Thiagão é bicampeão brasileiro de supino
O atleta Thiago Miranda sagrou-se bicampeão Brasileiro de Supino e campeão nacional de Powerliﬁting neste ﬁm de semana, em
Guarulhos. Thiagão, como é conhecido entre
os competidores, superou adversários dos

Divulgação

principais clubes do Brasil e trouxe mais um
título para Pinda. Para José Luís Camilo, o
Grilo, campeão mundial de ﬁsiculturismo, a
conquista é resultado de horas de treinamento e dedicação de Thiago Miranda.
PÁGINA 2
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Cocepelco assina contrato de
arrendamento da Nobrecel

Odirley Pereira

A Cocepelco – Cooperativa de Trabalho em Celulose
e Papel Coruputuba – assinou o contrato de arrendamento do parque fabril da
Nobrecel na tarde de terçafeira (12). O documento, que
já foi homologado pelo Juiz
da 3ª vara civil de Pindamonhangaba, passa a vigorar
dia 25 de agosto – data em
que será religada a energia
elétrica da indústria e reiniciada a produção de papel.
Gradativamente, a Cocepelco restabelecerá o trabalho direto e indireto de
aproximadamente
1.200
pessoas de Pindamonhangaba e região.
PÁGINA 3

SEMANA JURÍDICA:
OAB ENTREGA
CARTEIRAS AOS
ADVOGADOS
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Detentos
devem
retornar hoje
aos presídios
Às 18 horas de hoje (13),
178 detentos devem retornar
ao P2 (Presídio Dr. José Augusto Salgado), em Tremembé. Desde o início da semana,
os presídios estão recebendo
os 1.921 condenados liberados para o indulto do Dia dos
Pais. Como acontece em todas as ocasiões, boa parte dos
presidiários ainda não retornou. No ﬁnal desta semana, a
Secretaria de Administração
Penitenciária vai informar o
número de presidiários que
retornou e os que estão foragidos.

PÁGINA 2

SUPERMERCADO
É ASSALTADO NO
ALTO CARDOSO
PÁGINA 2

Fábrica de papel é uma das indústrias mais antigas da região

Micro e pequenas empresas de
Pinda terão crescimento no lucro
Os micro e pequenos
empresários de Pindamonhangaba podem participar do seminário ‘Café com
Inovação’, que será realizado nesta quarta-feira
(13), a partir das 18 horas.

O evento, promovido pelo
Sebrae, visa estimular o investimento em melhorias
de produtos e serviços para
que haja reﬂexo direto na
expansão das atividades e
no lucro. Técnicas avança-

DESCUPINIZAÇÃO
PRESERVA
IMAGENS DA
IGREJA MATRIZ

das de marketing, tendências tecnológicas, inspeção,
qualidade e outros temas
serão profundamente debatidos por especialistas
do setor.
PÁGINA 3
Assessoria CVP

O Santuário Mariano Diocesano Nossa Senhora do
Bom Sucesso – Igreja Matriz
– está livre de cupins e outras pragas que deterioram as
imagens de santos do local.
O serviço de descupinização
realizado na semana passada
eliminou os insetos e irá preservar as imagens históricas
da igreja.
PÁGINA 5

HISTÓRIA:
MÉDICOS
TRABALHAVAM
DE GRAÇA NA
SANTA CASA
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QUARTA-FEIRA

15º
CHUVA À TARDE NEBULOSIDADE EM AUMENTO

22º
UV 6
Fonte CPTEC/INPE

2

E

Pindamonhangaba

ditorial
O Leão não dá preferência

Idosos, deficientes e doentes
fora do 3º lotes estão na malha fina

A

Receita Federal enviou nota à imprensa praticamente garantindo que
idosos, pessoas com deficiência física
ou com doenças graves que não estão nos três
primeiros lotes de restituição do Imposto de
Renda caíram na malha fina.
O terceiro lote está disponível para consulta desta sexta-feira (8) na página da instituição
www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone
Receitafone 146 e será pago no dia 15 deste
mês, beneficiando 1.624.394 contribuintes e
totalizando mais de R$ 2 bilhões na economia
nacional, que vive um momento turbulento especialmente nos últimos meses.
Assim como nesta fase, as duas anteriores liberadas nos últimos meses priorizaram o grupo
em questão, no entanto, isso não exclui pessoas
fora deste perfil.
Voltando ao ponto em questão, a informação sobre a malha fina partiu do supervisor nacional do órgão no setor de IR, Joaquim Adir.
Segundo ele, idosos, deficientes e doentes fora
do 3º lote precisam consultar as pendências do
extrato no site da Receita.
No Brasil, estes e outros grupos são, naturalmente, devidamente protegidos por diversas
leis que lhes asseguram direitos. Mas, quando o
assunto é a Receita Federal, o único privilégio é
receber antes dos demais contribuintes.
Ademais, ser idoso, deficiente ou ter doença
terminal, para o principal órgão de arrecadação
e mais bem estruturado do Brasil não significa
nada.
É, com o leão da Receita não há direitos garantidos para ninguém. Mesmo na hora de liberar a restituição, o felino faz questão de colocar suas garras e dificultar o processo.
Deixando o sentido figurado de lado, cabe
a este grupo de pessoas e aos demais que têm
problemas com a Receita acelerar o processo
e resolver as pendências antes da situação se
agravar.

V

anguarda

literária

* José Valdez de Castro Moura

O POETA CESÍDIO AMBROGI

O poeta eclético, sonetista emérito, além de grande
trovador (Presidente Perpétuo da UBT - Taubaté) -CESÍDIO
AMBROGI- falecido em 1964, foi um dos maiores nomes
da intelectualidade valeparaibana. Nascido na simpática e
bucólica Natividade da Serra, estudou Engenharia na Escola
Politécnica de S. Paulo, mas, foi na Itália, na Universidade
Real, que se graduou em Engenharia e Letras Clássicas.
Entretanto, esse extraordinário poeta dedicou-se ao magistério, com amor e dignidade, tendo lecionado português e
literatura brasileira, labor que exerceu com o apoio inconteste da grande companheira de sua vida, o seu anjo de
candura, a talentosa professora, advogada e trovadora Lygia
Terezinha Fumagalli Ambrogi.
Por mais de três décadas, como Mestre, o grande CESÍDO AMBROGI honrou o seu mister, exercendo notável
influência na formação de professores, muitos dos quais,
pontificam hoje na nossa querida Universidade de Taubaté.

O Mestre CESÍDIO, como era chamado,
deixou para os pósteros, versos modernos e
sentimentais como esses:
“Deus, porém, me fez um trapo
-trapo humano, já se vêe me cingiu à inércia do trabalho,
preso à lama da terra.
Mas, Ele é bom. E deixa
que minha cabeça viva entre as estrelas”.

Fundação Dr. João Romeiro
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Thiagão é bicampeão brasileiro de supino
O atleta Thiago Miranda consagrou-se bicampeão Brasileiro
de Supino e campeão nacional de
Powerlifiting – categoria que reúne
três modalidades: supino, agachamento e levantamento terra.
As provas foram realizadas no
último domingo (10), em Guarulhos, e o pindamonhangabense superou dezenas de adversários.
As competições vencidas por
Thiago Miranda foram da categoria até 90kg, nas quais ele levantou
200kg no supino, 210kg no agachamento e 210kg no levantamento terra.
“As provas são computadas de
acordo com o peso de cada atleta.
Na categoria com pessoas pesando
até 90kg eu obtive o melhor desempenho e conquistei os títulos,
já que levantei pouco mais de duas
vezes o meu próprio peso”.
Thiago Miranda, que representa e é patrocinado pela Academia

Arquivo pessoal

Grilo Muscle, localizada na região
central de Pinda, é metalúrgico,
tem 32 anos, mora no Bosque, e
treina desde os 15 anos. “Passo
cerca de 1h30 por dia fazendo
exercícios os sete dias da semana
e ainda tomo muito cuidado com
a alimentação”.
Seu técnico, José Luis Camilo
- o Grilo, campeão mundial de fi-

siculturismo, disse que ‘Thiagão’ é
muito dedicado e que merece o sucesso. “Ele sempre se destaca nas
disputadas e representa muito bem
o nome de Pindamonhangaba nas
competições”. O próximo desafio
de Thiago Mirando é a etapa carioca do Campeonato Brasileiro, que
será realizada dia 6 de setembro,
no Rio de Janeiro.

