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Cidade
discute uso
racional da
água e meio
ambiente
A Semana da Água
2014 começa nesta terça-feira (18), às 10 horas,
com uma palestra na escola municipal ‘João Cesário’, no Feital. O tema
do encontro será o uso

Odirley Pereira

racional da água, que
norteará todas as ações
da semana, que ainda
abordará o plantio de árvores e a Região Metropolitana.
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Mulheres podem se tornar
Promotoras Legais Populares
As inscrições para o 4º Curso
de Promotoras Legais Populares
de Pindamonhangaba foram
abertas para mulheres que tenham
mais de 18 anos. São 50 vagas e
os ensinamentos são gratuitos. O
Promotora Legal Popular é uma

ação que orienta sobre questões
do cotidiano (violações de direitos,
ameaças, violência contra a
mulher etc.), para outras pessoas
que se encontram necessitadas
de reconhecimento e apoio para
enfrentamento de diﬁculdades.
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Região aborda melhorias
na agricultura
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Material
escolar começa
a ser entregue
nas escolas
A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Educação, iniciou a
distribuição do material
escolar para as unidades
educacionais. Conforme o
recebimento dos produtos,
as escolas vão liberar o
material para que os
pais dos alunos façam a
retirada.
Página 3
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Jogador do Lyon
recebe marcação de
atleta do Bandeirante

Gols e lances polêmicos na Copa Regional
Vários gols e lances polêmicos marcaram os jogos
semiﬁnais da Copa Regional,
categoria Quarentão, e as
partidas das quartas de ﬁnal
do Amador, no domingo (16).
Pelo Quarentão, o Estrela

conﬁrmou favoritismo e bateu o Tipês por 3 a 2; Santana
e Imperial ﬁzeram um jogo
equilibrado, que terminou
em 1 a 1.
Pelo Amador, o destaque
foi o Castolira, que bateu o

Final de semana de arte

Maria Fernanda Munhoz

Pindamonhangaba teve um ﬁnal de semana
recheado de artes. Na sexta-feira (14), o Ouro
Verde recebeu o primeiro Pinda em Cena do ano.
No sábado (15), a manhã foi de poesia no centro
da cidade; já na parte da tarde, o Bosque da
Princesa recebeu o Circuito Cultural Paulista com a
apresentação de um espetáculo teatral ao ar livre,
seguido do Pinda em Cena especial, dedicado à
música.
Cultura & Lazer 10

Araretama por 3 a 0; A Mil
Por Hora e Sapopemba ﬁcaram em 1 a 1; o Vila São José
perdeu por 1 a 0 para o Floresta; e o Bandeirante caiu
diante do Lyon, por 4 a 1.
Futebol 7

Município
receberá novo
programa de
qualiﬁcação
proﬁssional
Pindamonhangaba
receberá 17 unidades móveis
do programa Via Rápida
Emprego para qualiﬁcação
proﬁssional da população.
Os espaços poderão atender
até 20 alunos por turma, as
aulas terão duração de 80 a
100 horas e serão realizadas
de segunda a sexta-feira, em
três períodos (manhã, tarde
e noite).
O termo de adesão
da Prefeitura de
Pindamonhangaba ao
programa foi assinado na
última semana no Palácio
dos Bandeirantes, em São
Paulo.
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Pindamonhangaba

ditorial

Falar menos e ouvir mais

Fazer a lição de casa para
não depender dos outros

N

ão há outro assunto. É basicamente uma
Agenda Setting – termo usado por ‘nós’
comunicadores para definir a pauta que
a imprensa coloca no cotidiano das pessoas – definindo os assuntos a serem comentados no dia a dia.
Neste momento, a Agenda Setting é a polêmica entre
São Paulo e Corinthians.
O tema mais discutido é a derrota do São Paulo
para o Ituano no último domingo (16), o que ‘em tese’
poderia prejudicar o Corinthians e culminar em sua
eliminação precoce do campeonato Paulista.
‘Poderia prejudicar’ porque o Corinthians não depende do São Paulo. Aliás, time grande não deveria
depender do resultado dos outros. Tem é que fazer
sua parte e não ficar procurando desculpas para omitir suas falhas.
Com 15 rodadas, a equipe não tinha que jogar sua
ficha no que aconteceria em outro local – longe da
sua capacidade de interferir.
Ademais, mesmo se o São Paulo tivesse vencido,
não adiantaria muita coisa, pois o próprio Corinthians foi incapaz de ganhar.
Do lado do São Paulo, não houve ‘entrega’. Teve
um time já classificado e que precisava, até então, da
vitória para assegurar a primeira colocação em seu
grupo. Além disso, o Tricolor vinha de dois desgastes, a vitória sobre o Corinthians na semana passada
e sobre o CSA, em Alagoas, em uma viagem cansativa. Pode colocar nessa situação a forte chuva, inclusive com granizo, o golaço do Ituano e as defesas
do goleiro da equipe de Itu. Cenário pouco provável
para quem ‘entregaria’.
Não. De novo não. Time grande tem que entrar
para vencer e, muitas vezes, ganhar. Não precisa fazer cálculos. Culpar o São Paulo pela desclassificação
é despreparo, são palavras ao vento. Bastava ao Corinthians vencer, ganhar seus jogos e não torcer por
ninguém.
Em Pindamonhangaba, quem não usa a calculadora e está de parabéns, é o Castolira. A equipe de
Gordinho não fez e não fará contas na Copa Regional. Atropelou o Araretama e pensa em vencer o próximo desafio, mesmo podendo perder por três gols
de diferença. O Sapopemba e o Estrela têm o mesmo
espírito. Além deles, Bandeirante, Vila São José, Araretama, A Mil Por Hora, dentre tantos outros clubes
de Pinda possuem o mesmo lema: acima de tudo,
vencer.
Talvez a melhor situação para definir a questão
seja falar menos e ouvir mais, fazer mais. Vencer e
não depender da sorte.

R

EGISTRO
CULTURAL

Altair Fernandes

Recordando de quem se foi...

Dra. Magdá
A homenagem póstuma da coluna Registro Cultural
desta semana vai para a professora Maria Magdalena
Athayde Marcondes, filha do professor, historiador,
músico, poeta, político, jornalista e escritor Athayde
Marcondes e da professora Gabriella Monteiro Athayde Marcondes. A data 20 de março de 1911 marca sua
chegada ao plano terreno, aqui em Pindamonhangaba,
há 103 anos...
Magdá, como era carinhosamente conhecida, era casada com o dr. João Gândara Martins, sendo seus filhos:
Antônio Carlos Gândara Martins, José Luiz Gândara
Martins e Filadelfo Gândara Martins Neto.
Seguindo o exemplo de seus pais, deixou vasta bagagem de contribuição à educação e cultura deste município, sempre preocupada com o desenvolvimento da
cidade e o bem estar de seu povo. Seu marido era farmacêutico e durante alguns anos exerceu esta atividade
profissional em Pinda, mudando-se depois o casal para
São Paulo. Na capital, o ideal e compromisso de Magdá em defender os interesses da coletividade e divulgar
a Princesa do Norte se tornaram ainda mais evidentes,
foi quando presidiu, por duas vezes consecutivas, uma
entidade que congregava os seus conterrâneos lá resi-
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Ferroviária/Assoef vence Torneio Início de Malha
Assessoria Ferroviária

Aconteceu no último
final de semana o Torneio Início de Malha
de Pindamonhangaba,
com a participação dos
times filiados à liga local da modalidade. Os
jogos tiveram início às
9 horas no conjunto de
raias da AA Ferroviária, e foram: Bosque da
Princesa x Água Preta,
Ferroviária/Assoef
x
Guaratinguetá.
O campeão do torneio foi a Ferroviária/
Assoef, que disputou a
competição com seus titulares, visando o campeonato municipal que
inicia no próximo domingo (23). O segundo
lugar ficou com o Bosque da Princesa.
Ferroviária/Assoef foi

campeão com o técnico
Ribamar e os seguintes
atletas, Sérgio, Dú Soares, Emerson, Keny, Marquinho, Fusca, Adriano,
Toninho Pires, Gilmar,
Luizão, Dú, Bill e Lucas
Ouverney.
O 3º lugar ficou com
a Água Preta, grande
destaque da competição,
pois disputou o torneio
com seus atletas da escolinha.
“Fico muito satisfeito
com o torneio, vendo o
trabalho realizado pelo
time da Água Preta com
os atletas de base, esses
meninos, com certeza,
serão o futuro da nossa
modalidade”, comentou
o presidente da Liga de
Pindamonhangaba, Luís
Antonio Soares.

Eleição do CAE
O CAE – Conselho de Alimentação Escolar – fará a
eleição de sua nova diretoria para o próximo quadriênio. Será nesta quarta-feira (19), às 18 horas, na sede
da Secretaria de Educação. Estão convidados a participar os profissionais da área de Educação e alunos, pais
de alunos e Sociedade Civil. A Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo da Prefeitura fica na avenida Fortunato Moreira, 173, centro.

Cruz Grande
homenageia
as mulheres

Paineiras pega Portuguesa
no fim de semana
A equipe do Paineiras foi campeã do torneio Taça Cidade de
São Paulo, Paulistão 7 Society,
no dia 9 de março. Em comemoração à conquista, fará um amistoso com a Portuguesa no sábado
(22), às 19 horas, e no domingo
(23), às 10 horas, no clube.
O técnico Marcos Derrico,

Neném, e o preparador físico
Viterbo contam com os jogadores: Daniel, Dias, Fábio, Felipe
Carmo, Felipe Pombo, Francisco, Hamilton, Heitor, Edinho,
Jonas, Leandro, Lucas, Luís,
Mário, Mateus, Otávio, Paulinho, Ramon, Rodrigo, Sérgio,
Silvinho e Valter.

A equipe da Unidade de Saúde do Cruz
Grande convidou as moradoras do bairro
para comemorarem o Dia Internacional da
Mulher com uma palestra da presidente do
Conselho Municipal. A comemoração ocorreu no dia 10 e o público passou por avaliação antropométrica, pôde aferir a pressão
e passar por avaliação odontológica. No
dia 13 a equipe convocou as mulheres para
mais uma comemoração e cuidados com a
saúde. Houve coletas para exames Papanicolau e exibição de filmes.

Bandas podem se inscrever para “Show de Garagem”
Marcos Vinício Cuba

dentes, a SAP - Sociedade
Amigos de Pindamonhangaba (existiam SAP’s nas
capitais paulista e carioca,
o objetivo principal da entidade era interceder pela
terra natal sempre que necessário).
Formada pela antiga
Escola de Farmácia de
Pindamonhangaba, Magdá exerceu a profissão ao
longo de sua vida, no entanto, a exemplo de seus
pais, também foi professora. Em São Paulo, exerceu

As bandas de Pindamonhangaba, interessadas em apresentar o trabalho à população,
podem se inscrever até o dia 4
de abril para participar do segundo “Show de Garagem”. O
evento é promovido pela Prefeitura de Pindamonhangaba e
as inscrições devem ser encaminhadas para o e-mail juventudepinda@gmail.com.
O primeiro Show de Garagem
agradou o público e a administração municipal vai promover
o evento bimestralmente para

o magistério em alguns
colégios, porém seu trabalho na educação começou
mesmo foi em uma escola
da zona rural de Pindamonhangaba, numa fazenda
denominada ‘Marmelada’.
Maria Magdalena
Athayde Gândara Martins morreu em São Paulo
no dia 3 de dezembro de
1995. Fato curioso é que
ela tenha partido no dia
do aniversário de seu marido João Gândara que,
por sua vez, havia falecido no dia do aniversário de sua
querida esposa, a
incansável Magdá...

Sarau na biblioteca
E nesta quinta-feira
(20), às 19h30, na biblioteca Rômulo Campos
D’Arace, haverá sarau
com a participação de
membros da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras e alunos
da escola Ryoiti Yassuda.
O evento integra a série de
eventos programados pela
APL, com o apoio da Prefeitura, em homenagem
ao Mês das Mulheres, pro-

Arquivo TN

Magdá foi
intercessora
pelos
interesses de
sua terra natal

dar oportunidade aos músicos
de se apresentarem. Nenhuma
banda receberá cachê, tratase de um movimento de ação
cultural, abrindo as portas aos
músicos.
Será realizado um sorteio
para definir quais bandas irão
se apresentar no dia 12 de
abril na praça localizada em
frente ao Cemitério Municipal. Mais informações também podem ser solicitadas
pelo e-mail juventudepinda@
gmail.com.

Arquivo TN

Acadêmica Neila Marcondes
em declamação na
biblioteca do Bosque

jeto ‘Mulheres de Letras,
Letras das Mulheres’ .

Mulheres da Academia de Letras
Pelo mesmo projeto,
até o dia 31 de março haverá exposição de escritos
literários e obras de mulheres membros da APL
(algumas em memória)
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina. A romancista pindamonhangabense dra. Hilda Cesar
Marcondes da Silva, que
assim como o Dr. Paulo
Emílio de Alessandro e
do jornalista Aníbal Leite
de Abreu também merece

EXPEDIENTE

Arquivo TN

Escritora romancista Hilda
Cesar Marcondes da Silva

ser citada como fundadora da APL e sua primeira
presidente, é uma das mulheres acadêmicas relembrada na exposição.
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CIDADE

Município será beneficiado
com Via Rápida Emprego

Termo de adesão foi assinado na última quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes
Divulgação

Governador explicou ações do programa de qualiﬁcação e emprego

Começa Semana da Água
DANIELA GONÇALVES
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
secretaria de Governo e Integração, departamentos de
Meio Ambiente e de Licenciamento Ambiental e Urbanismo, comemoram o Dia
Mundial da Água, celebrado
em 22 de março. Durante a
semana, os alunos da Rede
Municipal, escolas de Moreira César, Feital e Vila Prado
contam com atividades especiais. Parceiros como a Gerdau, IA3, Sabesp e Instituto
Florestal executam palestras
sobre o consumo consciente
da água e também desenvolvem plantios de mudas.

