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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RENATO LEANDRO DOS SANTOS NETO e MIRIAM MARIA DE 
LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, caldereiro, RG n.º 34508935 
- SSP/SP, CPF n.º 38819997878, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e nove (21/04/1989), residente na Rua José 
Rodrigues dos Santos, 390, Jardim Nova República, Cubatão - SP, � lho de JOSÉ GEOVÁ DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de ANGELA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, copeira, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Susan da Silva Cândido, conforme 
sentença datada de 26/09/2016, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº1003582.49.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, garçonete, RG n.º 454946119 - SSP/SP, CPF n.º 43545142817, com 23 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 165, � s. nº 58, Termo nº 47824), nascida no dia vinte 
e um de maio de mil novecentos e noventa e quatro (21/05/1994), residente na Rua José Rodri-
gues dos Santos, 390, Jardim Nova República, Cubatão - SP, � lha de JULIO JORGE DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
RIBEIRO LEITE, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de dezembro de 2017
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MARCONE DA SILVA SANTOS e SOFIA VIEIRA DE MORAES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, RG n.º 443968706 - SSP/SP, CPF n.º 
34000388819, com 32 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia dez de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (10/02/1985), residente na RUA Maria José de Mendonça, 
51, Costa Muniz, Cubatão - SP, � lho de ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de TERESA MARIA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 483337626 - SSP/
SP, CPF n.º 35619101819, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de 
setembro de mil novecentos e noventa (03/09/1990), residente na RUA Maria José de Mendonça, 
51, Costa Muniz, Cubatão - SP, � lha de SALVADOR TADEU DE MORAES, falecido há 20 anos 
e de VERA LÚCIA VIEIRA DE MORAES, de nacionalidade brasileira, diarista, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de dezembro de 2017
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRUNO GONÇALVES PEREIRA e MELISSA DOS SANTOS VASCONCELOS BELO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, embalador de bobina, RG n.º 455432284 - 
SSP/SP, CPF n.º 44049143852, com 21 anos de idade, natural de MISSÃO VELHA - CE (Missão Velha-
-CE  Livro nº 46, � s. nº 172, Termo nº 21778), nascido no dia dez de março de mil novecentos e noventa 
e seis (10/03/1996), residente na Avenida Ferroviária, 14, altos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, � lho 
de JOSÉ MANOEL PERERIA, de nacionalidade brasileira, autônomo, com 51 anos de idade, residente 
em PEDRO DE TOLEDO - SP e de EUNEIDE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
com 44 anos de idade, residente em PEDRO DE TOLEDO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 485811509 - SSP/SP, CPF n.º 40754892808, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e dois (15/02/1992), residente na Avenida Ferroviária, 14, altos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, � lha 
de EDVALDO VASCONCELOS BELO, falecido há 2 meses e de NILCENEIA DOS SANTOS VASCON-
CELOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado nesta 
Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de dezembro de 2017
 O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: LUCAS EPIFANIO DA SILVA e KAROLAINE DO NASCIMENTO 
DA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 
42215746 - SSP/SP, CPF n.º 41950505880, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa e quatro (28/06/1994), residente na Rua 
Frei Caneca, 96, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, � lho de GLAYSSON PEREIRA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, ajudante, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ROSANETE EPIFANIO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
RG n.º 498158172 - SSP/SP, CPF n.º 33576756841, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia três de junho de mil novecentos e noventa e sete (03/06/1997), residente na Rua 
Professora Ana Dias, 39, Vila Paulista, Cubatão - SP, � lha de ELISEU BASTOS DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 43 anos de idade, residente em FEIRA DE SANTA-
NA - BA e de MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de dezembro de 2017
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: LEONEL FERREIRA OLI-
VEIRA e JAQUELINE PIRES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em eletrônica, com 24 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP, nascido no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (12/02/1993), residente na Rua Doutor Salim Farah, 
235, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, � lho de JOÃO DE PAULA OLIVEIRA e de CELIA FERREIRA OLIVEIRA . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, com 20 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP, nascida no dia quinze de julho de 
mil novecentos e noventa e sete (15/07/1997), residente na Rua Frank da Cruz, 39, Vila Sônia, PRAIA GRANDE - SP, � lha de JOSÉ RICARDO DOS 
SANTOS e de SILVANA APARECIDA DOS SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente 
para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de dezembro de 2017
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ROBERTO CARLOS ANTUNES e JOSEFA CORDEIRO DE FARIAS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, funileiro, RG n.º 368797764 - SSP/SP, 
CPF n.º 32337801845, com 50 anos de idade, natural de MOGI DAS CRUZES - SP (Mogi das 
Cruzes  Livro nº 129, � s. nº 36, Termo nº 66737), nascido no dia quatorze de abril de mil nove-
centos e sessenta e sete (14/04/1967), residente na Rua Olívia de Jesus Peralta, 81, apt.04, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, � lho de JOSÉ ANTUNES, falecido há 10 anos e de HELENA DA SILVA 
ANTUNES, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, domés-