Diocese realiza Concentração Vocacional
Divulgação

No domingo (17), a Diocese de
Taubaté promove, às 9 horas, na
praça padre João de Faria Fialho
(Praça do Quartel) a Concentração Vocacional. O tema é: “Esta é
a vontade daquele que me enviou:
que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu”. Todos são
convidados para a grande mobilização, pregação da Palavra de
Deus e muita música.

Parte dos 1.921 presos têm até
hoje para retornar de indulto
Parte dos 1.921 detentos das
unidades de Tremembé liberados
para o indulto de Dia dos Pais, na
última semana, têm até as próximas horas de hoje (13) para retornar para os presídios de onde
saíram. Desse montante, 100 saíram com tornozeleiras e são monitorados pelo Departamento de
Inteligência da SAP - Secretaria de
Administração Penitenciária.
O retorno feminino estava previsto até às 18 horas de segundafeira (11). O prazo para os presos
do Pemano se encerrou terça-feira

(12), às 18 horas. Os da P 2 devem
voltar nesta quarta-feira (13), também até às 18 horas. Depois deste
horário, serão considerados foragidos e, caso sejam recapturados,
perdem o direito ao benefício.
Como acontece todas as vezes,
boa parte dos detentos ainda não
retornou aos presídios. A Secretaria de Administração Penitenciária
informou que enviará nota com os
números de retorno e foragidos até
o final desta semana.
O benefício da saída temporária
contempla os internos que cum-

“MINHA TERRA.”
Meu vilarejo-um cromo estilizado.
O Largo da Matriz. Uma palmeira.
A cadeia sem preso nem soldado.
Calma em tudo. Silêncio. Pasmaceira.
Andorinhas em bando no ar lavado.
O rio. O campo. Além de uma porteira,
Um velho casarão acaçapado
Nossa casa tranquila e hospitaleira.
O Cruzeiro lá em cima, em plena serra,
Braços abertos para a minha Terra...
E, eu criança e feliz. Que doce idade!
Hoje, porém, meu Deus, quanta emoção!
Do meu peito no triste mangueirão,
Cavo e soturno, o aboio da saudade...”.

Número de liberados
Pemano (Penitenciária Doutor Edgar Magalhães Noronha) – 1.638
P2 (Presídio Dr. José Augusto Salgado) – 178
Penitenciária Feminina 2 - 105

Polícia

Produziu inúmeras Trovas, como esta que é
conhecida no meio trovadoresco em todo Brasil:
“Do bairro a mulher mais bela
mora na esquina a Gioconda!
Rondam tanto a casa dela
que a esquina ficou redonda...”.
O seu romântico soneto (talvez um dos únicos da nossa
língua, sem verbo), em homenagem à terra natal, é de
um lirismo arrebatador, que emociona qualquer poeta:

prem pena no regime semiaberto
(quando o preso sai de dia para
trabalhar) e apresentam bom comportamento.
Geralmente, isso ocorre em datas festivas como: Páscoa, Dia das
Mães, Dia dos Pais, Dias das Crianças e Natal e Ano Novo.

Assalto em supermercado
deixa funcionário ferido
Bandidos assaltaram
o supermercado Pão de
Açúcar na última segunda-feira (11), em Pinda.
Por volta das 22h20
bandidos armados chegaram ao local e anunciaram
o assalto. Antes de fugir,

os assaltantes agrediram
um dos funcionários com
uma coronhada. Ele foi
levado ao Hospital 10 de
Julho e passa bem.
Não há informações sobre
o valor levado, e até o momento ninguém foi preso.
Imagem ilustrativa

Ave, MESTRE CESÍDIO AMBROGI, Poeta-maior e modelo para
as gerações do futuro do meu país, onde, cada vez mais rareiam
os verdadeiros valores que constroem e elevam uma nação!

*O autor é médico, prof. universitário, mestre e doutor
pela USP, da Casa do Poeta de S. Paulo, da UBT, da Academia
Pindamonhangabense de Letras (cadeira 21) da Academia
Taubateana de Letras e da Academia Paulista de Jornalismo.

EXPEDIENTE

Tribuna do Norte

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro: Antônio Aziz Boulos
CHEFE DE EDIÇÃO: Odirley Pereira - Mtb 48.651
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL: RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET
www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA

3

13 DE AGOSTO DE 2014

EMPREGO
Com arrendamento da Nobrecel,
Cocepelco reinicia produção de papel
A Cocepelco – Cooperativa
de Trabalho em Celulose e Papel Coruputuba – assinou com
a massa falida da Nobrecel S/A
Celulose e Papel o contrato de
arrendamento do parque fabril
da indústria, na tarde de terçafeira (12). O documento, que já
foi homologado pelo juiz da 3ª
Vara Civil de Pindamonhangaba, Dr. Hélio Aparecido Ferreira de Sena, passa a vigorar dia
25 de agosto – data em que será
religada a energia elétrica da
indústria e haverá o reinício da
produção de papel.
Quando a fábrica normalizar a capacidade produtiva, a
Cocepelco restabelecerá o trabalho direto para cerca de 300
pessoas e 900 indiretos, beneficiando 1.200 famílias de Pindamonhangaba e região.
A devolução do emprego para
os chefes de família foi um dos
principais pontos favoráveis à Cocepelco no processo de arrendamento, pois o juiz analisou de forma adequada todas as propostas
e decidiu, mediante os fatos, que
a Cooperativa apresentava a melhor maneira para valorização da
massa falida da indústria e para a
retomada dos postos de trabalho.
A decisão do magistrado ainda
contribui com o desenvolvimento econômico e social de Pindamonhangaba, não apenas com
a geração de emprego e renda,
mas com receita tributária para o
município e, consequentemente,
para o Estado e para o País, além
de abrir as portas da cidade para
novos investidores.

Odirley Pereira

Odirley Pereira

DATA HISTÓRICA
O dia 12 de agosto ﬁcará marcado na história, pois a Cocepelco é a
primeira cooperativa de Pindamonhangaba que vence um processo
de arrendamento de massa falida.
A data de assinatura do documento
acontece um ano e dez dias após o
decreto de falência da antiga Nobrecel (ocorrido em 2 de agosto de
2013), e um ano e dois dias após a
assembleia geral de fundação da
Cocepelco (10 de agosto de 2013).
Os trabalhadores da Cocepelco,
que fazem manutenção no parque
fabril desde dezembro de 2013,
comemoraram o ato e estão ansiosos
para o reinício das atividades na
centenária fábrica.

Acima, parte da indústria; à
direita, cooperados durante
inspeção em equipamento
A atuação da administradora judicial da massa falida, Drª.
Glaice Tommassiello Hungria, e
da representante do Ministério
Público, promotora Drª. Luciana Polenti Cremonese, também
foram fundamentais desde o
início, pela forma como conduziram o processo e pela transparência das ações.