Conﬁra a programação:
18/3
Palestra: ‘Uso consciente da
água’
Palestrantes: Sabesp e IA3
Local: Escola Municipal
“João Cesário”
Horários: às 10 e às 14 horas

19/3
Palestra: ‘Uso consciente da
água’
Palestrantes: Sabesp e IA3
Local: Escola Municipal
“Paulo Freire”
Horários: às 10h30 e às 15h30

20/3
Palestra: ‘Plantio de mudas
nativas’
Local: área de preservação
permanente do córrego do

Curtume (anel viário próximo ao Parque da Cidade)
Horário: 9h30

DANIELA GONÇALVES
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assinou na última quinta-feira
(13), um termo de adesão
ao programa Via Rápida
Emprego.
A cerimônia, realizada
no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista,
contou com a presença do
governador Geraldo Alckmin; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação, Rodrigo Garcia,
e de prefeitos representantes de 17 cidades do
Estado de São Paulo.
Na ocasião, foram
lançadas 162.008 vagas
em cursos de qualifica-

ção profissional do Via
Rápida Emprego, a entrega de mais 17 unidades móveis do programa
e a nova ferramenta online “Vaga Certa” de intermediação de mão de
obra.
O evento contou ainda com a palestra “Educação e Trabalho”, do filósofo e educador, Mário
Sérgio Cortella.
Pindamonhangaba receberá uma das 17 unidades móveis, que trará qualiﬁcação proﬁssional aos
munícipes. Os postos itinerantes possuem área interna de 40 a 80 m² e são
equipados com instrumentos necessários para cada
tipo de curso. As unidades
atendem até 20 alunos por
turma. As aulas têm dura-

ção de 80 a 100 horas e são
realizadas de segunda a
sexta-feira, em três períodos (manhã, tarde e noite)
Unidades móveis
Atualmente, o programa conta com outras dez
carretas equipadas com
salas de aula e laboratórios, que permitem levar
qualiﬁcação proﬁssional
a diversos municípios,
são elas: Comandos Hidráulicos e Pneumáticos,
Soldagem,
Vestuário,
Manutenção Automotiva,
Hospitalidade, Metrologia, e mais duas carretas
de Automação Industrial
e de Petróleo e Gás . Além
de outras duas unidades,
Paniﬁcação e Imagem
Pessoal, cedidas ao Fundo Social de Solidariedade
do Estado.

Campanha contra HPV
termina em abril
Marcos Vinicio Cuba

21/3
Palestra: ‘A água na região
metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte’
Palestrante: Eng. Drª. Maria
Judith Salgado Schmidt
Local: auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba
Horário: das 10 às 11h30

22/3
Palestra: ‘Mobilização de
conscientização sobre o uso
correto da água’
Local: Praça Monsenhor
Marcondes
Horário: das 9h30 às 11h30

Material escolar chega às escolas
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Durante este mês, a
Secretaria de Educação
da Prefeitura está realizando a entrega de material escolar nas escolas da
Rede Municipal. Agora, as
unidades escolares que já
receberam os materiais
montam kits que serão
entregues para os pais dos
alunos.
Os itens que compõem os kits estão sendo
planejados desde o se-

gundo semestre do ano
passado, com materiais
seguros e indicados para
cada idade. Cada escola
montará dois tipos de
kits: um para os alunos
da creche ao 1º ano do
Ensino Fundamental e
outro para alunos do 2º
ao 5º ano.
A análise da amostra de cada material, no
momento da licitação,
foi submetida a uma criteriosa equipe técnica.
Por conta disso, muitos

Gestora e professora analisam material entregue

materiais que compõem
os kits foram rejeitados
no primeiro pregão, por
não atenderem às especificações exigidas no
termo de referência e
apresentarem qualidade
inferior. Já no segundo pregão, houve 99%
de aproveitamento dos
itens apresentados.
Até o recebimento do
material, as unidades escolares contavam com acervo
de material básico, utilizado no primeiro bimestre.
Maria Fernanda Munhoz

Meninas de 11 a 13
anos devem ser imunizadas até o dia 10
de abril contra a HPV.
Após este período de
campanha a vacina entrará no calendário. Em
Pindamonhangaba, as
escolas aderiram à vacinação e os profissionais da Prefeitura estão
fazendo os trabalhos
nas unidades. A vacinação também está sendo

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 002/2014
CONVÊNIOS 2014 – DESTINAÇÃO DE RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

A Secretaria de Saúde e Assistência
Social, através do Departamento de
Assistência Social, comunica a prorrogação de prazo para a solicitação de
convênios, resultado e recurso, referente ao Chamamento Público para
seleção de projetos a serem ﬁnanciados com recursos do Fundo Muncipal
de Assistência Social, para atendimento em sistema de acolhimento a
pessoas com deﬁciência em caráter
temporário ou permanente, para até o
dia 24 de março de 2014.
O resultado da análise dos projetos
será divulgado na Imprensa Oﬁcial
do município e no site da Prefeitura,
no dia 01/04/2014, ﬁcando o prazo
para recurso o dia 02/04/2014, até às
17h00.
Pindamonhangaba, 17 de março de
2014.
MARIA CONCEIÇÃO BISPO
Diretora de Assistência Social

realizada no Centro de
Especialidades Médicas.
De acordo com as
informações do Ministério da Saúde, no
Estado de São Paulo
deverão ser vacinadas
1.010.397. A segunda
dose deve ser aplicada seis meses após a
primeira; a terceira,
cinco anos depois da
primeira. É extrema-

mente importante que
este público receba as
três doses, pois a eficácia da vacina é de quase
100%.
O vírus HPV é a
principal causa do câncer do colo de útero.
Para garantir maior cobertura o Ministério da
Saúde recomendou que
a primeira dose fosse
aplicada nas escolas
públicas.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 018/ 2014
Nomeia Berenice Miguel para o emprego de Assessor Parlamentar II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º – Nomear BERENICE MIGUEL para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL II do
quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da
Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011 e 5.510, de 28 de fevereiro de 2013, a partir do dia 11 de março
de 2014, com salário de R$ 3.210,00 (três mil, duzentos e dez reais), devendo cumprir oito horas
diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
1° Secretário
2° Secretário
Publicada no D A.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 017 / 2014
Exonera Assessor Parlamentar I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Exonerar o servidor EDNEI ALVES ROVIDA do emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR
NIVEL I do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, a partir desta data.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 5 de março de 2014
Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
1° Secretário
2° Secretário
Publicada no D A.
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Vereador Roderley Miotto participa Em Sessão Solene, Dr. Marcos Vereador Martim Cesar solicita
Aurélio homenageia a senhora informações sobre duplicação da
de Sessão Solene de abertura da
Neuza Silva da Conceição Reis Av. Prof. Manoel César Ribeiro
Campanha da Fraternidade 2014
de

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Em Sessão Solene alusiva à comemoração do “Dia
Internacional da Mulher”, realizada pela Câmara de Vereadores, no dia 10 de março, o
vereador Dr. Marcos Aurélio
(PR) homenageou a senhora
Neuza Silva da Conceição
Reis. Esta importante data
foi instaurada para lembrar
a todos da importância e do
papel da mulher na sociedade.
Neuza Silva da Conceição
Reis, nasceu em Piquete no
dia 23 de agosto de 1956.
É casada há 25 anos com
Wagner José Reis e tem uma
filha de 22 anos, Cynthia,
já casada. Ela é Auxiliar de
Enfermagem e, durante o
exercício de sua profissão,
trabalhou durante 4 anos na
cidade de Guaratinguetá, no
Hospital Frei Galvão e no
Laboratório Oswaldo Cruz,
durante 2 anos. Na Santa Casa
de Misericórdia de Pindamo-
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Rua Mariz e Barros
Na tarde da última quarta-feira,
dia 12, o vereador Roderley Miotto
(PSDB) foi procurado por moradores
da rua Mariz e Barros, no bairro Boa
Vista, que solicitaram ao parlamentar
providências com relação ao trânsito
no local.
Há cerca de seis meses, o Departamento de Trânsito fez a pintura
da faixa amarela de toda extensão
do meio fio do lado esquerdo e com
isso vem ocorrendo vários transtornos, bem como: engarrafamento
nos horários de entrada e saída de
alunos da escola; falta de respeito à
sinalização de faixa amarela e placas,
com veículos estacionados em frente
as garagens e em cima das calçadas.
Por isso, o vereador Roderley
Miotto e os moradores da Rua Mariz
e Barros solicitam a Administração
Municipal medidas com relação a
este problema, sendo o principal,
a mudança da via para mão única.
“Encaminhei o problema na tarde da quarta-feira ao Tenente Henrique, do Departamento de Trânsito,
e estou aguardando também um
abaixo assinado dos moradores,
contendo vários pedidos para que
os problemas com o trânsito na
citada rua sejam sanados”, finaliza
o vereador.

nhangaba trabalhou durante 6
anos e, atualmente, trabalha
como Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, na Prefeitura de Pindamonhangaba, no
Setor de Saúde Ocupacional,
cargo que ocupa há 28 anos.
A homenageada também é
brigadista e socorrista há 9
anos.
Sua trajetória é exemplar
e isto pode ser observado no
fato de que ela é uma pessoa
muito querida por todos os
funcionários da Prefeitura. A
própria Neuza se define nas
seguintes palavras: “Sou de
bem com a vida”.
Dr. Marcos Aurélio tem
a satisfação de trabalhar
diretamente com Neuza no
Setor de Saúde Ocupacional da Prefeitura. Para ele,
“Neuza é uma pessoa muito
alegre e trata a todos com
muito respeito, eficiência
e dedicação. Ela transmite
alegria a todos que trabalham ao seu lado”.

Fotos: Assessoria

O Vereador Roderley Miotto
(PSDB) participou na noite da última
quarta-feira, dia 12, na Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba,
da Sessão Solene de abertura da
Campanha da Fraternidade 2014
cujo tema deste ano é Fraternidade
e Tráfico Humano e o lema: “É para
a liberdade que Cristo nos libertou
(GI 5,1)”. A solenidade ocorreu
por intermédio da Lei Municipal
n° 5.186/2011 e do requerimento
nº 77/2014, de autoria do Vereador
Roderley Miotto.
O evento contou com a presença
do edil e de alguns companheiros
de vereança. Também compuseram
a Mesa de Honra: Pe. Celso Aloísio
Cardoso – Pároco e Decano de Pindamonhangaba; Pe. Leandro Alves
de Souza – Assessor da Campanha da
Fraternidade da Diocese de Taubaté;
Pe. Sebastião César Moreira – Paróquia São Cristóvão - Cidade Nova;
Pe. Luís Paulo - Vigário da Paróquia
Nossa Senhora do Bom Sucesso; Pe.
Francisco Carlos Euzébio – Chiquinho, da Paróquia Nossa Senhora
de Fátima; Pe. Gabriel Henrique
de Castro – Pastoral Carcerária da
Diocese de Taubaté e o Diácono
Carlos Domingos – Paróquia Nossa
Senhora de Fátima. A sessão ainda
teve a participação especial do Coral
da Paróquia Nossa Senhora Rainha
dos Apóstolos Igreja São Pedro São
Paulo com a apresentação do Hino da
Campanha da Fraternidade.
“Fico feliz pela realização de
eventos importantes como este nesta
Casa de Leis, onde podemos contar
com a presença de sete sacerdotes e
1 diácono e a população cristã, um
Deus vivo esteve presente mais uma
vez, e isso mostra que juntos somos
melhores para combater o Tráfico
Humano, que rompe com o projeto
de vida na liberdade e na paz, viola a
dignidade e os direitos do ser humano
à imagem e semelhança de Deus”,
finaliza Roderley Miotto.