tica, RG n.º 19480303X - SSP/SP, CPF n.º 36744697587, com 62 anos de idade, natural de BOM 
JARDIM - PE, nascida no dia vinte de março de mil novecentos e cinquenta e cinco (20/03/1955), 
residente na Rua Olívia de Jesus Peralta, 81, apt.04, Parque São Luis, Cubatão - SP, � lha de JOSÉ 
CORDEIRO DE FARIAS, falecido há 7 anos e de IRINEA MARIA DE JESUS, falecida há 30 anos. 
Viúva de Luís Batista da Silva, falecido aos 09/06/2002, no Livro C-43, Fls.34, sob Nº12247, no 
Cartório de Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de dezembro de 2017
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: WAGNER DO NASCIMENTO GONÇALVES e MARIANA JESUS 
DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 
446607356 - SSP/SP, CPF n.º 22871538883, com 33 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, 
nascido no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (23/02/1984), resi-
dente na RUA do Alojamento, 24, A, Fabril, Cubatão - SP, � lho de HORACIO DO NASCIMEN-
TO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SPDivorciado de Prisicila Francisco Alves, através de Escritura 
Pública lavrada em 26/09/2017 pelo 2ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
Cubatão-SP, no livro nº169, � s.049/052. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, auxiliar administrativa, RG n.º 562086043 - SSP/SP, CPF n.º 45644206823, com 20 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 313, � s. nº 101, Termo nº 
121118), nascida no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e sete (02/06/1997), residente 
na RUA Felipe Camarão, 39, Ap.21, Aparecida, SANTOS - SP, � lha de CLARICE JESUS DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, diarista, com 55 anos de idade, residente em SANTOS - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de dezembro de 2017
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: CAIO BARBOSA DA SILVA PEREIRA e KETLYN SOUSA 
CARDOSO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 
531774491 - SSP/SP, CPF n.º 44382371813, com 20 anos de idade, natural de JOÃO AL-
FREDO - PE (Cubatão  Livro nº 186, � s. nº 305, Termo nº 56429), nascido no dia quatorze 
de maio de mil novecentos e noventa e sete (14/05/1997), residente na Avenida Principal, 
4263, Vila Esperança, Cubatão - SP, � lho de MANOEL DA SILVA PEREIRA, de naciona-
lidade brasileira, montador de andaime, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, autônoma, com 44 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 527891459 - SSP/SP, CPF n.º 46662971898, com 19 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e 
oito (15/07/1998), residente na Avenida Principal, 4263, Vila Esperança, Cubatão - SP, � lha 
de ADAILSON CARDOSO, de nacionalidade brasileira, autônomo, com 38 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de KELLI SOUSA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 37 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser a� xado nesta Serventia 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de dezembro de 2017
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ADRIANO DE CARVALHO SANTOS e GABRIELA DE AZEVEDO 
TELES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de pá carragadei-
ra, RG n.º 28363251 - SSP/SP, CPF n.º 30762072881, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascido no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e dois (21/06/1982), residente 
na Rua Santa Marta, 252, A, Vila Esperança, Cubatão - SP, � lho de ERIVALDO SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, encanador, com 59 anos de idade, residente em ITABI - SE e de MARIA 
DALVA DE CARVALHO AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Elaine de Mélo Rodrigues, conforme sentença 
datada de 25/08/2017, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do Foro desta Comarca, nos autos 
de nº1002192-10.2017.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
garçonete, RG n.º 494019608 - SSP/SP, CPF n.º 41481966871, com 25 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(29/10/1992), residente na Rua Santa Marta, 252, A, Vila Esperança, Cubatão - SP, � lha de ENI 
DE AZEVEDO TELES, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 40 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP. Divorciada de Danilo Mendes, conforme sentença datada de 04/04/2017, pro-
ferida pela Juíza de Direito da 3ªVara de Família e Sucessões do Foro de Santos-SP, nos autos de 
nº1005766-87.2017.8.26.0562. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de dezembro de 2017
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUCAS MIGUEL LOPES DA SILVA e FERNANDA MOURA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 378133512 
- SSP/SP, CPF n.º 44343306836, com 22 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Escada -PE  Livro 
nº 33, � s. nº 105, Termo nº 37968), nascido no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (20/08/1995), residente na Rua Jaime João Olcese, 79, Vila Couto, Cubatão - SP, � lho de UBI-
RATAN LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ambulante, com 40 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLAUDENICE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ambulante, 
com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 423891728 - SSP/SP, CPF n.º 44289555888, com 22 anos de idade, natural de 
SURUBIM - PE (Bom Jardim 1º Distrito  Livro nº 13, � s. nº 232, Termo nº 16477), nascida no dia oito 
de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (08/09/1995), residente na Rua Jaime João Olcese, 
79, Vila Couto, Cubatão - SP, � lha de SEVERINO CLAUDIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
açogueiro, com 45 anos de idade, residente em SURUBIM - PE e de ANA MARIA MOURA DA 
COSTA, de nacionalidade brasileira, ambulante, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado 
nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de dezembro de 2017
O O� cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: 
EMANOEL ROBSON BARROS DA SILVA e SABRINA PEREIRA DA SILVA. Sendo a pretendente, � lha de IVANILDO GA-
LINDO DA SILVA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado 
nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de dezembro de 2017
 O O� cial: Fabio Capraro.