‘Café com Inovação’ apresenta dicas
para empresários aumentarem lucro
Nesta quarta-feira (13),
uma parceria entre o Escritório Regional do Sebrae-SP de Guaratinguetá
e do Cecompi - Centro
para Competitividade e
Inovação do Cone Leste
Paulista realiza, no auditório da Câmara Municipal de Pindamonhangaba,
o “Café com Inovação”.
O evento, que reúne palestras ministradas por representantes de empresas
alocadas no Parque Tecnológico de São José dos
Campos, terá início às 18
horas e tem o objetivo de
estimular o investimento
em melhorias e produtos
e serviços em micro e pequenas empresas, para
que provoque reﬂexo no
aumento dos lucros. Segundo pesquisa realizada
pelo Sebrae, 80% de instituições desse perﬁl que
ﬁzeram o investimento,
obtiveram resultado positivo.
Nas apresentações, os
participantes irão conhecer as inovadoras ferramentas de marketing e
relacionamento aplicá-

Divulgação

PROGRAMAÇÃO
18h – Credenciamento
18h30 – Palestrante:
Armindo Ferreira (Cruz
Ferreira) – Tema: “Você
está preparado para o
consumidor digital?”
– (como a internet
mudou o comportamento dos consumidores
e como as empresas
devem se preparar para
isso);
19h10 – Palestrante:
Gilson Oliveira (Tangram Mobile) – Tema:
“Marketing de Proximidade” – (estratégias
para atrair novos clientes e vender mais);

Pequenos e microempresários vão participar do encontro no auditório da Câmara Municipal
veis a qualquer tipo de
comércio e de implantação imediata nos empreendimentos, o que vai
aproximar os micro e pe-

quenos negócios do setor
de varejo de empresas
dedicadas ao desenvolvimento de tecnologia e
qualidade.

O “Café com Inovação”
tem o apoio da Prefeitura,
Departamento Municipal
de Turismo, Câmara Municipal e Acip - Associação

Comercial e Empresarial
de Pindamonhangaba. As
inscrições podem ser feitas
pelo telefone (12) 3132-6777
e as vagas são limitadas.

20h10 – Palestrante:
Michel Amaral (Designa) – Tema: “Alavanque
seu Negócio com as
Ferramentas do Google” – (Os aplicativos
gratuitos que o Google
oferece para o desenvolvimento dos empreendimentos comerciais).
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V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) reitera ao Prefeito, a realização de estudos
para viabilizar a construção
de uma rodoviária interestadual às margens da Rodovia
Presidente Dutra. Em sua
justificativa, o vereador alega
que a atual rodoviária, construída há mais de 30 anos é
pequena e não comporta a
entrada de mais empresas
com novas linhas de ônibus.
A construção de uma outra,
mais moderna, com mais guichês e plataformas, à beira da
Via Dutra, vai proporcionar
que novas empresas e novas
linhas possam ser criadas e
atendidas, principalmente
ligando as regiões norte e
sul do Brasil, permitindo que

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Pindamonhangaba possa ter
ligações com
outras cidades e
capitais do país.
“Nossa cidade
cresce a cada
dia, e a Dutra
está cada vez
mais próxima,
desta forma,
uma rodoviária
às margens desta rodovia, vai
facilitar novas
linhas e novas
empresas”.
Melhorias
para o
Bonsucesso
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
extensão da rede de esgoto do
bairro Massaim até o bairro
do Bonsucesso. “Precisamos
dar melhores condições de
infraestrutura aos nossos bairros rurais e nossos pedidos visam dar melhores condições
ao homem do campo”, diz o
vereador.
Rede de Água
O vereador Felipe César
– FC também pede que a
administração faça a extensão
da rede de água do bairro da
Cruz Grande até o bairro da
Colmeia. O vereador justifica
que a população dos bairros
rurais carecem de água tratada
e este pedido é antigo, e que
ainda não foram atendidos.

O vereador Janio Ardito
Lerário (PSDB) está muito
otimista com o crescimento
econômico e sustentável de
Pindamonhangaba. O vereador acredita que “realmente
é uma satisfação ver a nossa
cidade sendo bem cuidada e
crescendo muito”.
Segundo o parlamentar,
várias entidades são responsáveis por este crescimento.
Ele citou como exemplo
o Ministério da Educação
que, por meio do PAC 2
(Programa de Aceleração
do Crescimento), possibilitou a construção de seis
novas creches. O pedido
dessas melhorias foi resultado das diversas reuniões
que o prefeito fez com os
moradores de cada bairro.
Janio Lerario informou
ainda que “além de quatro
quadras cobertas para escolas, o município construiu
uma cobertura de quadra
poliesportiva e estão sendo feitas
também diversas
obras de galerias
de águas de pluviais”. Janio disse
que “vale a pena
destacar que estas
galerias são obras
importantíssimas e
que tem a função
de fazer a drenagem

e manejo de águas evitando enchentes em áreas de
acúmulo de água nas vias e
organizando a vazão até os
córregos e rios.
O vereador esclareceu
que “várias empresas já se
instalaram e outras estão por
vir, trazendo para o nosso
município muitos empregos
e renda”. Ele falou também
da duplicação da avenida
Manoel César Ribeiro, da
construção da UBS - Unidade Básica de Saúde - do
Ipê II e das 3 novas UPAS
(Unidade de Pronto Atendimento) que serão instaladas
em Moreira Cesar, Cidade
Nova e Araretama). “Quero
parabenizar o prefeito e
toda sua equipe, que tem
trabalhado muito para o
crescimento da cidade, demonstrando muito cuidado
com a população. Isso não
acontecia há muito tempo”,
finalizou Janio Lerario.
Assessoria

de
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Cal tem acompanhado obras
Felipe César – FC reitera Janio Lerario demonstra
otimismo com obras e
realizadas pela Administração
a construção de uma
crescimento de Pindamonhangaba na cidade e em Moreira César
rodoviária na Via Dutra

Vereador Cal

O vereador José Carlos
Gomes - CAL (PTB), está
acompanhando de perto as obras
que estão sendo realizadas pela
Administração Municipal na
cidade e no Distrito de Moreira
César, e diz que essas obras são
fundamentais para o bem-estar
da população e para o desenvolvimento de Pindamonhangaba.
O vereador elenca as obras,
como a construção das creches,
das Unidades Básicas de Saúde, quadras de esporte, ponte
de ligação dos bairros Pasin
- Mantiqueira, asfaltamento e
recapeamento de várias ruas
e avenidas, galerias, escolas,
entre outras obras que já estão
licitadas, e serão iniciadas em
breve, como as UPAS, que serão
um grande ganho para a Saúde
da população, e o cemitério
de Moreira César, que deverá
contar com velório, capela e
sala de administração, atendendo todas as solicitações da

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

população, conforme
abaixo-assinado, enviado ao Prefeito, e que
já se encontra em fase
de terraplanagem, no
final do bairro Laerte
Assumpção. “Com certeza muitas obras ainda
virão, para atender os
pedidos de prioridade,
feitas ao Prefeito nas
reuniões realizadas nos
bairros. Esperamos que
em breve possamos
inaugurar e entregar
estas obras para utilização pela população”,
enfatiza o vereador Cal.
Dia dos Pais
O vereador Cal, deixa um
abraço a todos os Pais de Pindamonhangaba, pela passagem
do Dia dos Pais, no último dia
10 de Agosto, e pede a Deus
que Ilumine e dê muita Saúde a
todos para que possam criar seus
filhos para a construção de um
mundo melhor, sem drogas, sem
violência, mas com muito amor
e respeito ao próximo.
Audiência Pública
dos Correios
O vereador Cal reforça o
convite para aAudiência Pública
dos funcionários dos Correios,
que será realizado na Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, no próximo dia 14 deAgosto,
às 19 horas, onde serão debatidos vários assuntos referentes a
melhoria dos serviços prestados
pelos Correios e também das
melhorias de condições para que
esses valorosos carteiros possam
desempenhar suas funções.