Fale com o vereador:

N a S e s s ã o S o l e n e d o “D i a I n t e r n a c i o n a l d a M u l h e r ”, o v e r e a d o r D r . M a r c o s
A u r é l i o (PR) h o m e n a g e o u a s e n h o r a N e u z a S i lv a d a C o n c e i ç ã o R e i s

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador Professor Osvaldo Ricardo Piorino
prepara Audiência
presta homenagem ao Dia
Pública na Câmara
Internacional da Mulher

Vereador Professor Osvaldo

e

Sra. Cristiana Aparecida

dos

Santos Marques

de

Oliveira

O Vereador Professor buna para relembrar a história
Osvaldo Macedo Negrão que ocorreu no dia 8 de março
(PMDB) esteve presente na de 1857, quando as operárias
Câmara de Vereadores de de uma fábrica de tecidos, situPindamonhangaba, onde foi ada na cidade norte americana
realizada na noite de segun- de Nova Iorque, fizeram uma
da-feira, dia 10, a Sessão grande greve e começaram a
Solene comemorativa ao Dia reivindicar melhores condiInternacional da Mulher, por ções de trabalho, tais como,
força do Decreto Legislativo redução na carga diária de
n° 05, de 26 de Junho de 1995. trabalho e equiparação de
Na ocasião, o parlamentar salários com os homens. A mahomenageou com diploma nifestação foi reprimida com
de “Honra ao Mérito”, a, total violência e as mulheres
integrante do Conselho Tu- foram trancadas dentro da
telar de Pindamonhangaba, fábrica, que foi incendiada, e
responsável por realizar um aproximadamente 130 tecelãs,
trabalho que busca zelar pelos morreram carbonizadas, num
cumprimentos dos direitos das ato totalmente desumano.
“Não é apenas uma data
crianças e dos adolescentes,
na qualidade das Políticas comemorativa, mas um dia
Públicas e na criação de um para se firmarem discussões
fluxograma no atendimento, que visem à diminuição do
para minimizar os problemas preconceito, trazendo para
da violência doméstica e suas todas as mulheres a importância para uma vida mais justa
causas.
Durante a solenidade, o em todo o mundo”, finalizou
Professor Osvaldo usou a tri- o Professor Osvaldo.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

“E s ta m o s

e m pe n ha d o s pa r a m e lho rar

a se g u r a n ç a n o m u n i c í pi o ”

Preocupado com o aumento
da violência na cidade nos últimos meses, com a incidência
de diversos crimes, vários deles
contra a vida (homicídios), o
Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Piorino (PDT),
esteve reunido na última semana com o Deputado Estadual
Major Olímpio (mesma sigla
partidária do parlamentar), na
capital paulista, para, juntos,
buscarem soluções alternativas
e eficientes.
Segundo o vereador, as polícias locais (Civil e Militar) estão
extremamente sobrecarregadas,
em razão do baixo número
de policiais e o crescimento
acentuado da população, onde
inevitavelmente os problemas
aumentaram.
“Os policiais de nossa cidade são verdadeiros herois,
exercendo suas tarefas de forma sobre-humanas, porém, a
corporação precisa de mais
policiais para acompanhar o
crescimento da população”,
Fotos: Assessoria

de

explicou o vereador.
Durante o encontro, vereador
e deputado traçaram diversas
metas e decidiriam que o primeiro passo será a realização
de uma Audiência Pública para
discutirem o assunto com as
autoridades locais. “O Deputado
Major Olímpio foi enfático ao
afirmar que além da necessidade
de mais policiais, será imprescindível a presença imediata da
equipe de policiais da ROTA
para buscarem, pelo menos, o
equilíbrio frente aos problemas
que a cidade vem atravessando”,
destacou Piorino.
A realização da Audiência
Pública está sendo organizada e
tem previsão para acontecer no
final desse mês, nas dependências da Casa de Leis.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Segundo informações do Governo Estadual, as
obras deveriam ter começado há dois anos atrás

O vereador
Martim Cesar
(DEM) solicitou
ao Prefeito Vito
Ardito, informações sobre a fase
que se encontra o
processo de duplicação da Avenida
Professor Manoel
César Ribeiro, SP
092/060, entre o
Km 0,00 e Km
5,30, do município
de Pindamonhangaba. De acordo
dados divulgados
pelo Governado
do Estado, a obra
já deveria ter sido licitada e
os trabalhos de duplicação
estavam previstos para iniciarem ainda em 2012.
Anistia Fiscal
de Impostos
Martim Cesar comunica
que o prazo para descontos
e anistia de multas e juros
de mora sobre os débitos em
divida ativa no município,
termina no dia 31 de Março
de 2014. “O munícipe deverá
se dirigir à Prefeitura munido
dos documentos originais e
cópias do RG, CPF, e o carnê
de IPTU”, explica. “O desconto e a anistia de multas
e juros variam de acordo
com uma tabela que leva
em consideração o débito e
a forma que será efetuado
o pagamento do mesmo,
podendo em alguns casos

Assessoria
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Vereador Martim Cesar

chegar até 95%, em outro,
o contribuinte poderá quitar
o valor em até 30 parcelas”,
alerta Martim Cesar.
Pátio de
Manobra dos Trens
O parlamentar também
solicita à Prefeitura e à
MRS - Logística “Operadora
Ferroviária de Cargas”, que
sejam feitos estudos visando
a Transferência do Pátio
de Manobra dos Trens, na
região do Centro de Pindamonhangaba, para o Pátio
de Manobra existente atrás
da Fazenda Coruputuba, que
hoje se encontra desativado,
proporcionando segurança e
melhoria no fluxo de veículos
e pedestres que trafegam
pelo local no sentido centro
– bairro, e vice-versa.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Dia Internacional da
Mulher é comemorado
com Sessão Solene
Assessoria

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
realizou na noite de segunda-feira, dia 10, a Sessão
Solene comemorativa ao Dia
Internacional da Mulher, por
força do Decreto Legislativo
n° 5, de 26 de Junho de 1995.
A Solenidade contou
com a presença dos vereadores: Ricardo Piorino
(PDT), Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS),
Eric Fabiano Sartorato de
Oliveira – Professor Eric
(PR), José Carlos Gomes –
Cal (PTB), Osvaldo Macedo
Negrão – Professor Osvaldo
(PMDB) e Roderley Miotto
Rodrigues (PSDB). Além
das homenageadas: Sra.
Ana Maria Merenciano de
Carvalho, Sra. Ana Francisca da Silva – Dona Ana,
Sra. Carmem Déia de Souza,

de
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Sra. Cristiane Aparecida dos
Santos Marques de Oliveira,
Sra. Lígia Maria Barbosa
Vieira Leite, Sra. Neuza
Silva da Conceição Reis
e Sra. Rosa Maria Pupio
Cavalcanti. As agraciadas
receberam o diploma de
“Honra ao Mérito” pelos
edis que apresentaram as
biografias das mesmas.
“Em nome da Casa de
Leis, e em nome de todos
os vereadores, parabenizo
todas as homenageadas
desta noite, e estendo a homenagem a todas mulheres
aqui presentes”.
“O reconhecimento hoje
aqui manifestado deve ser
lembrado todos os dias,
uma vez que suas virtudes
se expressam nos mais
simples gestos”, finalizou o
Presidente Ricardo Piorino.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

D e p u ta d o

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

e s ta d u a l m a j o r

Olímpio

e o
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Vereador Ricardo Piorino
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A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento
de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, por ordem
de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
032/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0212/13
DATA PROTOCOLO:
31/01/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000054-1-0 DATA DE VALIDADE: 26/02/2015 CNAE: 8630-5/03
Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta
RAZÃO SOCIAL: Pedro Gastão Hamacher CNPJ/CPF: 539.865.127-72 ENDEREÇO: Rua Major
José dos Santos Moreira N°: 250 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Pedro Gastão Hamacher CPF: 539.865.127-72
RESP. TÉCNICO: Pedro Gastão Hamacher CPF:
539.865.127-72 CBO: Médico Reumatologista
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 36.529 UF: SP O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 28/02/2014, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2014

01 - Comprovante de votação da última
eleição
Observação: os candidatos que justificaram
a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico
ou superior), conforme exigido no edital do
concurso;
09 - Comprovante de curso básico de
informática, conforme exigido no edital do
concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme
exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de
0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos
de 6 a 14 anos).

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 033/14
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO Nº PROTOCOLO: 1311/12
DATA PROTOCOLO: 30/10/2012 Nº CEVS: 353800601-863-000299-1-2 DATA DE VALIDADE:
07/13/2015 CNAE: 8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta
RAZÃO SOCIAL:
José Freire Aires
CNPJ/CPF:
252.804.577-87
ENDEREÇO:
Rua DR. Federico MachadoN°:
294
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-000 UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Freire Aires
CPF:
252.804.577-87
RESP. TÉCNICO:
José Freire Aires
CPF:
252.804.577-87
CBO:
Médico Genecologista
CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 22.415 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 07/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 07 de Março de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
034/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0244/14
DATA PROTOCOLO:
21/02/2014
Nº CEVS: 353800601-863-000141-1-7
DATA DE VALIDADE:
10/03/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta
RAZÃO SOCIAL:
Alberto Kalil Kobbaz
CNPJ/CPF:
072.341.138-78
ENDEREÇO:
Rua Cel. José Francisco
N°:
90
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Tabaú
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-320 UF: SP
RESP. LEGAL:
Alberto Kalil Kobbaz
CPF:
072.341.138-78
RESP. TÉCNICO:
Alberto Kalil Kobbaz
CPF:
072.341.138-78
CBO:
Médico Urologista
CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 56190 UF: SP

Dia 26/03/2014 às 14:00 horas
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
11º
PATRICIA
APARECIDA
NUNES
MARCELINO
RUA SARGENTO OSWALDO CUBA, 155 –
ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-340

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 10/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Pindamonhangaba, 10 de Março de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
035/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0047/14
DATA PROTOCOLO:
14/01/2014
Nº CEVS: 353800601-863-000044-1-3
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/06 Serviço de Vacinação e Imunização Humana
RAZÃO SOCIAL:
Clínica Pediatra e Imunização LTDA ME
CNPJ/CPF:
031.752.57/0001-72
ENDEREÇO:
Rua Dr. Federico Machado N°:
294
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
RESP. LEGAL:
José Raimundo Salomon Batista
CPF:
RESP. TÉCNICO:
José Raimundo Salomon Batista
CPF:
CBO:
Médico Pediatra
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.:

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA

Nº 016 / 2014

Exonera Assessor Parlamentar II
A CÂMARA DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA,
usando
das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso
VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,
por esta Portaria RESOLVE:

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
036/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0009/14
DATA PROTOCOLO:
06/01/2014
Nº CEVS: 353800601-865-000160-1-2
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:
LIGIA RONCONI SALGADO RIBEIRO
CNPJ/CPF:
296.843.458-60
ENDEREÇO:
Rua Sadao Kano
N°:
64
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Vila Bourghese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-170 UF:
RESP. LEGAL:
Ligia Ronconi Salgado Ribeiro
CPF:
RESP. TÉCNICO:
Ligia Ronconi Salgado Ribeiro
CPF:
CBO:
Fisioterapeuta
CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.:

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
037/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1844/13
DATA PROTOCOLO:
20/12/2013
Nº CEVS: 353800601-869-000031-1-5
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8690-9/04 Atividades de Podologia
RAZÃO SOCIAL:
Alessandra Chinaqui Guimarães
CNPJ/CPF:
127.834.338-50
ENDEREÇO:
Rua Dr. João Romeiro
N°:
119
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-000 UF:
RESP. LEGAL:
Alessandra Chinaqui Guimarães
CPF:
RESP. TÉCNICO:
Alessandra Chinaqui Guimarães
CPF:
CBO:
Podóloga
CONS. PROF.:		
N º INSCR.:

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Extrato de Convênio nº 24/2014
Processo Administrativo: 2548/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: recurso Federal – promover o resgate e autoestima na qualidade de vida de idosos
Valor: R$ 23.463,48
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 04/03/2014
Extrato de Convênio nº 25/2014
Processo Administrativo: 2551/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Lar Irmã Júlia
Objeto: recurso municipal – atendimento as crianças em situação de vulnerabilidade ou exclusão
social em que necessitam serem afastados do convívio familiar ou do meio ameaçador
Valor R$ 92.508,50
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 10/03/2014
Extrato de Convênio nº 26/2014
Processo Administrativo: 2549/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Lar Irmã Júlia
Objeto: recurso Federal – atendimento as crianças em situação de vulnerabilidade ou exclusão
social em que necessitam serem afastados do convívio familiar ou do meio ameaçador
Valor R$ 43.788,60
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 10/03/2014
Extrato de Convênio nº 27/2014
Processo Administrativo: 2550/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Lar Irmã Júlia
Objeto: recurso estadual – atendimento as crianças em situação de vulnerabilidade ou exclusão
social em que necessitam serem afastados do convívio familiar ou do meio ameaçador
Valor: R$ 55.146,00
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 10/03/2014
Extrato de Convênio nº 28/2014
Processo Administrativo: 2379/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Lar Irmã Terezinha – Associação de Assistência ao Idoso
Objeto: recurso municipal – atendimento aos idosos residentes no lar
Valor: R$ 59.878,50
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 12/03/2014
Extrato de Convênio nº 29/2014
Processo Administrativo: 2377/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência ao Idoso
Objeto: recurso Estadual – atendimento aos idosos residentes no lar
Valor: R$ 62.796,02
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 12/03/2014
Extrato de Convênio nº 30/2014
Processo Administrativo: 2375/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Lar Irmã Terezinha – Associação de Assistência ao Idoso
Objeto: recurso federal – atendimento aos idosos residentes no lar
Valor: R$ 28.344,36
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 12/03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 057/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 57/14, referente à “Aquisição de cestas
básicas para o período de doze meses”, com encerramento dia 28/03/14 às 14h e abertura às
14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2014.

12/03/2015

SP
127.834.338-50
127.834.338-50
UF:
SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 14/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Publicada no D A.