Ainda em 2017

Grande menino!
Do alto de seus mais de dois metros de altura, o ala pivô do Paulistano, campeão paulista de basquete sub-19, virou 
celebridade. De férias, na cidade, o garoto do Parque Fernando Jorge, Rafael Bibiano, veio à redação do Acontece relatando o 
orgulho de ser prata da casa; depois seguiu agenda recebendo os cumprimentos das autoridades.

Dançarina famosa
Outra prata da casa que andou dando orgulho e,passeando em 

nossas capas, foi a dançarina Bárbara Guerra. Para fechar o ano, 
ela ganhou mais um carro 0km, ao faturar o troféu Dancing Brasil 
Especial de Natal, junto com Marcos Mion.

Em setembro, a coreógrafa e bailarina já tinha faturado o Dancing 
Brasil, com o apresentador Yudi. 

Troféu harmonia
A parceria entre Câmara e Prefeitura foi um fato político inusitado, em Cubatão. Apesar de sua coligação 

eleger apenas 4 dos 15 vereadores, Ademário governou praticamente com unanimidade na Câmara, que lhe 
garantiu apoio para impor reformas históricas e impopulares.

E para manter a coerência, a Câmara fechou o ano devolvendo R$ 4.519.329,52 aos cofres da Prefeitura, em 
ato o� cial na manhã desta quinta-feira (21), somando uma devolução total de R$ 5.674.329,52, em 2017. 