Toninho da Farmácia solicita Vereador Magrão acompanha Vereador Professor Eric solicita
manutenção das pilastras da obras de construção da Quadra construção de UBS para Jardim
Poliesportiva no Mantiqueira
caixa água da Chacrinha
Azeredo, em Moreira César
Fotos: Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

fotos :

A ssessoria

de

C omunicação /CVP

Vereador
Magrão visitou
as obras

Quadra
Poliesportiva
do Mantiqueira;
na foto menor,
da

a visão interna
do novo espaço
esportivo que
vai beneficiar

Vereador Toninho

da

Farmácia

os moradores e
pede a manutenção das pilastras de

s u s t e n ta ç ã o d a c a i x a d ’ á g u a q u e a b a s t e c e a c o m u n i d a d e d a

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicita a
manutenção e reforma das
pilastras que dão sustentação
à caixa d’água que atende aos
moradores da comunidade
rural da Chacrinha.
O vereador justifica seu
pedido no fato que as pilastras
de sustentação oferecem risco
a comunidade e aos moradores
da área.
O vereador Toninho da
Farmácia, também volta a solicitar a manutenção da ponte
de acesso à comunidade que
encontra se em situação precária, necessitando de reparos
urgentes.
Meio Ambiente
O vereador Toninho da
Farmácia encaminhou so-

Chacrinha

licitação à prefeitura para
que seja realizada a limpeza
de uma valeta localizada no
final das ruas Pedro Henrique
Gonçalves e Manoel Jacinto
Pereira, no bairro do Bosque.
O local vem sendo alvo de
descarte irregular de lixo e
materiais de difícil decomposição, oferecendo risco ao
meio ambiente já que a água
da referida valeta deságua no
Rio Paraíba.
Residencial Andrade
Atendendo pedido dos
moradores da rua Augusto
Camilo de Souza, o vereador
Toninho da Farmácia está
solicitando a manutenção da
pavimentação asfáltica desta
via, bem como a manutenção
do passeio público.

esportistas do
bairro

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão
(PPS) visitou na manhã desta
terça feira, dia 5, as obras de
construção da Quadra Poliesportiva do bairro Mantiqueira.
A obra está sendo realizada
na área institucional, situado
na Rua Geraldo Derrico. A
quadra está com piso pronto
e coberta. Atualmente está
sendo iniciado o fechamento
das laterais do ginásio.
O vereador Magrão destaca que tramita na Câmara de
Pindamonhangaba, o Projeto
de Lei nº 59/2014, de sua
autoria, que visa denominar
a Quadra Coberta do bairro
Mantiqueira, de José Leonildo
de Almeida - “LEÃO”, em

homenagem a esse cidadão,
por sua luta no meio esportivo
no Distrito de Moreira César,
principalmente como técnico
de futsal, onde atua com
brilhantismo, dado que sua
principal característica é o espírito de liderança. “Agradeço
à Subprefeitura de Moreira
César, subprefeito Mané e
parabenizo os moradores do
bairro, que vão receber esta
quadra poliesportiva com toda
infraestrutura para realização
de práticas esportivas, no
intuito de retirar as crianças
das ruas, formando cidadãos
através do esporte e melhorando a qualidade de vida das
pessoas”, conclui o vereador
Magrão.

Através do requerimento
nº 1.602/2014 – aprovado
no plenário da Câmara - o
vereador Professor Eric (PR)
pediu na última sessão ordinária, estudos e providências
para construção de uma UBS
(Unidade Básica de Saúde),
no bairro Jardim Azeredo,
localizado no Distrito de
Moreira César.
Acompanhando o crescimento considerável da
população dos bairros localizados da linha férrea até a
rodovia Presidente Dutra e a
falta de um atendimento de
qualidade aos moradores, o
vereador Professor Eric teve
a iniciativa - através de requerimento - de fazer a solicitação
ao Prefeito para a construção
desta unidade para o bairro.
Na ocasião também foi fei-

to um requerimento verbal
ao Prefeito, na presença da
Secretaria de Saúde do município, Sandra Maria Carneiro
Tutihashi, para construção de
uma UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) para o Distrito
de Moreira César.
Por sua vez, o vereador
ressaltou a importância da
construção dessas unidades
no Distrito de Moreira César.
“É muito importante esse
investimento no Distrito de
Moreira César, pois os moradores necessitam de um atendimento médico de qualidade.
Acredito que, com a instalação
dessas Unidades de Saúde,
não resolverá os problemas
de saúde do município, porém
será um grande passo nessa
batalha”, concluiu o vereador
Professor Eric.
Assessoria

de
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Vereador Professor Eric

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

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

OAB entrega carteiras para novos
advogados na Semana Jurídica

A 52ª Subseção da OAB
- Ordem dos Advogados do
Brasil, sediada em Pindamonhangaba, abriu a Semana Jurídica da Instituição, na Casa do Advogado,
em comemoração à Semana Magna da Advocacia, na
última segunda-feira (11).
Na ocasião, foi realizada a entrega de carteiras
aos novos advogados e estagiários.
Em seu discurso, o presidente da OAB de Pinda, Dr.
Marcel Afonso Barbosa Moreira, parabenizou os novos
advogados, saudando os colegas com uma mensagem
de otimismo e ênfase no relacionamento do exercício
profissional com as emoções de lutas e conquistas,

com destaque à atuação da
entidade e sua importância
junto à sociedade.
Após a cerimônia de
entrega de carteiras, o
padre frei Diego Bastos
celebrou uma missa na
sede da Igreja São Judas Tadeu, exaltando e
abençoando a imagem de
“Santo Ivo”, considerado
padroeiro dos advogados.
A missa contou com a presença de muitos profissionais da categoria acompanhados dos familiares.
A Semana Jurídica
2014 homenageia o advogado Dr. Deodato Silva Flores pelos serviços
prestados à sociedade e
à justiça ao longo de sua
carreira.

Divulgação

Decano de advocacia Dr. Paulo Emílio de
Almeida e Dr. Deodato Silva Flores carregam
imagem de Santo Ivo - padroeiro dos advogados

ARTIGO

COMO VIVER SEM
RECEBER HONORÁRIOS
É bom ser advogado. Viver a
amplidão da liberdade intelectual,
trabalhar com total independência, sem superiores hierárquicos,
a constante pesquisa de novas
soluções para antigos problemas
com a ferramenta divina da criatividade. Isso é realmente muito
bom, pensar livremente.
Como vivem dizendo, o advogado é parte imprescindível para
o funcionamento da Justiça e do
aprimoramento do Direito pelas
teses inovadoras de criação dos
advogados.
O advogado por seus serviços
cobra honorário. Devidos pela
honra dele aceitar a causa do
cliente. O vocábulo honorário remonta à Roma Antiga, derivado
do latim honorarius, cujo radical
honor também dá origem à palavra honra, acepção clássica traduzida como sendo toda a coisa ou
valor dado em contraprestação e
que é recebida em nome da honra,
sem conotação pecuniária.
Advogado sempre atende o
cliente, busca a Justiça, é ele quem
dá ouvidos para os carentes amenizando o sofrimento dos menos
favorecidos, encampando suas
causas muitas vezes sem cobrar
honorários. Sabemos que a vida
está difícil, mas está mais difícil
para uns que para outros, os advogados que o digam.
Fora disso quem pode, deve
e tem que pagar o justo para o
Advogado, o sagrado honorário,
estipulado na tabela para esses
serviços da OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil. Tabela desrespeitada no infeliz convênio de
assistência judiciária, remunerando de forma desproporcional
e imoral o advogado no cenário
onde atua.
Sobram dificuldades no dia a
dia dos advogados, abuso de autoridades, fixação de honorários
ínfimos e até ofensivos, uma estrutura corroída pela burocracia,
funcionários com má vontade,
nenhum apoio das instituições que
sustenta com suas contribuições,