Extrato de Convênio nº 23/2014
Processo Administrativo: 2545/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: recurso estadual - promover o resgate e autoestima na qualidade de vida de idosos
Valor: R$ 55.576,02
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 04/03/2014

SP
296.843.458-60
296.843.458-60
68616 F UF: SP

Pindamonhangaba, 12 de Março de 2014

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Extrato de Convênio nº 22/2014
Processo Administrativo: 2544/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: recurso municipal – promover o resgate e autoestima na qualidade de vida de idosos
Valor: R$ 63.658,50
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 04/03/2014

12/03/2015

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Extrato de Convênio nº 21/2014
Processo Administrativo: 4654/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Associação do Centro de Convivência Para Idosos – Francisca Inácio Ribeiro
Objeto: Recurso Federal – desenvolvimento do projeto SEARA
Valor: R$ 3.642,00
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 27/02/2014

SP
257.960.466-91
257.960.466-91
34.072 UF: SP

Pindamonhangaba, 11 de Março de 2014

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 5 de março de 2014

Extrato de Convênio nº 20/2014
Processo Administrativo: 4656/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social – Associação do Centro de Convivência Para Idosos – Francisca Inácio Ribeiro
Objeto: recurso estadual – desenvolvimento do projeto SEARA
Valor: R$ 3.600,00
Prazo: 28/02/2015.
Data de Assinatura: 27/02/2013

11/03/2015

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 11/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Art 1º - Exonerar o servidor EDMILSON
MIGUEL GEIA do emprego de ASSESSOR
PARLAMENTAR NIVEL II do quadro de
pessoal em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, a partir do dia 10 de
março de 2014.

Extrato de Convênio nº 19/2014
Processo administrativo n.º 4659/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / Associação do Centro de Convivência Para Idosos – Francisca Inácio Ribeiro
Objeto: verba municipal - desenvolvimento Projeto SEARA
Valor R$ 18.307,80
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 27/02/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 056/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 56/14, referente à “Contratação
de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas e
corretivas de elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes
genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras do tipo lateral e motosserras de diversas marcas,
pertencentes a esta municipalidade, por um período de 12 meses, com encerramento dia 28/03/14
às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 014/2014
Objeto: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações judiciais. - medicamentos sujeito
ao desconto CAP, conforme resolução CMED N° 03 de 02/03/2011, comunicado CMED Nº 02, de
15/02/2012 e comunicado CMED Nº 03, de 16/03/2012.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: CM Hospitalar Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 277/14 – Valor: R$ 40.195,24 – Data: 06/03/14.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 025/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 25/14, que cuida de “Contratação de empresa para
licenciamento de programas de computador (software aplicativo)”, a Autoridade Superior, ante
análise da equipe técnica do Departamento de Informática e do Departamento de Arrecadação,
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Tec
System Consultoria e Informática S/S Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 11 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 146/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 146/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada
de topografia em diversos locais no município”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.353, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e com fundamento na alínea “d”, §4º e §5º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro
de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora municipal,
concursada, Sra. Cristina de Oliveira Zacardi, assistente de serviços gerais:
I- Por período integral de 07 de fevereiro a 31 de agosto de 2014;
II- Por período parcial de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 07 de fevereiro de 2014.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.199, DE 05 DE MARÇO DE 2014.
Nomeia Policiais Militares como Agentes da Autoridade de Trânsito
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a competência contida no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando o estabelecido no § 4º do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando o convênio GSSP/ATP-18/14 entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, tendo como objeto o exercício das
atividades de trânsito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear como agentes da autoridade de trânsito, os policiais militares lotados na 2ª Cia do
5º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para exercerem a fiscalização de trânsito,
autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas na legislação de
trânsito, de competência do órgão executivo municipal de trânsito – Departamento Municipal de
Trânsito de Pindamonhangaba, no âmbito de sua circunscrição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à assinatura
do Convênio nº GSSP/ATP-18/14, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Volume 124,
Número 29, São Paulo, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014, fls 17.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José Antonio Rodrigues Alves
Secretário de Obras e Serviços
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de março de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.198, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
NOMEIA o Engº Wagner Pimenta, para o emprego de provimento em comissão de Diretor do
Departamento Técnico e Administrativo, a partir de 24 de fevereiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de fevereiro
de 2014.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Pindamonhangaba, 14 de Março de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
038/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
ASSUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nº PROTOCOLO:
0173/12ª
DATA PROTOCOLO:
15/02/2012
Nº CEVS: 353800601-109-000005-1-5
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
1094-5/00 Fabricação de massaS alimentícias
RAZÃO SOCIAL:
T & T COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
CNPJ/CPF:
04.227.774/0001-00
ENDEREÇO:
Estrada Particular Jardim Regina
N°:
1120
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-970 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Tung Sheng Chun
CPF:
675.744.248-53
RESP. TÉCNICO:
Norma Lilian Cerqueira Reganin Monteiro CPF:
129.557.128-50
CBO:
Nutricionista CONS. PROF.:
CRN
N º INSCR.: 24.487 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de Março de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
039/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0205/14
DATA PROTOCOLO:
12/02/2014
Nº CEVS: 353800601-863-000058-1-9
DATA DE VALIDADE:
14/03/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta
RAZÃO SOCIAL:
Paulo Afonso Bregalda
CNPJ/CPF:
027.364.61.0001/52
ENDEREÇO:
Rua Frederico Machado
N°:
132
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Paulo Afonso Bregalda
CPF:
581.086.968-87
RESP. TÉCNICO:
Paulo Afonso Bregalda
CPF:
581.086.968-87
CBO:
Médico de Perícias Médicas
CONS. PROF.: N º INSCR.: 43.211UF:

SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 17/03/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 17 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.029, DE 11 DE MARÇO DE 2014.
Altera dispositivo do Decreto nº 4.146, de 19 de novembro de 2004, que declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, parte de uma área de terreno localizada no Bairro do Crispim
(Fazenda Santa Clara), do lado esquerdo da área da APAE, de propriedade da Sra. Alzira Moreira,
necessária para ampliação da APAE.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Artigo 1º. A área descrita no art. 1º do Decreto nº 4.146, de 19 de novembro de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“FAZENDA SANTA CLARA”– GLEBA A2 (desmembranda), localizada nos limites da área urbana da
cidade de Pindamonhangaba – SP, região norte, com extensão superficial de 24.405,13 m² ( vinte
e quatro mil, quatrocentos e cinco metros quadrados e treze decímetros quadrados ) equivalentes
a 2,440513 hectares (ha) e a 1,0084765 alqueires paulistas. Seus limites e confrontações se fazem
conforme a descrição a seguir: o M15 está localizado em ponto comum de divisa com imóvel do
Centro Beneficente de Reabilitação - “CBR” (Instalações da APAE – matrícula n° 5901 - prédio da
Rua José de Oliveira n° 55), distante 58,034 m ao rumo verdadeiro de 01º25’56” NW do ponto M14
da descrição da Gleba Original e que fica localizado no alinhamento predial norte da Rua José de
Oliveira; esse mesmo ponto M15 tem coordenadas planas do sistema UTM iguais a E = 454.065 N =
7.466.054 obtidas por interpolação na Carta Topográfica da Terrafoto S/A, Escala 1:10000, código
de folha 076/124. Do M15 segue confrontando com o citado “Centro Beneficiente de Reabilitação –
CBR” com os seguintes rumos verdadeiros e distâncias: do M15 ao M16: 87°48’05”NE e 97,882m
(noventa e sete metros e oitocentos e oitenta e dois milímetros). Do M16, passa a confrontar com
a Fazenda Santa Isabel, de propriedade de Maria Célia Prates da Fonseca Perrenoud e Outros
(matrícula n° 20.967), por cerca de arame, com os seguintes rumos verdadeiros e distâncias:
do M16 ao M17: 06°49’56”NW e 159,954m (cento e cinqüenta e nove metros e novecentos e
cinqüenta e quatro milímetros); do M17 ao M18: 05°43’11”NW e 95,467m (noventa e cinco
metros e quatrocentos e sessenta e sete milímetros);do M18 ao M19: 70°17’44”NW e 30,148m
(trinta metros e cento e quarenta e oito milímetros); e do M19 ao M20: 64°47’15”NW e 55,460m
(cinqüenta e cinco metros e quatrocentos e sessenta milímetros);daí segue confrontando com a
Fazenda Santa Clara-Gleba A1 remanescente, de propriedade de Lucky Capital Empreendimentos
Ltda., com os seguintes rumos verdadeiros e distâncias: do M20 ao M18A: 6°32’43”SW e 35,710
m (trinta e cinco metros e setecentos e dez milímetros);do M18A ao M18D: 2°59’22”SE e 6,500
m (seis metros e quinhentos milímetros);do M18D ao M18B: 2º24’20”SE e 109,610 m (cento e
nove metros e seiscentos e dez milímetros);do M18B ao M18C: 3º34’27”SE e 109,610 m (cento e
nove metros e seiscentos e dez milímetros); e do M18C com o rumo verdadeiro de 2º59’13”SE e
a distância de 30,560 m (trinta metros e quinhentos e sessenta milímetros) retorna ao M15, ponto
de partida, fechando o perímetro, que encerra uma extensão superficial de 24.405,13 m² ( vinte e
quatro mil, quatrocentos e cinco metros quadrados e treze decímetros quadrados ) equivalentes a
2,440513 hectares (ha) e a 1,0084765 alqueires paulistas. Pontos de Amarrações: a partir do ponto
de intersecção dos alinhamentos prediais das Ruas José Malabarba (lado oeste) e Dr. Miguel de
Godoy Moreira e Costa (lado norte), com o rumo verdadeiro de 16º51’33”NE a distância de 286,240
metros encontra o ponto M15 e com o rumo verdadeiro de 33º03’28” NE a distância de 332,000
metros encontra o ponto M16 da descrição.
Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, revogado o Decreto nº 5.024,
de 17 de fevereiro de 2014.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de março de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.352, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e com fundamento na alínea “b”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009,
RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho do servidor municipal, concursado, Sr.
Ramatis Bazzarelli Pereira, professor de educação física, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de
05 de março de 2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos

COMUNICADO
OURO NEGRO AGROPECUARIA LTDA situada na Estrada Municipal dos Martins, 4001 – Bonsucesso
Pindamonhangaba - SP, DECLARA que a funcionaria PAULIANA MARIA DE JESUS, portadora da
CTPS nº 028411 serie 00405 está ausente do emprego desde o dia 14/01/2014, configurando assim

TERÇA-FEIRA

Pindamonhangaba

18 de março de 2014

cotidiano
Tribuna do Norte
4º Curso de Promotoras Legais
está com inscrições abertas
Ana Camila Campos
***
om o objetivo de
desenvolver a cidadania e a igualdade
de direitos, estão abertas as inscrições para o
4º curso de Promotoras
Legais Populares. São
oferecidas cinquenta vagas para mulheres que
tenham mais de 18 anos,
que devem comparecer
ao local de inscrição munidas de duas fotos 3x4
para preencher o cadastro. A inscrição deve ser
feita na loja Beth Confecções, localizada no
Centro Comercial, das 9
às 17h30, até o dia 31 de
março.
O curso é gratuito e
tem a duração mínima
de nove meses, iniciando
no dia 2 de abril. As aulas
acontecerão no auditório
da Casa do Advogado todas as quartas-feiras, das
19 às 21h30.

Arquivo pessoal

O que é ser uma PLP?

C

O curso é realizado em Pindamonhangaba desde 2011

com ação na justiça), o que
não ocorre com a Promotora Legal Popular.
O nome Promotoras
Legais Populares é usado em
diferentes países e significa
mulheres que trabalham a
favor dos segmentos populares com legitimidade e justiça
no combate diário à discriminação. São aquelas que
podem orientar, aconselhar
e promover a função instrumental do direito na vida do
dia a dia das mulheres.

Como funciona o projeto?
A atuação das Promotoras Legais Populares é,
principalmente, direcionada à orientação a outras
mulheres que estão com seus direitos violados ou
ameaçados, individualmente ou por meio de grupos
de vivência. Também atuam como multiplicadoras
e se habilitam para lidar com situações de violência
contra a mulher, encaminhando ou acompanhando-as nas delegacias de polícia, no Instituto Médico
Legal ou nos organismos de assistência jurídica ou
de assistência social.

Divulgação

O ‘chef’ Alex Atala
participará do evento

C

PLP - Promotora Legal
Popular é uma liderança
capaz de orientar sobre
questões do cotidiano (violações de direitos, ameaças,
violência contra a mulher,
etc.), para outras pessoas
que se encontram necessitadas de reconhecimento e
apoio para enfrentamento
de dificuldades. Não há
porque confundi-la com a
atuação do profissional de
direito, pois este tem capacidade postulatória (entrar

om o objetivo de estimular o intercâmbio de
tecnologia na rizicultura, fortalecer parcerias locais,
nacionais, internacionais e
legitimar a região do Vale do
Paraíba como referência na
produção de arrozes especiais,
o arroz preto Ruzene promove
nesta quinta-feira (20), a primeira edição do “Dia de Campo”. A iniciativa acontecerá das

O curso é realizado anualmente, junto com campanhas, debates, encontros estaduais e publicações
sobre os temas de cidadania e direitos.
As aulas são semanais, teóricas e práticas, com
abordagem multidisciplinar do Direito, colocando
em discussão temas como: a Constituição, a Organização do Estado e suas Funções: Legislativa, Executiva e Judiciária; a História e Conquista dos Direitos
Humanos das Mulheres; Tratados Iinternacionais
de Defesa destes Direitos, de Combate à Discrimina-

ção e à Violência contra a Mulher; Discriminação
Étnico-racial e Legislação de Defesa da Igualdade
de Direitos; Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos;
Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids; Assédio
Sexual e Moral, Violência de Gênero e Direitos do
Trabalho; da Previdência, das Pessoas Idosas, com
Deficiência e das Crianças e Adolescentes. Propõe-se
a reforçar as trajetórias dos movimentos sociais e,
em especial o feminista, na construção de direitos e
implementação de políticas igualitárias.