Em boa hora, o dinheiro irá para quitação dos funcionários da Cursan e para o pagamento da segunda par-
cela do 13º salário dos servidores públicos. 

Campeã 
Mercosul
Em mais um ano  

ganhando uma 
medalha atrás da 

outra, a patinadora 
artística Melissa 

Passarelli foi 
pauta recorrente 
do Acontece, em 
2017. Encerrou 

o ano com chave 
de ouro: mais 

algumas medalhas 
para a coleção, ao 
sagrar-se campeã 

da Copa Mercosul 
de Patinação 

Artística, em sua 
modalidade..
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almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

3361-4894 / 3372-7409

A FAMÍLIA ALMEIDA CONSULTORIA DE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO DESEJA 

A TODOS UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO. QUE A PAZ, O 

AMOR E A ESPERANÇA ESTEJAM PRESENTES NAS CASAS DE CADA UM DE 

NÓS. QUE A PROSPERIDADE SEJA ABUNDANTE NESSE NOVO ANO QUE SE 

INICIA E QUE TODOS OS SONHOS SE REALIZEM.

BOAS FESTAS, E OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, ESTIMADOS CLIENTES!

REGULAMENTO DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

  CENTRO AMBULATORIAL À DEPENDÊNCIA QUIMICA
  BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

    ATIVO       PASSIVO
               CIRCULANTE                FORNECEDORES
DISPONIVEL
CAIXA/BANCO        R$ 285,32   PATRIMONIO SOCIAL
ATIVO IMOBILIZADO      SUPERAVIT                     R$ 2.900,32
CONVENIO SEMAS    R$ 2.615,00
TOTAL  ATIVO     R$ 2.900,32  TOTAL PASSIVO                     R$ 2.900,32
    

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016.

RECEITAS OPERACIONAIS   R$ 112.457,60  DESPESAS OPERACIONAIS R$ 112.172,28
RECURSO FEDERAL    R$ 60.000,00  RECURSO FEDERAL R$ 59.919,02
DOAÇÕES PESSOA FISICA         R$ 890,00  SUBVENÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL                    R$ 51.530,16

FINANCIAMENTO PREF MUNIC CUBATAO/A. SOCIAL   R$ 51.567,60

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2016: As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Legislação 
das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76) e sua Legislação aplicável, a este tipo de entidade, especialmente a Resolução nº877 de 18/04/2000 e alterações pelas Res-
oluções  926/2001 e 966/2003 do CFC, aplicada a entidade bene� centes de assistência social (Lei Orgânica de Seguridade Social - LOAS) e ao Decreto Federal 2536 de 
06/04/1998, resumo das principais práticas contábeis: a) Regime: a prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa; b) Direitos e Obrigações: Os direitos da Entidade 
estão de conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculáveis em reais: c) Recebimentos: Os recebimentos da entidade são apurados através de compro-
vantes de recebimento, entre eles, aviso bancário e recibos; d) Doações recebidas por Pessoa Física, no ano de 2016, no total de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais); 
provenientes de � nanciamento Municipais Assistência Social R$ 51.567,60 (Cinquenta e um mil quinhentos sessenta sete reais e sessenta centavos); provenientes de 
Recurso Federal R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
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Art.1º - O presente Regulamento tem por fi nalidade estabelecer normas, rotinas e critérios para a 
aquisição de bens de qualquer natureza ou contratação de obras e serviços pela Sociedade Benefi cente 
Caminho de Damasco para a execução de ações pertinentes a contratos de gestão.

Parágrafo único: A aplicação deste Regulamento é obrigatória nas compras e contratações realizadas 
com a utilização de recursos públicos.

