂO VOLUNTÀRIA– CONTRATO Nº 23/2019- PROC Nº 12038/2018
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 CONTRATADO: PRONTO SOCORRO CONDE DE MOREIRA LIMA
OBJETO: O presente Contrato a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 
assistenciais na forma de plano privado de assistência à saúde prevista no inciso I, do art. 
1º, da Lei 9.656/1998, visando à assistência Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia com 
a cobertura de todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, compatíveis 
com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, vigente à época do 
evento, para segmentação Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia.(Plano na ANS: Liberty 
Apartamento). CNPJ: 51.628.360/0001-73
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
 DATA DA ASSINATURA: 28/02/2019

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 15/19 PROC. Nº 107/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em manutenção de aparelho de raio-x fixo alta frequência - Marca Intercal CR 
125/500MA, a realizar-se ás 9h30min do dia 20 de março de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 16/19 PROC. Nº 59/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo 
e equipamentos permanente para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, a 
realizar-se ás 9h30min do dia 25 de março de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE AFONSO DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de
faturamento, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 31 de maio de 1989, residente e domiciliado Rua Regina Celia Pestana
Cesar nº 64, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DORIVAL DIAS e
MAGALI AFONSO DE ALMEIDA.
DANIELLE COUTINHO PORFIRIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
janeiro de 1992, residente e domiciliada Rua Regina Celia Pestana Cesar nº 64,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de DELMO HENRIQUE PORFIRIO e EDEILDA
COUTINHO DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS ANTONIO CASARI MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
metalúrgico, estado civ il divorciado, de 47 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 1 de fevereiro de 1972, residente e domiciliado na Rua
João Gama nº 119, São Benedito, nesta cidade, filho de MOACIR MOREIRA e
MARCILIA CASARI MOREIRA.
CRISTINA RIBEIRO BUSTAMANTE, de nacionalidade brasileira, profissão técnica
em enfermagem, estado civil divorciada, de 56 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de fevereiro de 1963, residente e domiciliada na Rua
João Gama nº 119, São Benedito, nesta cidade, filha de LOURIVAL RIBEIRO
BUSTAMANTE e ANA FERREIRA BUSTAMANTE. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUAN MAGNO DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado
civil divorciado, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 1 de
dezembro de 1989, residente e domiciliado na Rua Professor Otacilio Salgado, 150,
Maria Aurea, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS MAGNO DE MIRANDA e
CLEIDE APARECIDA SALGADO DE MIRANDA.
DRIELY MARUIYA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 25 anos de idade, nascida em Campos do Jordão-SP, no dia 1 de abril de
1993, residente e domiciliada na Rua Professor Otacilio Salgado, 150, Maria Aurea,
Pindamonhangaba SP, filha de GIOVANI TRIUNFO MOREIRA e ERICA HOCHIE
MARUIYA MOREIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO OLIVEIRA DE PAULO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil divorciado, de 41 anos de idade, nascido em Botucatu-SP, no dia 18 de
agosto de 1977, residente e domiciliado Rua Vereador Alfredo Molinari nº 554, Andrade,
em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ LOURENÇO DE PAULO e MARIA DE
LOURDES OLIVEIRA PAULO.
SUZY DE SIQUEIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão empresária,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Silveiras-SP, no dia 25 de
dezembro de 1983, residente e domiciliada Rua Vereador Alfredo Molinari nº 554,
Andrade, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO COSTA RAMOS e MARIA
AUXILIADORA DE SIQUEIRA COSTA RAMOS. Apresentaram os documentos I, III,
IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
OSVALDO CESAR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão jardineiro,
estado civil solteiro, de 44 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de dezembro de 1974, residente e domiciliado na Rua dos Bem te vis nº 80, Delta,
nesta cidade, filho de ARISTIDES DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
MARIA LUCIA PARDINI BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira,
estado civil viúva, de 62 anos de idade, nascida em Porecatu-PR, no dia 15 de abril
de 1956, residente e domiciliada na Rua dos Bem te vis nº 80, Delta, nesta cidade,
filha de JOÃO PEREIRA PARDINI e LUCILA PEREIRA PARDINI. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão
supervisor, estado civil divorciado, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 9 de agosto de 1987, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João
José de Azevedo nº 462, bloco 09, aptº. 401, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho
de DARCI PINTO e SANDRA MARIA DOS SANTOS PINTO.
JÉSSICA GONÇALVES DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de departamento fiscal, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Arcos-
MG, no dia 3 de fevereiro de 1992, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João
José de Azevedo nº 462, bloco 09, aptº. 401, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha
de JOSÉ MAURÍCIO DE CASTRO e APARECIDA GONÇALVES DAMASCENO DE
CASTRO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
REGINALDO JOSÉ BERNARDES, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil divorciado, de 45 anos de idade, nascido em Igarapava-SP, no dia 14 de
novembro de 1973, residente e domiciliado na Avenida Alferes Adriano Gomes Vieira
de Almeida nº 90, Mombaça, nesta cidade, filho de JOÃO BERNARDES e ESMERALDA
BENTO MAURICIO BERNARDES.
JOANA D'ARC DE ALMEIDA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica
em enfermagem, estado civil viúva, de 48 anos de idade, nascida em Guará-SP, no
dia 10 de fevereiro de 1971, residente e domiciliada na Avenida Alferes Adriano
Gomes Vieira de Almeida nº 90, Mombaça, nesta cidade, filha de ANTONIO AMANCIO
DE ALMEIDA e APARECIDA HELENA DA SILVA ALMEIDA. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIVINO DE OLIVEIRA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
extrusora, estado civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 21 de maio de 1984, residente e domiciliado Rua José Benedito Quirino nº
968, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO DE OLIVEIRA
e ANA MARIA DE JESUS DE PAULA OLIVEIRA.