‘Dia de Campo’ terá palestra
com produtor de Pinda
8 às 13 horas no Cipar - Centro
de Intercâmbio e Pesquisa de
Arroz Ruzene, localizado na
Colônia do Piagui, km 10, em
Guaratinguetá.
Estão previstas palestras
ministradas por Francisco Ruzene (diretor do Arroz Preto
Ruzene) de Pindamonhangaba;
Maurício Caliman (responsável
técnico do laboratório - Tecla);
Dr. José Manoel Colombari Filho (doutor e pesquisador em
genética e melhoramento do
arroz-Embrapa); Vanor Puchalski (engenheiro agrônomo
- Agronorte); Massimo Biloni
(diretor gerente do Sarto Piemontese Sementi, Itália - Sapise) e um representante da Caixa
Econômica Federal. Ainda estará presente o renomado chefe de cozinha, Alex Atala, que
abordará temas relacionados à
criatividade e a inovação brasileira na gastronomia.
Após o ciclo de palestras,
será realizada visita técnica às

lavouras de arroz para apresentar as pesquisas recentes aos
participantes. Também serão
expostas as linhas de estudo
em que são plantados os mais

de dez tipos de arrozes exóticos
comercializados pela empresa
em âmbito nacional e internacional.
Para encerrar o evento, será

servido um almoço preparado
pelos alunos do Senac Campos
do Jordão. O cardápio foi elaborado com os variados tipos
de arrozes da Ruzene.
Divulgação

Além da palestra, o evento proporcionará uma visita técnica às lavouras de arroz

De 17 a 22 de março de 2014
Março/2014

Programação no site: www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Participe!!!
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FUTEBOL
Tribuna do Norte
Valter Guéu ‘classifica’ Castolira
Odirley Pereira

Valter Guéu
Odirley Pereira

Técnico Carlão

Odirley Pereira

ODIRLEY PEREIRA
***
Por mais que o técnico Gordinho, o auxiliar Ditinho e o atacante
Allan David neguem, o
Castolira está praticamente classiﬁcado para
as semiﬁnais da Copa
Regional,
categoria
Amador. O time bateu o
Araretama por 3 a 0 no
jogo de ida, no domingo
(16), no São Paulinho, e
agora pode até perder
por três gols de diferença na volta, no mesmo
estádio, que estará classiﬁcado.
Autor de dois gols, o
atacante Vanter Guéu
disse que a determinação foi o diferencial do
Castolira.
“Entramos
para o jogo de nossas
vidas. Fomos perfeitos
em campo e agora te-

mos uma grande vantagem”. O outro gol do
Castolira foi marcado
pelo atacante Feijão –
que não é o mesmo do
Sapopemba.
Gordinho disse que
o Castolira terá a mesma ‘pegada’ no duelo de
volta. “É uma decisão de
180 minutos. Não está
nada ganho e precisamos vencer para mostrar nosso futebol para
a torcida”.
O treinador do Araretama, Carlão, aﬁrmou
que as lesões prejudicaram o grupo. “Nosso melhor marcador, o
volante Ju, estava machucado e os atletas
entraram
‘apagados’.
Agora preciso levantar a
cabeça deles porque tenho esperança e conﬁo
neles”

Meia atacante Mica (Castolira) supera volante Fio (Araretama) na corrida

Goleado, Bandeirante aposta no fator casa
ODIRLEY PEREIRA
***
A goleada de 4 a 1 do
Lyon contra o Bandeirante, no jogo de ida das quartas de ﬁnal da Copa Regional, categoria Amador, não
reﬂete o futebol que foi jogado no estádio Ramirão,
no domingo (16).
Dentro de campo, a partida foi igual e o placar poderia ter sido outro. No primeiro tempo, o Bandeirante
desperdiçou várias chances,
principalmente com os atacantes Plínio e Boy.
Experiente, a equipe do
Lyon, treinada por Reinaldo Xavier, aproveitou as
chances e Paulinho e Fabinho, deixaram o time de
Taubaté na frente do placar
no primeiro tempo, 2 a 0.
No segundo tempo, o
Lyon marcou com Fabinho

e Matheus; Plinio descontou
para o Bandeirante.
O treinador taubateano,
Reinaldo Xavier, disse que
o Lyon jogará para ganhar
do Bandeirante no Feital,
mesmo podendo perder
por dois gols de diferença.
“Queremos a vitória para
termos mais conﬁança no
campeonato. O Bandeirante
é um time rápido e perigoso
e teremos que ter cautela”.
O comandante do Bandeirante, Gilmar, disse
que vai reverter a vantagem. “No nosso campo,
com a nossa torcida, faremos o resultado e iremos
para a semiﬁnal”.
Plinio aﬁrmou que a
força de vontade fará a
diferença. “Em casa, a história será outra. O Feital
estará em peso ao nosso
lado”.

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Plínio quer a vitória

Odirley Pereira

Plínio avança sobre
defesa do Lyon

OUTROS RESULTADOS
A Mil Por Hora 1 x 1 Sapopemba - Equipe do Azeredo se classiﬁca com um empate
Vila São José 0 x 1 Floresta - Time de Tremembé pode perder por um gol de diferença

Gilmar pede calma

Com Brazuca, Gatinho e Fião deixam Imperial e Santana no 1 a 1
Odirley Pereira

ODIRLEY PEREIRA
***
A utilização da bola oﬁcial da Copa do Mundo do
Brasil, a Brazuca, no jogo
de ida das semiﬁnais da
Copa Regional, categoria
Quarentão, entre Santana e Imperial, agradou os
atletas.
Odirley Pereira

Meia do Santana, Fião

Com a Brazuca, no primeiro tempo, o atacante
Marcelo Gatinho recebeu
cruzamento da direita e
abriu o placar, de cabeça,
para o Imperial, 1 a 0. As
duas equipes se movimentaram bastante e criaram
boas jogadas, mas os goleiros estavam inspirados.
No segundo tempo, o
técnico do Santana, Cinho,
adiantou o time e buscou
o ataque. Ele também cobrou maior participação
de Juninho e Delﬁm nas
jogadas. Pelo Imperial,
o treinador César, que já
jogou proﬁssionalmente
pela Portuguesa e Ponte
Preta, manteve o estilo do
time dentro de campo.
As jogadas saíam dos
dois lados, até que, nos
acréscimos, o meia Fião
subiu mais alto que a zaga

do Imperial e cabeceou
forte, 1 a 1.
O empate foi o resultado mais justo para o jogo
de ida e o Imperial terá a
vantagem do empate na
volta.
César lamentou. “Estávamos com o jogo na
mão e cedemos o empate.
Foi uma falha no sistema
defensivo, um erro de posicionamento e pagamos
o preço. Agora é acertar
para o jogo de volta”.
O autor do gol do Imperial, Gatinho, disse que
faltou ousadia para a equipe. “Poderíamos ter matado a decisão aqui. Agora é
focar na volta”.
Cinho comemorou o resultado. “Nossa intenção
hoje era ﬁcarmos fechadinhos para decidirmos na
volta. Tivemos boas opor-

tunidades e saímos satisfeitos”.
O meia Delﬁm, do
Santana, que foi expulso,
disse que a equipe jogará
com inteligência na próxima partida. “Todo mundo tem que estar inteiro e
pronto para o duelo”.
Para Fião, autor do gol
de empate, a expulsão de
Delﬁm foi determinante.
“Se estivéssemos com 11
o tempo todo, tenho certeza que sairíamos com a
vitória. Mas na volta teremos o retorno do Claudinho, que vai nos ajudar
muito”.

Marcelo Gatinho abre braços para comemorar

ESTRELA LARGA NA FRENTE
No outro jogo da seminiﬁnal do Quarentão, o Estrela largou na frente e
venceu, fora de casa, o Tipês por 3 a 2. No próximo domingo, o time pode
até perder por um gol de diferença.
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 006/2014 de “Aquisição de gêneros especiais para
atendimento a alimentação escolar”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo,
com validade de 12 meses, assinadas em 24/02/2014
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Empresa: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
MARCA
DESCRIÇÃO
Batata Palha
Batata Palha. Ingredientes: batata, óleo vegetal
e sal. Não deverá conter glutamato
monossódico. Características: íntegra, fina,
cor amarelo claro, textura macia crocante.
Embalagem: plástico, atóxico e resistente,
com no mínimo 200g, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes e
informação
nutricional.
Biscoito Salgado Individual
Biscoito salgado individual. Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, açúcar e/ou açúcar
invertido, sal, fermentos químicos fosfato
monocálcico e bicarbonato de sódio e amônio,
melhorador de farinha: Enzima protease.
Embalagem primária: plástico, atóxico, com
no mínimo 160g, contendo 6 pacotes
individuais de aproximadamente 25g cada,
com as informações: denominação de venda
do alimento, marca do produto, nome e
endereço do fabricante, identificação do lote,
prazo de validade, ingredientes, informação
nutricional, e os dizeres “contém glúten”.
Canela em Pau
Pedaços de pau e casca de canela.
Embalagem: plástico, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente, com no mínimo 20g,
contendo as informações: denominação de
venda do alimento, marca do produto, nome e
endereço do fabricante, identificação do lote,
prazo de validade.
Chocolate em pó
Ingredientes: cacau em pó solúvel (mínimo
32%), açúcar e aromatizante. Características:
pó fino e homogêneo, isento de soja, farinha,
amido, féculas, sujidades e materiais
estranhos. Não poderá conter a adição de
gordura e óleos estranhos à qualquer tipo de
chocolate, bem como manteiga de cacau.
Características Físico-Químicas: Umidade
(máximo):
3,0%p/p;
Carboidratos:
aproximadamente 60% do peso do produto,
Lipídios: aproximadamente 3% do peso do
produto. Embalagem: plástico, atóxico,
hermeticamente fechado, podendo ser
reembalado em caixa de papel reciclável, ou
saco de papel impermeável, fechado,
reembalado em caixa de papel reciclável, ou
ainda, saco de polietileno, resistente, atóxico,
com no mínimo 400 gramas, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
nutricional.
Chocolate granulado
Açúcar, amido de milho, gordura vegetal,
glucose em pó, cacau em pó, maltodextrina,
sal e aditivos permitidos na legislação vigente.
Embalagem: plástico, atóxico, hermeticamente
fechado, com no mínimo 100g, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
nutricional
Coco Ralado
Ingredientes: polpa de coco desidratada e
parcialmente desengordurada, com umidade
máxima de 4% p/p, lipídios entre 35% a 60%,
isento de impurezas, sujidades e ranço.
Embalagem: plástico, atóxico, hermeticamente
fechado, com no mínimo 100g, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
nutricional,
Creme de Leite
Ingredientes: creme de leite, estabilizante e
demais aditivos permitidos na legislação
vigente. Embalagem: Tetra Pak ou lata, sendo
esta: limpa, isenta de ferrugem, não amassada
e não estufada, com no mínimo 1kg, contendo
as informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
nutricional.
Gelatina Incolor
Gelatina sem sabor incolor. Embalagem:
plástico resistente, atóxico, hermeticamente
fechado, com no mínimo 24g, sendo dois
pacotes de no mínimo 12g cada, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
nutricional.
Leite Condensado
Ingredientes: leite integral fluido e/ou em pó,
açúcar e lactose. Embalagem: Tetra Pak ou
lata, sendo esta: limpa, isenta de ferrugem,
não amassada, não estufada, com no mínimo
1kg, contendo as informações: denominação
de venda do alimento, marca do produto,
nome e endereço do fabricante, identificação
do lote, prazo de validade, ingredientes e
informação nutricional.
Maionese Industrializada
Tradicional, caracterizada por emulsão
cremosa estável e homogênea, obtida a partir
de água, óleo vegetal, vinagre, amido, ovos
pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão e
aditivos permitidos na legislação vigente, teor
de lipídeos no máximo 25%. Embalagem
primária: frasco de polietileno resistente,
atóxico, com 500g, contendo as informações:
denominação de venda do alimento, marca do
produto, nome e endereço do fabricante,
identificação do lote, prazo de validade,
ingredientes e informação nutricional.
Validade: no mínimo 04 meses a contar da
data da entrega.
Milho de Pipoca
Milho de pipoca de primeira qualidade,
beneficiado, polido e limpo. Isento de
sujidades, parasitas e larvas. Umidade máxima
de 14% por peso. Embalagem primária:
plástico resistente, atóxico, com no mínimo
500g, contendo as informações: denominação
de venda do alimento, marca do produto,
nome e endereço do fabricante, identificação
do lote, prazo de validade, ingredientes e
informação nutricional.
Milho para canjica
Produto dos grãos ou pedaços dos grãos de
milho provenientes da espécie (Zea Mays, L.)
Os grãos devem ser de cor branca ou amarela,
de primeira qualidade, beneficiado, polido,
limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem: plástico, atóxico, hermeticamente
fechado, com no mínimo 500g, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
nutricional.
Orégano Desidratado
Constituído de folhas acompanhadas ou não
de pequenas unidades florais, sãs, secas e
limpas. Embalagem: saco de polietileno,
íntegro,
atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo, com no mínimo 20g,
contendo as informações: denominação de
venda do alimento, marca do produto, nome e
endereço do fabricante, identificação do lote,
prazo de validade.
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Pão de Mel sem cobertura
5,70
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
PANCO
erro e ácido fólico, açúcar invertido, gordura
vegetal, amido, mel, fermentos químicos e
aditivos permitidos na legislação vigente.
Embalagem: plástico, atóxico, hermeticamente
fechado, com no mínimo 500g, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
nutricional.
Pão tipo Bisnaguinha
3,60
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
VENEZA
ferro e ácido fólico, açúcar invertido, açúcar,
gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal,
glúten, leite integral e aditivos permitidos na
legislação vigente. Textura macia, cor clara.
Embalagem: plástico, atóxico, hermeticamente
fechado, com no mínimo 300g, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
e
informação
validade,
ingredientes
nutricional. Peso aproximado de cada
bisnaguinha: 20g.
Pão tipo Hot Dog
4,55
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
VENEZA
ferro e ácido fólico, açúcar invertido, açúcar,
gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal,
glúten, leite integral e aditivos permitidos na
legislação vigente. Textura macia, cor clara.
Embalagem: plástico, atóxico, hermeticamente
fechado, com no mínimo 400g, contendo 10
unidades de aproximadamente 40g, com as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
nutricional.
HEROS PROMOÇÕES DE VENDAS E COMÉRCIO DE GÊNEROS
Empresa:
ALIMENTÍCIOS LTDA. ME