Art. 2º - As aquisições de bens as contratações de obras e serviços reger-se-ão pelos princípios básicos 
da legalidade; impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, economicidade, seleção 
da proposta mais vantajosa, do julgamento objetivo das propostas e busca permanente de qualidade e 
durabilidade, bem como pelo respeito de sua adequação aos seu objetivos, com efi ciência, razoabilidade 
e boa-fé.

CAPÍTULO I - DAS DEFINIÇÕES
Art. 3º - Para fi ns do presente Regulamento, considera-se compra toda aquisição remunerada de bens 

de consumo ou de materiais permanentes para o fornecimento em entrega única ou parcelada, com o fi m 
de atender às necessidades da Sociedade Benefi cente Caminho de Damasco para execução de contratos 
de gestão.

Parágrafo único - A contratação de obras e serviços e a aquisição de bens serão efetuadas mediante 
Seleção de Fornecedores, dispensando-se tal procedimento nos casos expressamente previstos neste 
Regulamento.

Art. 4º - A participação em Seleção de Fornecedores implica a aceitação integral e irretratável dos termos 
do Ato Convocatório, dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos interessados, bem como na 
observância deste Regulamento e normas aplicáveis.

Art. 5º - Para fi ns deste Regulamento, entende-se por:
I) Alienação - transferência de domínio de bens móveis ou imóveis a terceiros;
II) Ato Convocatório - instrução contendo o objeto e as condições de participação e critérios objetivos 

das ofertas; 
111) Pedido de Cotação - modalidade de Seleção de Fornecedores dirigida a pelo menos 03 (três) 

fornecedores;
IV) Coleta de Preços modalidade de Seleção de Fornecedores na qual será admitida a participação de 

qualquer interessado que cumpra as exigências estabelecidas no ato convocatório; V) Pregão Eletrônico 
- modalidade de seleção feita mediante utilização de recursos eletrônicos disponíveis na Rede Mundial de 
Computadores (Internet);

CAPÍTULO II - DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES
Art. 6º - A Seleção de Fornecedores será realizada nas seguintes modalidades:
I) Pedido de cotação;
II) Coleta de preços;
III) Pregão Eletrônico;
Art. 7º - As modalidades referidas no inciso anterior serão determinadas em função do valor estimado de 

cada contratação, a saber:
I) Pedido de Cotação - quando o valor estimado da contratação não for superior a R$ 10.000,00
(dez mil reais), devendo haver cotação de 03 (três) orçamentos;
II) Coleta de Preços - através de Ato Convocatório, quando o valor estimado da contratação for superior 

a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo haver cotação de 03 (três) orçamentos;
III) Pregão Eletrônico - para aquisição de bens e serviços comuns, nos casos em que for possível a sua 

realização.
§ 1º - Em qualquer uma das modalidades de Seleção de Fornecedores somente poderá participar 

empresas legalmente constituídas. 
§ 2º - O Ato Convocatório descreverá os procedimentos a serem utilizados para apresentação das 

propostas pelos participantes interessados e a forma de Seleção do Fornecedor, admitidos lances 
sucessivos dos participantes, podendo também ser utilizados meios eletrônicos e a Internet.

§ 3º - Quando não for possível realizar o número de cotações estabelecido neste artigo, a Diretoria 
poderá autorizar a compra ou contratação com o número de cotações que houver.

§ 4º - As cotações de orçamentos poderão ser efetuadas por meio e-mail, internet, fax ou qualquer meio 
idôneo capaz de comprovar a sua realização.

CAPÍTULO III - DAS FORMALIDADES DO PEDIDO  DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Art. 8º - As solicitações de compras ou contratações deverão ser feitas partir dos setores ou unidades 

interessados, com as respectivas fundamentações de suas necessidades e o devido cumprimento das 
etapas a seguir descritas:

I) Preenchimento correto do impresso de aquisição do bem e/ou serviço,
II) Descrição pormenorizada do bem ou serviço a ser adquirido, com as especifi cações técnicas correlatas 

e a quantidade a ser adquirida;
Parágrafo único - As solicitações de compras ou contratações deverão ser encaminhadas ao Setor de 

Compras para a efetiva realização.
Art. 9º - O Setor de Compras deverá selecionar criteriosamente os fornecedores que participarão de 

seleção, considerando idoneidade, qualidade e menor custo, além de garantia de manutenção, reposição 
de peças e atendimento de urgência, quando for o caso.