ausência de uma previdência subsidiada pelos seus préstimos que
presta pela função pública, etc.
Para poder prestar seu serviço o advogado tem custos e não
são poucos, precisa de dinheiro.
Eu não ligo a mínima para dinheiro, quem liga é a OAB, a Associação de Advogados, o pedágio
(caríssimo) das estradas, o IPVA,
o IPTU, o posto de gasolina, o banco, a TIM, o Visa, escola das crianças, supermercado, e tantos mais.
Gente que só pensa em dinheiro!
É surpreendente, mas Advogado
também paga impostos, compra
comida, roupas e sapatos, inclusive ternos e gravatas. Livros para
atualização profissional, cursos,
o operacional do escritório, nada
disso acontece sem dinheiro. Impressionante, não? E o plano de
saúde, se não pagar morre na fila
do SUS. Daí o motivo de cobrar
consulta e precisar receber seus
honorários de acordo com a tabela.
Não bastasse isso o advogado
ainda luta e muito para receber
seus honorários, especialmente
depois de resolvido o caso. Acontece com inúmeros colegas, há muito
dinheiro a receber de maus clientes. Sustentar suas famílias com
dignidade torna-se tarefa quase
impossível para não dizer desumana.
Há também as aborrecidas
consultas filadas nas mais impróprias horas. Lembre-se, em churrascos ou festas, o advogado é um
simples mortal. Não peça palpites
ou conselhos sobre como recuperar dinheiro emprestado, ajuizar
ação de alimento, prognósticos
sobre resultados de processo, ou

então contar histórias com os costumeiros e tristes comentários sobre o outro advogado que está trabalhando no caso (sem receber).
Respeite esse momento de lazer.
E aquele amigo da onça que
sempre vem com a mesma conversa, precisa fazer uma petiçãozinha, de um probleminha, tudo no
diminutivo, que espera transportar para o valor dos honorários.
Não existe um parecerzinho, uma
opiniãozinha, muito menos uma
petiçãozinha, todo ato jurídico,
parecer ou opinião, é uma produção intelectual de elevada complexidade, e é claro, deve ser cobrada,
e paga, de acordo com a tabela de
honorários da OAB.
Não existe pechincha, a relação é de confiança, se você escolheu esse profissional, acate seus
custos e respeite seus honorários.
Não é possível examinar processos
pelo telefone. Precisa comentar?
E o celular é ferramenta de trabalho. Se necessário ligue com a
brevidade da inconveniência deste
aparelho pessoal. Entenda que em
certas horas o celular do Advogado precisa ser desligado.
Enfim, não se pode mais admitir a fragilidade econômica
produzida pela banalização generalizada como os honorários
advocatícios vem sendo tratados.
Já passou da hora de prestar essa
homenagem à Justiça, precisamos
criar e com máxima urgência uma
nova ritualística processual para
garantir a realização da merecida
paga, e com isso principalmente
inibir a inadimplência de maus
clientes e garantir o justo pagamento dos honorários. Viva a Ordem!

• Claudio Berenguel Ribeiro é pindamonhangabense, formado em Ciências Jurídicas pela Unitau,
mestre em Filosofia pela USP, coordenador da
Comissão de Direitos Humanos da 52ª Subseção e
membro da Comissão Eleitoral OAB-Pinda.

Divulgação

Relação dos aprovados
no exame da Ordem
que receberam a
carteira:
Alvaro Gomes Júnior, Camila Alessandra Lobato, Carlos Manoel Bandeira
de G. Filho, Fábio Azeredo Leite de Oliveira, Flávia Cardoso Lopes, Florence
Fernanda de O. Castro, Gabriela Alves
de Souza Nunes, Leonardo Lelis Alves
Daher, Mariluise C. Leite Gross, Natalia Decieni Santos, Paola Moreira Sodero Victório, Priscila Fernandes Amadei Usier, Ronaldo dos Santos Moraes,
Sonia Cristina Urbano Rosa e Vanessa
Aparecida dos Santos.

Igreja Matriz passa por
descupinização

Página Facebook

Processo elimina cupins e outras pragas que ameaçam patrimônio
O santuário Mariano
Diocesano Nossa Senhora
do Bom Sucesso, a igreja
matriz de Pindamonhangaba, passou, na semana
passada, por um processo
de descupinização.

Realizado por uma empresa especializada, o procedimento é preventivo
e deve ser feito antes de
qualquer obra de restauro
de prédios antigos.
Para a realização da

descupinização, a igreja foi fechada por dois
dias, para que as áreas
infestadas fossem dedetizadas.
A aplicação será repetida após 12 meses.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

78

Un

Estado de São Paulo
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 089/2014 de “Aquisição de materiais de expediente
para consumo dos Departamentos, Setores e Secretaria da Educação da Prefeitura de
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de
Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 25/06/2014:
ATA nº 120/2014
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa:

FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP
DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL SEA

1.010.001.004092 - caixa de
SÃo
1,80
...
05
Un
arquivo morto, papelão, (410 x
CaRLoS
310 x 190) mm parda (grande)
descrição completa:
Caixa de arquivo morto, papelão, (410
x 310 x 190) mm parda (grande)
1.010.001.004106 - cartão de
SÃo
5,60
120
11
PCT
ponto, cart. cor palha, 240g/m2,
mensal, med. (86 x 180) mm (pct domingoS
c/ 100 peças)
descrição completa:
Cartão de ponto, cart. cor palha,
240g/m2, mensal, med.(86x180) mm
(pct c/ 100 peças)
1.010.001.004107 clipe de aço,
oRda
4,41
...
paralelo, galvanizado, número 0,
12
CX
caixa com 500 g
descrição completa:
Clipe de aco, paralelo, galvanizado,
número 0, caixa com 500 g
1.010.001.004108 - clipe de aco,
oRda
4,50
120
13
CX
paralelo, galvanizado, número
1/0, caixa com 500 g
descrição completa:
Clipe de aco, paralelo, galvanizado,
número 1/0, caixa com 500 g
1.010.001.004130 - livro ata de
SÃo
10,13
240
22
PC
papelaria,
med
aprox.
210x305mm
vertical
capa domingoS
pesando 1250g/m2, revestida
com papel Kraft pesando 80g/m2
descrição completa:
Livro ata de papelaria, med.
aproximadamente
210x305mm
vertical capa pesando 1250g/m2,
revestida com papel Kraft pesando
80g/m2 na cor preta com 200fls
numeradas. Papel off set pesando
56g/m2
1.010.001.004165 - clipe de aco
oRda
4,41
120
34
CX
8/0, paralelo, galvanizado, cx
com 500 grs
descrição completa:
Clipe
de
aco
8/0,
paralelo,
galvanizado, cx com 500 grs
1.010.001.004167
colchete
oRda
5,55
24
35
CX
latonado nº 15 com 72 peças
descrição completa:
Colchete latonado nº 15 com 72 peças
1.010.001.004170 - clipe de aco
oRda
4,41
144
37
CX
4/0, paralelo, galvanizado, cx
com 500 grs descrição completa:
Clipe
de
aco
4/0,
paralelo,
galvanizado, cx com 500 grs
1.010.001.004172
colchete
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
38
CX
latonado nº 06 com 72 peças
oRda
1,99
96
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
descrição
completa:
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Colchete latonado nº 06 com 72 peças
1.010.001.004181
pasta
aLaPLaST
1,49
600
43
Un
polionda azul med mínima 335 x
250 x 35 mm, com elástico na cor
da pasta
descrição completa:
Pasta polionda azul med mínima 335 x
250 x 35 mm, com elástico na cor da
pasta
1.010.001.004191 - grampeador
adECK
11,19
84
de mesa, com estrutura em
49
Un
metal. suporta grampos 26/6,
capacidade para grampear até 30
folhas
descrição completa:
grampeador de mesa, com estrutura
em metal. suporta grampos 26/6,
capacidade para grampear até 30
folhas
1.010.001.004220 - apagador p/
STaR
1,37
60
quadro branco
52
PC
PRinT
descrição completa:
apagador
para
quadro
branco
confeccionado em plástico abs. de
grande
resistência,
produto
anatômico, base composta de feltro
resistente e macio, fácil de manuseio.
medidas aproximada de 140 mm x 50
mm.
1.010.002.004327 clipe de aco
oRda
4,41
...
55
CX
6/0, paralelo, galvanizado, cx
com 500 grs
descrição completa:
Clipe
de
aco
6/0,
paralelo,
galvanizado, cx com 500 grs
1.010.002.004351 - etiqueta p/
LinK
16,05
48
57
CX
inkjet/laser, carta (25,4 x 101,6)
mm nº 6181 cx com 2000
descrição completa:
Etiqueta p/ inkjet/laser, carta (25,4 x
101,6) mm nº 6181 cx com 2000
1.010.002.004354 papel crepom
aRTFLoC
0,39
...
58
FL
medindo 0,48 x 2,00 m;
gramatura 28g/m²
descrição completa:
nas cores azul / amarelo / verde /
vermelho / laranja / marrom / preto /
azul claro / rosa / branco. Envolto
individualmente por cinta de Papel
constando as seguintes informações:
medida, marca, Telefone do SaC. e
dados de identificação do fabricante,
o mesmo deverá ser acondicionado
em Embalagem primária de plástico
transparente devidamente lacrado,
Com etiqueta informativa, código de
barras,
medida
e
dados
de
identificação do fabricante