UNID.
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MEDIDA
PC
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Bolo individual chocolate com recheio
sabor chocolate
Bolo individual sabor chocolate ou brigadeiro
com recheio de chocolate ou brigadeiro.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro ácido fólico, açúcar refinado, ovos,
dextrose, óleo vegetal, amido de milho, cacau
em pó, açúcar invertido, leite em pó
desnatado, soro de leite em pó, fermentos
químicos em pó, aditivos permitidos na
legislação vigente e recheio sabor chocolate
(açúcar, gordura vegetal, leite em pó
desnatado, cacau em pó e aromatizantes). Sem
gordura trans. Não deverá apresentar sabor
acentuado de aditivos. Embalagem primária:
plástico, atóxico, resistente e termossoldável,
com 40g, contendo as informações:
denominação de venda do alimento, marca do
produto, nome e endereço do fabricante,
identificação do lote, prazo de validade,
ingredientes, informação nutricional, e os
dizeres
“contém
glúten”.
Embalagem
secundária: caixas de papelão tipo duplex
reforçadas e resistentes.
Empresa:

100.000
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Bolo individual baunilha com recheio sabor
morango
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, recheio sabor morango,
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite
em pó integral, xarope de glucose, ovo
integral, clara de ovos, amido de milho, sal,
emulsificantes, fermento químico em pó e
aditivos permitidos pela legislação vigente.
Sem gordura trans. Não deverá apresentar
sabor acentuado de aditivos. Embalagem
primária: plástico, atóxico, resistente e
termossoldável, com 40g, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade, ingredientes, informação nutricional,
e os dizeres
“contém glúten”. Embalagem secundária:
caixas de papelão tipo duplex, reforçadas e
resistentes.

27.000

SANTA
EDWIGES

0,80

70.000

Extrato de Convênio nº 05/2014
Processo Administrativo: 2536/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba
Objeto: recurso municipal - execução projeto Plano bem
Valor: R$ 116.751,60
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014
Extrato de Aditamento de Convênio nº 06/2014
Processo Administrativo: 3363/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Instituto de Acolhimento e apoio ao Adolescente – IA3
Objeto: recurso municipal - execução projeto Vem Ser
Valor: R$ 61.740,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 08/2014
Processo Administrativo: 2635/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso estadual – projeto Casa Passagem
Valor R$ 75.200,00
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 26/02/2014

informações: denominação de venda do

15.000

alimento, marca do produto, nome e endereço
Extrato de Aditamento de Convênio nº 10/2014
do fabricante, identificação do lote, prazo de
Processo Administrativo: 2619/2014
validade,
ingredientes
e
informação
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
nutricional.
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Pão tipo Bisnaguinha
25
PC
Objeto: recurso municipal – projeto Família Cidadã
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
Valor: R$ 61.689,60
ferro e ácido fólico, açúcar invertido, açúcar,
Prazo: 31/12/2014
gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal,
Data de Assinatura: 19/02/2014
glúten, leite integral e aditivos permitidos na
legislação vigente. Textura macia, cor clara.

Embalagem: plástico, atóxico, hermeticamente
Extrato de Convênio nº 11/2014
fechado, com no mínimo 300g, contendo as
Processo Administrativo: 2632/2014
informações: de
denominação
venda do
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde edeAssistência
alimento, marca do produto, nome e endereço
Social / Serviço de Obras Social - SOS
do fabricante, identificação do lote, prazo de
Objeto: recurso municipal – projeto Família Cidadã
validade,
ingredientes
e
informação
Valor: R$ 18.000,00
nutricional. Peso aproximado de cada
Prazo: 31/12/2014
bisnaguinha: 20g.
Data de Assinatura: 17/02/2014
Pão tipo Hot Dog
26

PC

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar invertido, açúcar,
gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal,
glúten, leite integral
e aditivos
na
Secretaria
de Saúde
e permitidos
Assistência
legislação vigente. Textura macia, cor clara.
Embalagem: plástico, atóxico, hermeticamente
fechado, com no mínimo 400g, contendo 10
unidades de aproximadamente 40g, com as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
Extrato de Convênio nº 13/2014
nutricional.
Processo Administrativo: 2358/2014
HEROS
PROMOÇÕES
DE VENDA
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria
de Saúde
e Assistência
ATA nº 048/2014 – Empresa:
ALIMENTÍCIOS LTDA. ME
Social / Associação para auxilio da Criança e do Adolescente

Extrato de Aditamento de Convênio nº 12/2014
Processo Administrativo: 2369/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Social / Associação para auxilio da Criança e do Adolescente
Objeto: recurso municipal – projeto Crescer
Valor: R$31.915,80
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

NUTRY

0,90

80.000

DESCRIÇÃO

Pindamonhangaba, 13 de março de 2014.

Extrato de Convênio nº 04 /2014
Processo Administrativo: 2961/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Objeto: Recurso municipal – desenvolvimento do projeto Camerata
Valor: R$ 77.175,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Convênio nº 09/2014
Processo Administrativo: 2630/2014
Pão de Mel sem cobertura
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
– Secretaria
de Saúde e Assistência
24
PC
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
Social / Serviço de Obras Social - SOS
erro e ácido fólico, açúcar invertido, gordura
Objeto: recurso municipal – Idosos Moreira César
vegetal, amido, mel, fermentos químicos e
Valor R$ 11.537,40
aditivos permitidos na legislação vigente.
Prazo: 31/12/2014
Embalagem: plástico, atóxico, hermeticamente
fechado, com no mínimo 500g, contendo as
Data de Assinatura: 17/02/2014

Cereal Matinal de Milho
GOLD
6,60
Ingredientes: farinha de milho enriquecida
FLAKES
com ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais
e vitaminas, sal, farelo de milho, xarope de
açúcar, extrato de malte, xarope de glicose,
oleína de palma, antiumectante fosfato
tricálcico e estabilizante fosfato trissódico.
Apresentando-se como flocos de milho
açucarados. Isento de mofo, substâncias
nocivas, odores ou sabor diferentes da sua
composição normal. Embalagem: plástico,
atóxico,
termosselado,
podendo
estar
acondicionado em caixa de papelão, com no
mínimo 1 kg, contendo as informações:
denominação de venda do alimento, marca do
produto, nome e endereço do fabricante,
identificação do lote, prazo de validade,
ingredientes, informação nutricional, e os
dizeres “contém glúten”.
Empresa: NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

Cereal em barra sabor banana
Ingredientes: Cereais (47%), aveia e flocos de
cereais (farinha de arroz e de milho, açúcar
maltodextrina, extrato de malte e sal), xarope
de glicose, mel (3 %), açúcar invertido,
maltodextrina, extrato de malte, polidextrose e
aditivos permitidos na legislação vigente.
Pode conter traços de amêndoas, castanha-dopará, castanha-de-caju, nozes, avelã, soja e
leite. Embalagem: plástico laminado, atóxico,
hermeticamente fechado, com no mínimo 25g,
contendo as informações: denominação de
venda do alimento, marca do produto, nome e
endereço do fabricante, identificação do lote,
prazo de validade, ingredientes e informação
nutricional.

Extrato de Convênio nº 03/2014
Processo Administrativo: 2963/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social – Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Objeto: recurso municipal – desenvolvimento de cursos pré-profissionalizantes para adolescente,
jovens e adultos
Valor: R$ 89.523,00
Prazo: 31/12/2014.
Data de Assinatura: 17/02/2013

Extrato de Convênio nº 07/2014
Processo Administrativo: 2633/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso municipal – projeto Casa Passagem
Valor: R$ 50.638,50
Prazo: 28/02/2014
Data de Assinatura: 26/02/2014

M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP
MARCA
VALOR
CONSUMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
DESCRIÇÃO
(R$)
ANUAL

Barra de coco com cobertura sabor
chocolate – light
Barra de coco com cobertura sabor chocolate ligth. Ingredientes: xarope de glicose, coco
ralado (22%), cobertura sabor chocolate
(17%), composta por: açúcar, gordura vegetal,
cacau em pó, soro de leite, leite em pó, massa
de cacau, sal e aditivos permitidos pela
legislação vigente, cereais (13%), sendo
farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico,
cevada
e
aveia.
Valor
calórico:
aproximadamente 79 kcal. Embalagem:
plástico, atóxico, hermeticamente fechado,
com no mínimo 20g, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
nutricional.
Barra de morango com cobertura sabor
chocolate – light
Barra de morango com cobertura sabor
chocolate - ligth. Ingredientes: preparado de
morango (34%), polpa de morango, xarope de
glicose, açúcar, amido modificado, regulador
de acidez (ácido málico INS 296) e demais
aditivos permitidos na legislação vigente,
cassis e cenoura, cobertura de chocolate (16%)
composta por açúcar, gordura vegetal, cacau
em pó, soro de leite, leite em pó, massa de
cacau,
sal,
açúcar invertido, aveia,
polidextrose, maltodextrina, amido, gordura
de palma, e demais aditivos permitidos na
legislação
vigente.
Valor
calórico:
aproximadamente 74 kcal. Embalagem:
plástico, atóxico, hermeticamente fechado, no
mínimo 20g, contendo as informações:
denominação de venda do alimento, marca do
produto, nome e endereço do fabricante,
identificação do lote, prazo de validade,
ingredientes, informação nutricional e os
dizeres: “contém glúten”
Cereal em barra com castanha do Pará
Ingredientes: Glicose de milho, flocos de arroz
tostados, aveia em flocos, castanha do para,
açúcar mascavo, uva passa, açúcar invertido,
gordura vegetal, maçã desidratada, canela em
pó e estabilizante lecitina de soja. Embalagem:
plástico laminado, atóxico, hermeticamente
fechado, com no mínimo 25g, contendo as
informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de
validade,
ingredientes
e
informação
nutricional.

Extrato de Convênio nº 02/2014
Processo administrativo n.º 2880/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / Associação Criança Feliz “São Gabriel”
Objeto: verba municipal - desenvolvimento do projeto Família Feliz
Valor R$ 47.023,20
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

ITEM
Objeto: recurso estadual – projeto Casa Crescer
Valor: R$ 51.326,43
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

Extrato de Aditamento de Convênio nº 14/2014
Processo Administrativo: 2887/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Obra Padre Vita – Instituto das Filhas De Nossa Senhora das Graças
Objeto: recurso Municipal – projeto Criança Ativa
Valor: R$ 45.914,40
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014
NUTRY

0,90

80.000

Extrato de Convênio nº 15/2014
Processo Administrativo: 2958/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba
Objeto: recurso municipal – atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade
Valor: 63.504,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014
Extrato de Convênio nº 16/2014
Processo Administrativo: 2358/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba
Objeto: recurso estadual – atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade
Valor: R$ 6.300,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

NUTRY

NUTRY

0,88

0,90

200.000

200.000

Extrato de Convênio nº 17/2014
Processo Administrativo: 5633/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
Objeto: recurso municipal – desenvolvimento projeto Recomeço – medida socioeducativa
Valor: R$ 143.992,80
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 24/02/2014
Extrato de Convênio nº 18/2014
Processo Administrativo: 5634/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Associação Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Objeto: recurso estadual – desenvolvimento projeto recomeço – medida socioeducativa
Valor: R$ 105.600,00
Prazo: 28/02/2014
Data de Assinatura: 24/02/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 248/2013
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 13/03/14, concernente ao extrato
de contrato do Pregão nº. 248/13, leia-se corretamente “Extrato de Contrato – PREGÃO 248/13”.
As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2014.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2014.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2012
Objeto: Aquisição de carteiras, cadeira, conjunto escolar infantil e conjunto coletivo
infantil..
ATA nº 26/2013

Empresa: AFF COMÉRCIO INDÚSTRIA E MÓVEIS LTDA EPP

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

17030/2013

1023/2013

ATA nº 27/2013

Valor R$

Data da AF

54.000,00

05/07/2013

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

17032/2013

1021/2013

ATA nº 28/2013

Valor R$

Data da AF

97.200,00

05/07/2013

Empresa: MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

17033/2013

1022/2013

Valor R$

Data da AF

257.850,00

05/07/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada em lavagem de uniformes das equipes
de diversas modalidades esportivas.
ATA nº 104/2012
Processo nº

Empresa: R. Z. MARCON – ME
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

17494/2013

1053/2013

10.770,00

19/07/2013

22568/2013

1502/2013

6.400,00

01/10/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2012
Objeto: Aquisição de uniformes esportivos de diversas modalidades para as equipes de
Pindamonhangaba, visando participação em campeonatos e competições.
ATA nº 10/2013

Empresa: ALCIDES BARBOSA JUNIOR & CIA LTDA ME

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

16497/2013

841/2013

ATA nº 11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 272/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura securitária
para o prédio da Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 15/01/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Maritima Seguros SA.
Contrato nº 010/2014.
Valor: R$ 9.300,00.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Assina pela contratada: Francisco Caiuby Vidigal Filho e Mario Vidigal Filho.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 283/2013
Objeto: Aquisição de mini carregadeiras, a serem utilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços
desta Municipalidade.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 28/02/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Shark Máquinas para Construção Ltda.
Contrato nº 052/2014.
Valor: R$ 352.000,00.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Assina pela contratada: José Nogueira Neto.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2014.