Parágrafo único - Para fi ns do disposto no caput deste artigo, considera-se o menor custo aquele que 
resulta da verifi cação e comparação do somatório de fatores utilizados para determinar o menor

preço avaliado, que além de termos monetários, encerram um peso relativo para a avaliação das 
propostas envolvendo, entre outros, os seguintes aspectos:

I) custos de transporte e seguro até o local da entrega;
II) forma de pagamento;
III) prazo de entrega;  
IV) custos para operação do produto, efi ciência e compatibilidade;
V) durabilidade do produto; 
VI) credibilidade mercadológica da empresa proponente;
VII) disponibilidade de serviços;
VIII) eventual necessidade de treinamento de pessoal; 
IX) qualidade do produto; 
X) assistência técnica; 

XI) garantia dos produtos.
Art. 10 - A melhor oferta será apurada considerando-se os princípios contidos no inciso anterior do  

presente Regulamento e será apresentada ao responsável  pelo setor de compras, a quem exclusivamente, 
aprovar a realização da compra.

§ 1º - Para o julgamento das propostas e apuração da melhor  critérios:
I) adequação das propostas ao objeto do Ato Convocatório;
II) qualidade;
III) preço;
IV) prazos de fornecimento ou de conclusão;
V) condições de Pagamento
VI) outros critérios previstos neste Regulamento;
§ 2º - Para a apuração e apresentação da melhor oferta, poderão ser utilizadas todas as formas de 

realização de negócios disponíveis na internet, como a consulta a sites e portarias de compras e 
fornecedores, assim como o pregão eletrônico, através do qual é anunciada a compra que se pretende 
fazer, utilizando-se de site próprio inserido em um sítio de sites de interesse dos fornecedores e, ainda, 
outras modalidades que vierem a ser desenvolvidas.

Art.11 - Após aprovada a compra, deverá ser emitida a respectiva ordem de compra que será parte 
integrante do processo de pagamento.

Art.12 - Para as compras efetuadas através de meio eletrônico, serão emitidos os documentos obtidos 
nas negociações eletrônicas, contendo as condições do negócio realizado.

Art.13 - A ordem de compra corresponde ao contrato formal efetuado com o fornecedor e encerra o 
procedimento de compras, devendo representar fi elmente todas as condições em que foi realizada a 
negociação.

Parágrafo único: A ordem de Compra deverá ser assinada pelo Comprador e/ou responsável do Setor 
Compras, devidamente identifi cado. 

Art. 14 - As compras deverão obedecer às normas e padronizações dos equipamentos e/ou serviços a 
serem utilizados nas Unidades sob gestão da Sociedade Benefi cente Caminho de Damasco e, quando for 
o caso, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão interessado.

CAPÍTULO IV - DO RECEBIMENTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS
Art. 15 - Cumpridas todas as etapas do Capítulo anterior, o requisitante deverá receber o bem e/ou 

serviço e apor sua assinatura em concordância com o requisitado, sendo responsável pela conferência dos 
bens e materiais, consoante as especifi cações contidas na Ordem de Compra.