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL SECT

120

ITEM

...

500

...

...

UNID.
DE
MEDIDA

1.010.001.015229 - caixa de
2,02
7.200
arquivo morto em polipropileno, CaRTonaL
E
polionda cor azul, medindo aprox.
360 x 250 x 135 mm,
desmontável.
descrição completa:
Caixa de arquivo morto polionda em
DEPARTAMENTO
LICITAÇÕES E COMPRAS
polipropileno,
cor azul,DE medindo
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
– Alto0xdo Cardoso–
aprox.
360 1400
x 25
135mm, Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
desmontável.
Pesando
aproximadamente 166 gr cada.
Constar impresso em 3 partes do
corpo do produto: campo para
inclusão da referência, local, mês,
prazo e conteúdo. o vinco deverá ser
bem marcado para facilitar a
montagem da caixa
1.010.001.015230 - caixa de
2,02
72
69
Un
arquivo morto em polipropileno, CaRTonaL
E
polionda cor amarela, medindo
aprox.
360x250x135mm,
desmontável.
descrição completa:
Caixa de arquivo morto polionda em
polipropileno, cor amarela, medindo
aprox. 360 x 250 x 135mm,
desmontável.
Pesando
aproximadamente 166 gr cada.
Constar impresso em 3 partes do
corpo do produto: campo para
inclusão da referência, local, mês,
prazo e conteúdo. o vinco deverá ser
bem marcado para facilitar a
montagem da caixa.
1.010.001.015231 - caixa de
2,02
72
70
Un
arquivo morto em polipropileno, CaRTonaL
E
polionda cor vermelha, medindo
aprox.
360x250x135mm,
desmontável.
descrição completa:
Caixa de arquivo morto polionda em
polipropileno, cor vermelha, medindo
aprox. 360 x 250 x 135mm,
desmontável.
Pesando
aproximadamente 166 gr cada.
Constar impresso em 3 partes do
corpo do produto: campo para
inclusão da referência, local, mês,
prazo e conteúdo. o vinco deverá ser
bem marcado para facilitar a
montagem da caixa

500

...

500

...

...

...

1.000

500

...

40.000

1.010.001.015232 - caixa de
2,02
72
arquivo morto em polipropileno, CaRTonaL
E
polionda cor preta, medindo
aprox. 360 x 250 x 135 mm,
desmontável
descrição completa:
Caixa de arquivo morto polionda em
polipropileno, cor preta, medindo
aprox. 360 x 250 x 135 mm,
desmontável.
Pesando
aproximadamente 166 gr cada.
Constar impresso em 3 partes do
corpo do produto: campo para
inclusão da referência, local, mês,
prazo e conteúdo. o vinco deverá ser
LICITAÇÕES
E COMPRAS
bem DEPARTAMENTO
marcado para DE
facilitar
a
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
montagem
da 1400
caixa.– Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
1.010.001.015233 - caixa de
2,02
360
72
Un
arquivo morto em polipropileno, CaRTonaL
E
polionda cor cinza, medindo
aprox. 360 x 250 x 135 mm,
desmontável
descrição completa:
Caixa de arquivo morto polionda em
polipropileno, cor cinza, medindo
aprox. 360 x 250 x 135 mm,
desmontável.
Pesando
aproximadamente 166 gr cada.
Constar impresso em 3 partes do
corpo do produto: campo para
inclusão da referência, local, mês,
prazo e conteúdo. o vinco deverá ser
bem marcado para facilitar a
montagem da caixa.
1.010.001.015234 - caixa de
2,02
360
73
Un
arquivo morto em polipropileno, CaRTonaL
E
polionda cor verde, medindo
aprox. 360 x 250 x 135 mm,
desmontável.
descrição completa:
Caixa de arquivo morto polionda em
polipropileno, cor verde, medindo
aprox. 360 x 250 x 135 mm,
desmontável.
Pesando
aproximadamente 166 gr cada.
Constar impresso em 3 partes do
corpo do produto: campo para
inclusão da referência, local, mês,
prazo e conteúdo. o vinco deverá ser
bem marcado para facilitar a
montagem da caixa.
1.010.001.015237 - elástico látex
PREmiER
1,36
780
76
PCT
nº 18, pacote com 1000 g. para
todo tipo de amarração, tanto no
escritório quanto na indústria.
descrição completa:
Elástico látex nº 18, pacote com 100
g. para todo tipo de amarração, tanto
no escritório quanto na indústria.
Composição: borracha natural, óleo
mineral acelerador.

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL SEA

1.043.001.015277

Papel

DEPARTAMENTO
DExLICITAÇÕES
EVmP
COMPRAS 0,11
...
93
FL
dobradura
- formato 48
60 cm
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
cores
diversas
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

100

Un

...

...

101

Un

103

Un

...
107

RL

...

descrição completa:
Papel dobradura - formato 48x60 cm
cores diversas. Pacote com 100
folhas. Cores: azul / amarelo / verde
/vermelho / laranja / marrom / preto /
rosa/ branco. deverá constar na
embalagem medida, SaC e CnPJ do
fabricante.
1.010.001.015284 - pasta de
KaZ
papelão com aba e elástico
medindo 22,5 cm x 34 cm, cartão
320
g/m²
laminado
com
polietileno 10 g/m²
descrição completa:
Pasta de papelão com aba e elástico
medindo 22,5 cm x 34 cm, cartão 320
g/m² laminado com polietileno 10
g/m², elástico transpassado em
ilhoses metálicos e abas internas com
no mínimo 4,5 cm de largura e abas
internas. Cor: amarela, azul, verde,
vermelha e preta. deverá ser
impressa na pasta com dados de
identificação do fabricante
1.010.001.015285 - pasta pp
KaZ
transparente com grampo trilho
plástico
medindo
aproximadamente 22,5 x 33, 5
cm, s/ abas internas
descrição completa:
Pasta pp transparente com grampo
trilho
plástico
medindo
aproximadamente 22,5 x 33, 5 cm, s/
abas internas. a marca e os dados de
identificação do fabricante deverá ser
impressa na pasta.
1.043.001.015287
Placa
de
EVa
borracha lisa, medindo aprox.
600 mm x 450 mm x 2 mm
descrição completa:
Placa de borracha lisa nas cores
amarela, azul, rosa, verde, lilás,
branca, marrom, laranja, preta e
vermelha
lavável,
atóxica,
emborrachada, não perecível, com
textura homogênea, medindo 600 mm
x 450 mm x 2 mm. o produto deverá
vir embalado em saco plástico
transparente contendo 10 unidades.
deverá constar na embalagem: dados
de identificação da fabricante marca,
código de barras, referência, cor.
1.043.001.015291 TNT, rolo
medindo 1.40 x 50 metros com SanTa FÉ
gramatura de 0.45
descrição completa:
TnT /rolo medindo 1.40 x 50 metros
com gramatura de 0.45 Sendo as
cores: amarelo, azul, branco, laranja,
Estado de São Paulo
verde bandeira e vermelho. Contar na
embalagem etiquete com a metragem
e nome do fabricante

1,05

1.080

ITEM

02

08

UNID.
DE
MEDIDA

PC

Un

...