Valor R$

Data da AF

20.755,00

21/06/2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Autorização de Fornecimento nº

16492/2013

842/2013

Data da AF

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2012
Objeto: Aquisição de pedaços empanados de aves e cação em postas para a merenda
escolar.

ATA nº 12/2013

Valor R$
4.200,00

21/06/2013

Empresa: ESPORTE VALE – COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

16495/2013

844/2013

ATA nº 13/2013

Valor R$

Data da AF

15.530,00

21/06/2013

Empresa: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES ME

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

16494/2013

843/2013

ATA nº 14/2013

Autorização de Fornecimento nº

16498/2013

840/2013

11.258,80

21/06/2013

1388/2013
5091/2013

Data da AF

9.250,00

21/06/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2012
Objeto: Aquisição de material esportivo para treinamento de atletas e usuários dos
centros esportivos.
ATA nº 110/2012
Processo nº

Empresa: ALCIDES BARBOSA JUNIOR & CIA LTDA ME
Autorização de Fornecimento nº

25398/2013

1665/2013

ATA nº 111/2012
Processo nº

Valor R$

Data da AF

12.658/05

25/10/2013

Valor R$

Data da AF

Empresa: AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
Autorização de Fornecimento nº

25384/2013

1747/2013

18.748,30

14/11/2013

32701/2013

2047/2013

3.210,80

26/12/2013

ATA nº 112/2012
Processo nº

25/10/2013

7.850,00
1.470,00

07/11/2013
26/12/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 321/2012
Objeto: Aquisição de material esportivo para treinamento de atletas e usuários dos
centros esportivos.
ATA nº 105/2012
Processo nº

Empresa: ALCIDES BARBOSA JUNIOR & CIA LTDA ME
Au toriz ação de Fornecimento nº
Valor R$

27874/2013
ATA nº 106/2012

1810/2013
Empresa: AT & WP COMERCIAL LTDA EPP

Data da AF

9.220,05

12/11/2013

Valor R$
4.928,52

Data da AF
25/10/2013

20.880,05

25/10/2013

Empresa: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
Au toriz ação de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1670/2013
4.060,20
25/10/2013
1720/2013
7.005,00
07/11/2013
Empresa: W. R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Valor R$
24.948,00
5.910,40

Data da AF
27/06/2013
25/10/2013

Pindam onhangaba, 17 de m arço de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2012
Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios para a merenda escolar.
Empresa: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
Autoriz ação de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

24155/2013

1485/2013

27.296,40

17/09/2013

29458/2013

1784/2013

13.614,16

12/11/2013

ATA nº 95/2012

Empresa: BIOTEC INDÚTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Processo nº

Autoriz ação de Fornecimento nº

29456/2013
ATA nº 96/2012

Valor R$

1785/2013
22.345,50
Empresa: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Processo nº

Autoriz ação de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF
12/11/2013
Data da AF

21350/2013

1279/2013

288,96

22/08/2013

22029/2013
24157/2013

1356/2013
1486/2013

11.680,18
135,64

30/08/2013
17/09/2013

24857/2013

1564/2013

26.566,89

27/09/2013

25376/2013

1605/2013

2.107,97

03/10/2013

26262/2013

1725/2013
10.030,00
22/10/2013
M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL
Autoriz ação de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF

ATA nº 97/2012

Empresa:

Processo nº
24150/2013

1488/2013

4.313,75

17/09/2013

27606/2013

1723/2013

3.647,35

22/10/2013

ATA nº 99/2012

Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Processo nº

Autoriz ação de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

20014/2013

1203/2013

514,56

31/07/2013

20838/2013

1256/2013

2.008,40

14/08/2013

21349/2013

1280/2013

4.085,68

22/08/2013

22028/2013

1357/2013

3.838,96

30/08/2013

23017/2013

1410/2013

4.277,76

06/09/2013

23370/2013

1464/2013

3.153,08

16/09/2013

24154/2013

1489/2013

4.493,20

17/09/2013

24858/2013

1565/2013

4.696,32

27/09/2013

25377/2013
26274/2013

1606/2013
1655/2013

403,20
17.000,00

03/10/2013
10/10/2013

29479/2013

1787/2013

1.981,44

12/11/2013

1819/2013

284,16

21/11/2013

30233/2013
ATA nº 100/2012

18/04/2013

10754/2013
11767/2013
12377/2013

429/2013
491/2013
599/2013

16.745,30
5.087,90
10.751,02

19/04/2013
30/04/2013
10/05/2013

13183/2013

607/2013

5.946,10

16/05/2013

13739/2013

664/2013
791/2013
812/2013

10.160,64

24/05/2013

4.965,30
10.060,66

07/06/2013
17/06/2013

15159/2013
15632/2013
16919/2013

932/2013

790,34

26/06/2013

18341/2013

1071/2013

1.290,24

12/07/2013

19026/2013

3.309,52

22/07/2013

291,18

26/07/2013

Data da AF

10.491,75

1721/2013
2046/2013

Processo nº

09/04/2013

10.321,92

Valor R$

1667/2013

ATA nº 94/2012

4.904,00

360/2013

01/08/2013

Data da AF

25406/2013
32698/2013

Au toriz ação de Fornecimento nº
885/2013
1664/2013

359/2013

9330/2013

72.320,00

Valor R$

25400/2013

Processo nº
17193/2013
25397/2013

9176/2013

1204/2013

Empresa: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

1678/2013

08/03/2013
19/03/2013

20237/2013

26/12/2013

25598/2013

24.791,66
10.160,64

31/07/2013
01/08/2013

3.878,00

ATA nº 107/2012
Processo nº
25383/2013
25409/2013
ATA nº 109/2012

232/2013
268/2013

10.980,16
21.611,52

2048/2013

Au toriz ação de Fornecimento nº
1677/2013

6409/2013
7216/2013

1200/2013
1206/2013

32702/2013

Processo nº
25402/2013

18/01/2013
22/02/2013

20003/2013
20238/2013

25/10/2013

Autorização de Fornecimento nº

9.383,42

19657/2013

14.395,20

Processo nº

162/2013

Data da AF

1674/2013

ATA nº 038/2012 Empresa: JBS S/A
Processo nº
Autorização de Fornecimento nº

Autoriz ação de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

1278/2013

26.198,34

22/08/2013

24151/2013

1487/2013

31.401,75

17/09/2013

27611/2013

1724/2013

23.222,01

22/10/2013

29455/2013

1786/2013

27.859,43

12/11/2013

Pindamonhangaba, 17 de março de 2014.

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 111/2013 de “Aquisição de gêneros perecíveis, carnes para
alimentação escolar”, conforme solicitado pelo Departamento de Licitação e Compras, por meio
do memo nº 746/2013-DLC/HPM, com parecer favorável da Secretaria de Assuntos Jurídicos e
homologação do Prefeito em favor da segunda colocada no referido Pregão, inclui-se os itens nº
01, 02 e 04 à presente ata, que passa a vigorar conforme tabela abaixo, as demais cláusulas e
condições constantes na Ata de Registro de Preços originária, lavrada em 06 de setembro 2013,
permanecem inalteradas:

ATA nº
Empresa
BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
061/2013
:
UNID.
CONSUM
VALOR
ITE
O
DE
DESCRIÇÃO
MARCA UNITÁRI
M
ESTIMAD
MEDID
O (R$)
O
ANUAL
A

01

KG

02

KG

20005/2013

1198/2013
12.378,61
31/07/2013
M.
ZAMBONI
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES
DE
PRODUTOS
ATA nº 039/2012 Empresa:
ALIMENTÍCIOS E MARCADORIAS EM GERAL EPP
Processo nº
Valor R$
Autorização de Fornecimento nº
Data da AF
1455/2013

015/2013

18.901,62

18/01/2013

5086/2013
6412/2013

159/2013
234/2013

17.349,52
15.681,79

22/02/2013
08/03/2013

8230/2013

288/2013

10.625,83

25/03/2013

9174/2013

356/2013

6.472,97

09/04/2013

9331/2013

357/2013

8.475,74

11/04/2013

10249/2013
10740/2013

358/2013
428/2013

11.365,01
11.318,87

16/04/2013
19/04/2013

11711/2013

494/2013

10.408,07

30/04/2013

12373/2013

601/2013

13181/2013
13742/2013

609/2013
662/2013

10.450,35
7.647,18
9.296,60

22/05/2013
18/05/2013

14300/2013
15158/2013
15634/2013

680/2013

13.287,24

793/2013
816/2013

6.091,76
8.987,80

29/05/2013
07/06/2013
17/06/2013

16218/2013

814/2013

443,28

18/06/2013

16916/2013
18338/2013

931/2013

736,49
2.886,77

26/06/2013
12/07/2013

1082/2013
1104/2013

19030/2013

ALMÔNDEGAS DE CARNE
BOVINA CONGELADAS
Produto obtido de carne bovina
moída, moldado na forma de bola,
congelado. Poderá conter como
ingredientes opcionais: gordura
animal e/ou vegetal, água, sal,
extensor de massa, proteínas de
origem animal e/ou vegetal,
carboidratos, condimentos, aromas
e especiarias, exceto pimenta,
aditivos intencionais permitidos na
legislação vigente. Será permitida,
no limite máximo de 30%, a
adição de carne mecanicamente
separada, exclusivamente em
almôndegas cozidas, e a utilização
de, no máximo, 4% de proteína
não cárnea na forma agregada.
Proteína no mínimo 15%, gordura
no máximo 15%, carboidratos
máximo de 7%, sódio no máximo
0,5%, valores referentes ao peso
do produto. Embalagem primária:
saco de polietileno de baixa
densidade, atóxico, transparente,
hermeticamente fechado,
resistente ao transpo
rte e
armazenamento, contendo
aproximadamente 2kg. Peso
unitário de aproximadamente: 25g.
Deverá conter as informações:
modo de preparo e de
descongelamento, instrução de
armazenamento e conservação,
marca comercial, nome e
descrição do produto, carimbo do
Ministério da Agricultura, tabela
de conservação, razão social,
endereço, CNPJ e inscrição
estadual da empresa, número de
registro no Ministério da
Agricultura, lista de ingredientes,
peso líquido, tabela nutricional,
além dos dizeres: “Mantenha
Congelado de ( -18ºC) à ( –12ºC)”,
“Indústria Brasileira”, “Uma vez
descongelado, este produto não
deverá ser novamente congelado”;
lote, que corresponde à data de
fabricação, juntamente com o
prazo de validade.

12,90

CARNE BOVINA EM CUBOS
CONGELADA

13,00

3.006,08

22/07/2013

10.085,87

31/07/2013

19660/2013

8.190,75

26/07/2013

20007/2013

1199/2013

10.936,38

31/07/2013

20236/2013

1205/2013

37.515,00

01/08/2013

Pindamonhangaba, 17 de março de 2014.
04

KG

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 158/2013 de “Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de locação de brinquedos infláveis para eventos. Que serão utilizados de
acordo com a necessidade pela SEJELP”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinadas em 10/03/2014:
ATA nº 63/2014
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

Unid.

02

Unid.

03

Unid.

Empresa:

ANTONIO CARLOS MARCIANO CRUZEIRO – ME
VALOR
UNITÁRIO (R$)

CONSU
MO
ESTIMA
DO
ANUAL

150,00

50

004.016 - Locação de cama elástica 4,00 metros por período
de 5 horas - com monitor.
Total estimado - 25 (2013) 25 (2014)

148,00

50

004.016 - Locação de tobogã médio por período de 5 horas com monitor.

500,00

50

DESCRIÇÃO

004.016 - Locação de balão pula-pula por período de 5 horas
- com monitor.
Total estimado - 25 (2013) 25 (2014)

Total estimado - 25 (2013) 25 (2014)
04

Unid.

004.016 - Locação de tobogã grande por período de 5 horas com monitor.
Total estimado - 25 (2013) 25 (2014)

485,00

50

05

Unid.

004.016 - Locação de castelo de bolinhas por período de 5
horas - com monitor.

198,00

50

Total estimado - 25 (2013) 25 (2014)
06

Unid.