PRISCILA VITÓRIA SILVA PIRES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de
junho de 1998, residente e domiciliada Rua Ubatuba nº 207, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de JORGE VITORIANO SANTOS PIRES e CLAUDIA
MARIA DA SILVA PIRES. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  28 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VLADEMIR ISRAEL DOS SANTOS LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão autômomo,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP, no dia 21 de
setembro de 1997, residente e domiciliado Rua Francisco Alves nº 41, Bela Vista, em
Pindamonhangaba SP, filho de JULIANO SILVA LEITE e LEDA MARIA DOS SANTOS.
KARINA CANDIDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia
14 de setembro de 2000, residente e domiciliada Rua Francisco Alves nº 41, Bela Vista,
em Pindamonhangaba SP, filha de JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e KELLY CRISTINA
CANDIDO FRANCISCO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  28 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRAYAN REZENDE PATRICIO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 7 de novembro de
1995, residente e domiciliado Rua José Maria Morgado nº 294, Maria Aurea, em
Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO CESAR DE OLIVEIRA PATRICIO e TÂNIA
CRISTINA DE ASSIS REZENDE.
ANDRÊSSA LAURENTINO LIBERATO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Areia-PB, no dia 22 de maio de
1993, residente e domiciliada Rua José Maria Morgado nº 294, Maria Aurea, em
Pindamonhangaba SP, filha de ABEL SOARES LIBERATO NETO e MARIA JOSÉ
LAURENTINO LIBERATO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  1 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO VITOR FERREIRA DUARTE, de nacionalidade brasileira, profissão analista
fiscal, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
3 de agosto de 1984, residente e domiciliado na Rua Francisco Gonçalves nº 25, Araretama,
nesta cidade, filho de JUAREZ FERREIRA DUARTE e MARIA DO CARMO DUARTE.
DALILÉA ALESSANDRA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 12 de agosto
de 1984, residente e domiciliada na Rua Francisco Gonçalves nº 25, Araretama,
nesta cidade, filha de JOSÉ BENEDITO BARBOSA e CONCEIÇÃO DE JESUS DOS
SANTOS BARBOSA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  1 de março de 2019.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS HENRIQUE MARTINS ADÃO, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de produção, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Guarulhos-SP, no
dia 17 de janeiro de 1999, residente e domiciliado na Avenida Antonio Fernandes,
Condominio Salgueiro, Bloco 9A, apto. 101, Araretama, nesta cidade, filho de
EDINALDO ADÃO e LUCIANA SALLES MARTINS ADÃO.
HELOISA MYRIAN DE FRANÇA VIANA, de nacionalidade brasileira, profissão babá,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em São José dos Campos-SP, no dia
7 de outubro de 2000, residente e domiciliada na Rua Minervina das Dores de Oliveira nº
136, Araretama, nesta cidade, filha de PAULO HENRIQUE VIANA e GERUZA DE
FRANÇA SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  1 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALESSANDRO FELIZ MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 5 de março
de 1981, residente e domiciliado Rua Godofredo Pestana nº 239, Jardim Rosely, em
Pindamonhangaba SP, filho de ISRAEL MARTINS e BENEDITA FELIZ MARTINS.
KAREN DOS SANTOS EFIGENIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de fevereiro de 1992, residente e domiciliada Rua Godofredo Pestana nº 239,
Jardim Rosely, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALOISIO EFIGENIO e
MARIA FATIMA DOS SANTOS EFIGENIO. Apresentaram os documentos I, III e IV,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  1 de março de 2019.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos  exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
EDMAR LEITE, natural de Taubaté SP, nascido a 11 de junho de  1981,estado civil
divorciado, profissão auxiliar logístico, residente  e domiciliado na Rua  Professor
Homero  de  Mello  Oliveira  nº  34,  Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ DA SILVA  LEITE  e MIRIAM CRISTINA LEITE.
MÔNICA GRACIETE DOS SANTOS, natural de Taubaté SP, nascida a  8  de março
de 1993, estado   civil   divorciada,   profissão   manicure, residente e domiciliada na
Rua  Arcanjo  Banhara  nº  100,  Jardim  Santana, Tremembé SP, filha de  MARÇAL
PEREIRA DOS SANTOS e de CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SANTOS.
Apresentaram  os  documentos  I,  III, IV e V do Art. 1.525, do Código Civil  Brasileiro.
Se  alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 01 de março de 2019.

Extravio de Documentos
A EMPRESA RODOVIÁRIO OCEANO LTDA, CNPJ 07.811.161/0001-04, I.E. 332.154.283.115, 
LOCALIZADA NA RUA JULIO SOARES NOGUEIRA, 140, CEP 12505-130, CAMPO DO GALVÃO 
- GUARATINGUETÁ/SP, TEL: (12) 3123-4848 - NOTIFICA A PERDA DA 2ª VIA (NÃO UTILIZÁVEL) 
DOS BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIOS DA SÉRIE D1 Nº 6701, 6702 E 6703 DE VALOR 
UNITÁRIO R$ 47,15 UTILIZADOS NO TRECHO DE GUARATINGUETÁ A PARATI DO AUTO 07-0077-
00, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS
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