15

CX

16

CX

27

Un

29

CX

33

Un

3.000

67

Un

74

FL

77

Un

1.000

2.000

...

200

2.000

...

2.016

2.016

2.016

2.016

1.009.001.003957 - Livro de
ponto de professor 100 fls
descrição completa:
Livro ponto docente modelo oficial
secretaria estado da educação
contendo 100 fls. numeradas capa em
offset brilhante de 180 g/m², miolo
em offset de 63gr., com abertura e
encerramento, medindo 310 x 280
mm.
1.010.001.004099
caderno
brochura, costurado, capa dura
1/4, capa azul, 90 g/m2 48 fls.
56g/m2
descrição completa:
Caderno brochura, costurado, capa
dura 1/4, capa azul,90g/m2 48
fls.56g/m2
1.010.001.004113
colchete
latonado nº 10 com 72 peças
descrição completa:
Colchete latonado nº 10 com 72 peças
1.010.001.004114
colchete
latonado nº 12 com 72 peças
descrição completa:
Colchete latonado nº 12 com 72 peças
1.010.001.004153
caderno
espiral 1/4, galvanizado, capa 1
cor, 96 fls
descrição completa:
Caderno espiral 1/4, galvanizado,
capa 1 cor, 96fls
1.010.001.004158 - grampo para
grampeador,
galvanizado,
9/10mm
descrição completa:
grampo
para
grampeador,
galvanizado, 9/10mm. Caixa com
5000 grampos
1.010.001.004164 - bobina para
maquina calculadora 5,8cmx60m
(sharp), modelo compet cs-2181
descrição completa:
bobina para maquina calculadora
5,8cmx60m (sharp), modelo compet
cs-2181

2.500

60.000

100.000

15.000

300

1,01

...

60.000

1,73

60

...

PoLiFiX

3,78

36

...

TiLibRa

5,77

336

1.000

aLaPLaST

0,39

240

60.000

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
aCP

0,06

12.000

50.000

1.010.001.015264 - fita adesiva
FiT-PEL
1,91
840
cristal, medindo 50 mm x 50 m,
produzida em filme de 25 micras
descrição completa:
Fita adesiva cristal, medindo 50 mm x
50 m, produzida em filme de 25
micras, contendo etiqueta externa
informando a metragem no início do
rolo, enrolada em círculo de papelão
resistente com marca, metragem,
validade
e CnPJ do DE
fabricante,
DEPARTAMENTO
LICITAÇÕES E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
– Altodedo cartazes,
Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
utilizada
para1400
fixação
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
fechamento de envelopes, etc. o
produto deverá vir acondicionado em
embalagem plástica transparente com
05 unidades. Composição: filme de
polipropileno, resinas sintéticas,
tubete de papel. deverá constar na
embalagem: marca, validade, código
de barras, medida, quantidade e
dados de identificação do fabricante.
1.010.001.015269 - livro de
4,68
240
85
Un
protocolo de correspondência - mEga LiFE
com 100 folhas em papel offset
de 56g/m2
descrição completa:
Livro de protocolo de correspondência
- com 100 folhas em papel offset de
56g/m2. Capa e contra capa em
papelão 697 g/m2 e revestido com
papel 90 g/m2 plastificado. Formato
aproximado: 153 mm x 216 mm.
1.010.001.015281
pasta
4,77
480
97
Un
arquivo registrador de az ofício maRCaRi
lombo largo, 34,5x28,5x7,3cm
descrição completa:
Pasta arquivo registrador de az ofício
lombo largo, 34,5 x 28,5 x 7,3cm,
cartão maciço de alta qualidade,
etiqueta dupla face na lombada,
revestimento interno e externo com
pp da mesma cor, olhal niquelado,
rados com travamento perfeito,
ferragem niquelada de alta precisão
auto montável e barra de contenção
de papéis em inox resistente constar
no produto ou etiqueta a marca,
código de barras e fabricante
1.010.001.015286
pasta
dELLo
0,91
2.400
102
Un
suspensa
Kraft
completa,
medindo 361 mm de largura x
240 mm de altura, gramatura 280
g, espessura 0,27 mm
descrição completa:
Pasta suspensa Kraft completa,
medindo 361 mm de largura x 240
mm de altura, gramatura 280 g,
espessura 0,27 mm, pesando 0,05 kg.
Cada pasta deverá vir acompanhada
de um visor, uma etiqueta, um
grampo plástico e duas hastes
metálicas com ponteiras em plástico,
medindo 406 mm de comprimento,
sendo que os mesmos deverão ser
embalados em saco plástico
transparente devidamente lacrado. o
produto deverá ser acondicionado em
embalagem de papelão resistente,
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
contendo
501400
unidades,
as Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
– Alto do com
Cardoso–
informações licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
impressas:
Telefax:seguintes
(12) 3644-5600/e-mail:
código de barras, quantidade, marca,
telefone do sac, código do produto e
dados de identificação do fabricante
1.043.001.015293 - barbante de
KoREa
11,54
36
109
RL
algodão cru, 100% ecológico, 8
fios, contendo aprox. 1 kg
descrição completa:
barbante de algodão cru 100%
ecológico
8
fios
contendo
aproximadamente 1 kg. o produto
deverá ser embalado em plástico
transparente. Em sua embalagem
deverá constar código de barras,
peso, marca, gramatura, e CnPJ.
1.010.001.015295
caneta
CiS
1,73
84
111
Un
hidrográfica, na cor azul, ponta
porosa e ultra fina
descrição completa:
Caneta hidrográfica, na cor azul,
ponta porosa e ultra fina, pavio em
poliéster veículo aquoso,
Umectantes, corantes e aditivos.
Corpo em polipropileno opaco, tampa
em resina termoplástica com clipe.
1.010.001.015296
caneta
CiS
1,73
72
112
Un
hidrográfica, na cor vermelha,
ponta porosa e ultra fina
descrição completa:
Caneta hidrográfica, na cor vermelha,
ponta porosa e ultra fina, pavio em
poliéster veículo aquoso, umectantes,
corantes e aditivos. Corpo em
polipropileno opaco, tampa em resina
termoplástica com clipe
1.010.001.015301 - estilete
JoCaR
0,67
336
117
Un
largo, medindo aprox. 133 mm x
25 mm
descrição completa:
Estilete largo, com corpo de
polipropileno resistente, com medidas
aproximadas: 133 mm x 25 mm,
lâmina resistente e removível de 100
mm x 18 mm e sistema de trava
resistente,
acondicionado
em
embalagem contendo 12 unidades.
Constar na embalagem: marca código
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
E COMPRAS
de barras,
CnPJ dados
de
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,do1400
– Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
identificação
fabricante
Telefax:1.010.001.015303
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
- organizador
80

Un

18.750

500

200

Estado de São Paulo

50.000

1.000

200

200

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

40,37

...

1.000

119

Un

136

Un

1.000
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Tamoio

18,00

...