CAPÍTULO V - DA DISPENSA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES
Art. 16 - E dispensável a Seleção de Fornecedores: 
I) na contratação envolvendo concessionária de serviços públicos e o objeto do contrato for   

pertinente ao da concessão; 
II) na contratação envolvendo empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem fi ns 

lucrativos na área de pesquisa científi ca e tecnológica, organizações sociais, universidades ou centros de 
pesquisa públicos nacionais;

III) na locação aquisição de imóvel destinado a uso próprio;
IV) na aquisição de materiais, equipamentos ou serviços diretamente do produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo;
V) nas compras e contratações de pequeno valor, assim entendidas aquelas cujo valor estimado não 

seja superior a R$ 500,00 (quinhentos reais);
VI) nos casos de emergência quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ou colocar em risco a execução do contrato 
de gestão pela Sociedade Benefi cente Caminho de Damasco;

VII) quando não acudirem interessados na Seleção de fornecedores anterior.  
CAPÍTULO VI - DO FORNECEDOR EXCLUSIVO
Art. 17 - A compra de bens de consumo e materiais permanentes fornecidos com exclusividade por um 

único fornecedor está dispensada das etapas defi nidas no item das Compras, previsto neste regulamento.
Parágrafo único - A condição de fornecedor exclusivo será comprovada através de carta de exclusividade 

apresentada pelo fornecedor, renovada a cada seis meses.
CAPÍTULO VII - DA COMPRA DE MEDICAMENTOS
Art. 18 - O responsável do Setor de Compras deverá adotar medida de segurança a fi m de assegurar a 

aquisição de medicamentos idôneos e de procedência conhecida, bem como observar as normas
expedidas pela Vigilância Sanitária. Deverão ser exigidos da empresa fornecedora de medicamentos, 

dentre outros, os seguintes documentos:
I) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
II) cópia autenticada do registro dos medicamentos;
III) cópia autenticada da Licença de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária;
Art. 19 - Na apuração da melhor oferta, deverão ser tomadas as cautelas necessárias a fi m de excluir 

oferta de medicamentos de origem duvidosa.
CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 20 - Os casos omissos ou duvidosos deste Regulamento serão resolvidos de comum acordo com 

as partes envolvidas, com base nos princípios gerais do direito, ouvis os setores técnicos competentes.
Art. 21 - As normas e valores estabelecidos neste Regulamento poderão ser revistos e atualizados a 

qualquer momento, de acordo com as necessidades, a critério da Sociedade Benefi cente Caminho de 
Damasco, observadas as formalidades estatutárias.

Art. 22 - O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, na forma regida pelo estatuto 
da Sociedade Benefi cente Caminho de Damasco.

Garça, 09 de Abril de 2015

NEWTON CESAR CARRINHENA
Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Benefi cente Caminho de Damasco

LUIS ANTONIO PICERNI HERCE
Presidente da Diretoria Executiva da Sociedade Benefi cente Caminho de Damasco
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PARABÉNS

Emerson, Oficina Nova Cubatão

Nivaldo Pereira 

(Jacaré), 
distribuição

Tatiana 
Andrade está 
feliz da vida 
com a sua 
nova loja 
“Heitoor’s 
Man”. A loja 
oferece novo 
e moderno 
conceito 
em moda 
masculina  e 
tem muita 
peça bacana 
para o fi nal 
de ano. Fica 
na Av. Pedro 
José Cardoso, 
152- 13-
98211-5152

Depois de um ano de muito trabalho e sucesso, a Gade - Ginástica 
Ritmica -  realizou, no último dia 15, grande evento para fechar 

2017 com chave de ouro: Noite de Gala, em tributo a Michael 
Jackson, o rei da música pop. 

Impecável, o espetáculo emocionou o público presente, pela riqueza 
nos detalhes, perfecionismo das apresentações e a beleza das 

performances. 
O evento aconteceu no Centro Esportivo Armando Cunha, no Jardim 

Casqueiro, com apresentações de ginástica rítmica e dança, por 
ginastas e dançarinas convidadas da região que se apresentaram em 

duas sessões durante a noite.
A Gade fi ca na rua 07 de setembro n° 26, sala 2, Vila Nova. Mains 

informações com a professora Laine, através do 99730-7372

Gade: ginástica 
ritmica 

em grande est
ilo

Ricardo Bufolin