004.016 - Locação de touro mecânico por período de 5 horas
- com monitor.
Total estimado - 25 (2013) 2 5 (2014)

495,00

50

07

Unid.

004.016 - Locação de touro inflável por período de 5 horas com monitor.

320,00

35

800,00

35

Total estimado - 15 (2013) 20 (2014)
08

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

004.016 - Locação de quadra de futebol de sabão por período
de 5 horas - com monitor.
Total estimado - 15 (2013) 20 (2014)

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2012
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar.

11

Unid.

004.016 - Locação de brinquedo tombo legal por período de
5 horas - com monitor.
Total estimado - 15 (2013) 15 (2014)

315,00

30

12

Unid.

004.016 - Locação de balão pula pula por período de 10 horas
- com monitor.

560,00

15

13

Unid.

004.016 - Locação de cama elástica 4,00 metros por período
de 10 horas - com monitor.
Total estimado - 05 (2013) 05 (2014)

356,00

10

14

Unid.

004.016 - Locação de tobogã médio por período de 10 horas com monitor.

693,00

15

15

Unid.

004.016 - Locação de tobogã grande por período de 10 horas
- com monitor.
Total estimado - 05 (2013) 10 (2014)

792,00

15

16

Unid.

004.016 - Locação de castelo de bolinhas por período de 10
horas - com monitor.

396,00

10

891,00

10

Total estimado - 05 (2013) 10 (2014)

ATA nº 041/2012 Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26595/2012

1446/2012

30.232,53

17/08/2012

23597/2012

1748/2012

12.402,62

15/08/2012

24780/2012

2340/2012

23.781,64

24/08/2012

25378/2012

2369/2012

30.114,87

30/08/2012

25947/2012

2450/2012

20.841,63

06/09/2012

26735/2012

2515/2012

22.753,95

14/09/2012

27443/2012

2594/2012

23.690,71

21/09/2012

27949/2012

2617/2012

18.622,00

27/09/2012

28594/2012

2698/2012

17.520,74

08/10/2012

29159/2012

2726/2012

21.305,49

11/10/2012

29931/2012

2781/2012

11.384,43

22/10/2012

30593/2012

2856/2012

13.669,78

26/10/2012

31407/2012

2871/2012

9.826,75

05/11/2012

32024/2012

2906/2012

20.065,25

13/11/2012

32261/2012

2924/2012

19.618,71

14/11/2012

32936/2012

3027/2012

14.548,62

23/11/2012

Pindamonhangaba, 17 de março de 2014.

Unid.

Total estimado - 05 (2013) 10 (2014)

Total estimado – 05 (2013) 05 (2014)
17

Unid.

004.016 - Locação de touro mecânico por período de 10
horas - com monitor.
Total estimado - 5 (2013) 5 (2014)

18

Unid.

19

Unid.

20

Unid.

21

Unid.

22

Unid.

004.016 - Locação de quadra de futebol de sabão por período
de 10 horas - com monitor.
Total estimado - 05 (2013) 10 (2014)

940,00

15

004.016 - Locação de parede de escalada por período de 10
horas - com monitor.

841,00

15

247,00

15

500,00

375,00

004.016 - Locação de pimbolin por período de 10 horas com monitor.
Total estimado - 05 (2013) 10 (2014)
004.016 - Locação de brinquedo tombo legal por período de
10 horas - com monitor.

Pindamonhangaba, 13 de março de 2014

FRIDEL

30.000

SIF: 2594

CARNE
BOVINA
MOIDA
CONGELADA
Corte: coxão duro, coxão mole ou
patinho, moído. Devem ser eliminados os
excessos de gordura, cartilagem e
aponeuroses. As carnes deverão
apresentar-se livres de parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substância
que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração. A carne deve apresentar
aspecto próprio da espécie, não estar
amolecida e nem pegajosa, apresentar cor
própria, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas e odor característico.
Embalagem
Primária:
saco
de
polietileno,
atóxico,
transparente,
hermeticamente fechado, resistente ao
transporte e armazenamento, a vácuo,
com 1kg, contendo as informações: nome
do produto, validade, endereço do
produtor, número do lote ou data de
embalagem, modo de descongelamento,
marca comercial, nome e descrição do
produto, carimbo do Ministério da
Agricultura, tabela de conservação, razão
social, endereço, CNPJ e inscrição
estadual da empresa, número de registro
no Ministério da Agricultura, lista de
ingredientes, peso líquido, tabela
nutricional, além dos dizeres: “Mantenha
Congelado à (-18ºC) a (–12ºC)”,
“Indústria Brasileira”, “Uma vez
descongelado, este produto não deverá
ser novamente congelado”.

10,90

FRIDEL
SIF: 2594

Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2013

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 232/2013 de “AQUISIÇÃO DE AGREGADOS
PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE
PINDAMONHANGABA PELA USINA DE ASFALTO, CONFORME SOLICITADO
PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO”, foram elaboradas as Atas para Registro
de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 14/01/2014:
ATA nº 09/2014

Empresa:

CASAMAX COMERCIAL LTDA.

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

02

M3

PEDRA BRITADA Nº 01

05

M3

PÓ DE PEDRA PÓ DE PEDRA, PROVENIENTE DE
ROCHA BASALTICA, PARA COMPOSIÇÃO DE
USINADO PRE-MISTURADO A FRIO, PASSANDO
100% NA PENEIRA 1/8"(3,17MM)

DESCRIÇÃO

Empresa:

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

HOLCIM

59,78

1.500

HOLCIM

63,50

3.000

MARCA

HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

15

04

M3

10

01

M3

BICA CORRIDA

SANTA
CORNÉLIA

57,49

3.500

03

M3

PEDRA BRITADA Nº 03

SANTA
CORNÉLIA

62,43

1.200

Total estimado - 05 (2013) 10 (2014)
004.016 - Locação de piscina de bolinhas não inflável 2x2
por período de 10horas - com monitor.
Total estimado - 05 (2013) 05 (2014)

30.000

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ATA nº 010/2014

Total estimado - 05 (2013) 10 (2014)

FRIDEL
SIF: 2594

Corte: coxão duro, coxão mole ou
patinho, em cubos. Devem ser
eliminados os excessos de
gordura, cartilagem e aponeuroses.
As carnes deverão apresentar-se
livres de parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância que
possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. A carne deve
apresentar aspecto próprio da
espécie, não estar amolecida e nem
pegajosa, apresentar cor própria,
sem manchas esverdeadas ou
pardacentas e odor característico.
Embalagem Primária: saco de
polietileno, atóxico, transparente,
hermeticamente
fechado,
resistente
ao
transporte
e
armazenamento, a vácuo, com
1kg, contendo as informações:
nome do produto, validade,
endereço do produtor, número do
lote ou data de embalagem, modo
de
descongelamento,
marca
comercial, nome e descrição do
produto, carimbo do Ministério da
Agricultura,
tabela
de
conservação,
razão
social,
endereço, CNPJ e inscrição
estadual da empresa, número de
registro
no
Ministério
da
Agricultura, lista de ingredientes,
peso líquido, tabela nutricional,
além dos dizeres: “Mantenha
Congelado à (-18ºC) a (–12ºC)”,
“Indústria Brasileira”, “Uma vez
descongelado, este produto não
deverá ser novamente congelado”.

24/05/2013

1161/2013
1124/2013

19504/2013

Empresa: NUTRIMETAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

21346/2013

PRIMEIRO ADITAMENTO PARA RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
061/2013, FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E A EMPRESA BOSCATTI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP

Data da AF

Valor R$
23.003,20

Valor R$

25391/2013
ATA nº 114/2012

Autorização de Fornecimento nº
010/2013

1105/2013
1125/2013

Empresa: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
Autorização de Fornecimento nº

Processo nº

Data da AF

Valor R$

Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2013

ATA nº 037/2012 Empresa: CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

Valor R$

Empresa: RODRIGUES AUGUSTO RODRIGUES ME

Processo nº

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Empresa: DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP

Processo nº

Processo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 034/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 072/2012
Objeto: Contratação de empresa para realização de manutenção em equipamentos odontológicos
e de inaloterapia da municipalidade pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: Junque Peças e Serviços Odonto-Médico Hospitalares Ltda.
Data de assinatura: 25/02/14.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Roberto Carlos Manaliscki Junque.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2014.

Empresa: DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MÓVEIS EPP

9

18 de MARÇO de 2014

ATA nº 011/2014

DESCRIÇÃO
PEDRISCO PROVENIENTE DE BRITAMENTO DE
PEDRA PARA USINA DE ASFALTO, PONTIAGUDO,
GROSSO

Empresa:

MARCA
SARPAV

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

73,72

4.500

SANTA CORNÉLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA EPP

TERÇA-FEIRA

Pindamonhangaba

18 DE MARÇO de 2014

CULTURA
Tribuna do Norte

& LAZER

Sucesso na estreia do Circuito Cultural
Maria Fernanda Munhoz
***
O Circuito Cultural
Paulista estreou no sábado (15), no Bosque da
Princesa, com grande participação de público. O espetáculo de estreia foi “Ao
divagar se vai longe e de
bicicleta mais ainda”, com
a Cia Um Pé de Dois, de
Porto Alegre/RS.
Em cerca de 50 minutos de espetáculo, os atores Mariana Ferreira e
Mauro Bruzza contaram
a história de amor entre
os palhaços Camomila
e Quindim, arrancando
gargalhadas da plateia. O
espetáculo teve malabarismo, acrobacias, dança

e interação com o público.
A atração foi trazida a
Pindamonhangaba pela
parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo e Departamento de Cultura,
com o Governo do Estado. O Circuito Cultural
Paulista é um programa
que visa oferecer cultura com qualidade para
o maior número de pessoas. Neste ano, mais de
100 cidades estão participando da programação
que traz a Pinda, no dia
27 de abril, o show de Arnaldo Antunes.
Todas as atrações são
gratuitas.

Público marcou presença no Bosque

Bosque da Princesa
tem tarde musical
Maria Fernanda Munhoz
***
O Bosque da Princesa recebeu, no sábado
(15), uma edição es-

pecial do Pinda em Cena
com apresentações musicais. O evento foi gratuito
e contou com a presença
da população.
Maria Fernanda Munhoz

Aprendizes da Corporação Musical Euterpe
Maria Fernanda Munhoz

Artista plástica participou do evento

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Logo após a apresentação do Circuito Cultural Paulista, o Pinda em
Cena teve a apresentação dos Aprendizes
da Corporação Musical
Euterpe, Coral da igreja Antioquia e Coral
Madrigal In-Cantum.
Além das apresentações musicais, a artista
plástica Márcia esteve
presente apresentando
algumas telas, produzindo e conversando
com a população. O
pessoal do slack line
também esteve presente, assim como a equipe do Departamento
de Turismo, que participou do evento com
o CIIT – Centro Itinerante de Informações
Turísticas, mostrando
um pouco das atrações
turísticas da cidade e
com atividades para as
crianças.
A edição especial do
Pinda em Cena foi realizada pela Prefeitura
de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria
de Educação, Cultura
e Turismo e o Departamento de Cultura.

A peça contou a história de amor entre
Camomila e Quindim

Dia da Poesia com
declamações na Praça
Maria Fernanda Munho
***
Os artistas da cidade
comemoraram o Dia da
Poesia com uma declamação conjunta nas ruas do
centro, no sábado (15), durante a manhã. A intenção
foi comemorar a data (14
de março) e levar a arte
para próximo do povo.
Os artistas se caracterizaram como os mais
conhecidos poetas, como

Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves, Cecília Meirelles e o português
Fernando Pessoa, entre
outros, e declamaram
seus versos para que a população pudesse apreciar.
Também foram distribuídos poemas para as pessoas que passaram pela feira
livre, Mercado Municipal
e Praça Monsenhor Marcondes. Os membros da
APL – Academia Pinda-

monhangabense de Letras
– também marcaram presença, autografando seus
livros e expondo os trabalhos dos acadêmicos.
O evento foi uma realização da Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo, e Departamento de
Cultura, em parceria com
os artistas da cidade e a
APL.
Maria Fernanda Munhoz

O encerramento da manhã foi com declamação de poesias no chafariz

Ouro Verde recebe Pinda em Cena
Maria Fernanda Munhoz
***
O primeiro bairro do
ano a receber o Pinda em
Cena foi o Ouro Verde, na
sexta-feira (14). O evento
foi realizado no centro comunitário do bairro.
Diversos artistas da cidade se apresentaram no
evento, que teve música,
dança, teatro e artes plásticas. As atrações musicais
foram os Aprendizes da
Corporação Musical Euterpe, o grupo Semeando

Adoradores e Mc Nathan.
Na dança, o grupo Capoeira Vida apresentou maculelê e capoeira, e também
esteve presente a Congada
São Benedito.
Os artistas plásticos
Felipe Callipo e Attla
Santos também estiveram presentes, fazendo
esculturas e conversando com a população. A
apresentação teatral da
noite ficou por conta do
Palhaço Alegrito e do
Mágico Jack, com o es-

petáculo “Sorria, você
está no Circo”.
O Pinda em Cena é
apresentado todos os meses em dois bairros da cidade. É uma realização da
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo e Departamento de Cultura. A
intenção é levar a arte ao
público, incentivando a
produção artística e dando oportunidade para os
artistas da cidade mostrarem seu trabalho.

André Nascimento

Apresentação de maculelê na quadra do Ouro Verde