2.000

ATA nº 123/2014
ITEM

CREdEaL

CiS

Estado de São Paulo

KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA
DESCRIÇÃO

1.010.001.004178
caneta
hidrográfica, na cor Vermelha,
ponta
porosa,
Corpo
em
polipropileno Opaco, ponta fina,
tampa com clipe metálico.
descrição completa:
Caneta hidrográfica, na cor vermelha,
ponta porosa, corpo em polipropileno
opaco, ponta fina, tampa com clipe
metálico.
1.010.002.014450 - etiqueta auto
adesivo,
multiuso,
na
cor
dourada.
descrição completa:
Etiqueta auto adesivo, multiuso, na
cor dourada, caixa com trezentos e
cinquenta unidades
1.043.001.015227
caderno
brochura costurado 1/4 com 192
folhas - formato: 146x200mm
descrição completa:
Caderno brochura costurado 1/4 com
192 folhas - formato: 146x200mm
capa e contra capa com aplicação
bopp brilho, capa e contra capa com
papelão 1.3mm (780gm2), revestido
em papel couchê 115gm2 – impresso
em off set espelho em papel ap
120gm3, miolo costurado com costura
central, folhas internas em papel de
52 gm2 com pautas e margens,
contra capa com dados do fabricante,
formato, número de folhas e
gramaturas
1.043.001.015235 - cartolina 50
x 66 cm g/m², umidade tolerável
4,5%, peso por resma, 17,5 kg,
teórico
descrição completa:
Cartolina 50 x 66 cm g/m², umidade
tolerável 4,5%, peso por resma, 17,5
kg, teórico. Com a gramatura mínima
de 180gr., embalada em pacote
contendo 100 unidades. nas cores:
branca, canário, azul, verde e rosa.
Constar no produto marca gramatura
e dados de identificação do fabricante.
1.010.001.015238 - envelope
saco plástico 04 furos, formato
240 x 325 mm 15 micras.
descrição completa:
Envelope saco plástico 04 furos,
formato 240 x 325 mm 15 micras.
gramatura e nome do fabricante
estampado na cx. fabricante

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

660

1.010.001.015302 - lâmina para
KaZ
1,65
180
estilete larga
descrição completa:
Lâmina para estilete larga, medindo
DEPARTAMENTO
LICITAÇÕES
E COMPRAS
aproximadamente
106 DEmm
de
comprimento
x 18 – mm
de Cardoso–
largura, Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1400
Alto do
em estojo
plástico
Telefax:acondicionado
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
resistente, medindo 100 mm de
comprimento x 20 mm de largura com
10 unidades.
Empresa:

CX

2.040

0,93

CX

ATA nº 122/2014

64

...

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL SECT

Estado de São Paulo

1.000

42

HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Un

5.000

Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

71

720

Un

Estado de São Paulo

Un

0,36

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

68

Empresa:

EmbaLand
o

1.010.001.004096 - borracha de
ZaP
0,34
420
papelaria, látex natural, para
desenho, número 15, verde
descrição completa:
borracha de papelaria, látex natural,
para desenho, número 15, verde
1.010.001.004103 - caneta marca
JoCaR
0,54
900
10
Un
texto, corpo em polipropileno
opaco, ponta de 3 a 5 mm, na cor
amarela fluorescente
descrição completa:
Caneta marca texto, corpo em
polipropileno opaco, ponta de 3 a 5
mm, na cor amarela fluorescente
1.010.001.004111 - cola bastão,
LEonoRa
0,41
720
14
FR
atóxica, frasco c/8 gramas
descrição completa:
Cola bastão, atóxica, frasco c/8
gramas
1.010.001.004117 - extrator de
CaRbRinK
0,41
240
18
Un
grampo, corpo em metal
descrição completa:
Extrator de grampo, corpo em metal
1.010.001.004140
pincel
JoCaR
0,72
408
23
Un
atômico com ponta de feltro
grossa
redonda
do
tipo
descartável na cor azul
descrição completa:
Pincel atômico com ponta de feltro
grossa redonda do tipo descartável na
cor azul
1.010.001.004143 - grampo fixa
KaZ
5,05
36
papel, tipo trilho, medindo 80
25
PC
mm,
aco
antiferrugem
(50
unidades)
descrição completa:
grampo fixa papel, tipo trilho,
medindo 80 mm, aco antiferrugem
(50 unidades)
1.010.001.004156 - tesoura 21
JoCaR
2,57
180
28
Un
cm lamina aço inoxidável, alta
precisão com cabo anatômico.
descrição completa:
DEPARTAMENTO
LICITAÇÕES E COMPRAS
Tesoura
21 cm lamina açoDE
inoxidável,
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
alta precisão com cabo anatômico.
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
1.010.001.004160
caderno
6,60
96
31
Un
brochura, costurado, tamanho bRimPRESS
1/4, C /índice, capa 1 cor, folhas
internas 56g/m2, com 192 folhas
descrição completa:
Caderno
brochura,
costurado,
tamanho 1/4,
Com índice, capa 1 cor, folhas
internas 56g/m2, com 192 folhas
1.010.001.004188 - caneta marca
JoCaR
0,54
420
46
Un
texto, corpo em polipropileno
opaco, ponta de 3 a 5 mm, na cor
rosa fluorescente
descrição completa:
Caneta marca texto, corpo em
polipropileno opaco, ponta de 3 a 5
mm, na cor rosa fluorescente
1.010.001.004189 - caneta marca
JoCaR
0,54
420
47
Un
texto, corpo em polipropileno
opaco, ponta de 3 a 5 mm, na cor
laranja fluorescente
descrição completa:
Caneta marca texto, corpo em
polipropileno opaco, ponta de 3 a 5
mm, na cor laranja fluorescente
1.010.001.004190 - caneta marca
JoCaR
0,54
420
48
Un
texto, corpo em polipropileno
opaco, ponta de 3 a 5 mm, na cor
azul fluorescente
descrição completa:
Caneta marca texto, corpo em
polipropileno opaco, ponta de 3 a 5
mm, na cor azul fluorescente
1.010.001.004200 - caneta marca
JoCaR
0,54
480
50
Un
texto, corpo em polipropileno
opaco, ponta de 3 a 5 mm, na cor
verde fluorescente
descrição completa:
Caneta marca texto, corpo em
polipropileno opaco, ponta de 3 a 5
mm, na cor verde fluorescente
1.043.001.015236
Diário
de
PREmiER
1,28
...
75
Un
classe escolar anual modelo
oficial.
descrição completa:
diário de classe escolar anual modelo
oficial. Embalados em pacotes com 25
unidades.
1.043.001.015274 Papel Color
VmP
0,34
...
90
FL
Set, medindo 48 x 66 cm,
Gramatura 140 m2
descrição completa:
Papel Color Set, medindo 48 x 66 cm,
gramatura 140 m2, pct contendo 20
fls., nas cores. azul. Cores: verde
escuro
/
azul
claro
/
vermelho/amarelo / laranja / rosa/
preto/ marron / verde claro. deverá
Constar na embalagem: marca
medidas e quantidade de folhas,
Telefone, e mail.
07

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ATA nº 121/2014

1.010.001.015239 - fita adesiva
pp, medindo 12 mm x 30 m,
produzida em filme de 25 micras.
descrição completa:
fita adesiva pp, medindo 12 mm x 30
m, produzida em filme de 25 micras,
contendo etiqueta externa informando
a metragem no início do rolo,
enrolada em círculo de papelão
resistente com marca, metragem,
validade e CnPJ do fabricante,
utilizada para fixação de cartazes,
fechamento de envelopes, etc. o
produto deverá vir acondicionado em
embalagem
plástica
transparente
contendo 10 rolos composição: filme
de polipropileno, resinas sintéticas,
tubete de papel. deverá constar na
embalagem: marca validade, código
de barras, medida, quantidade e
dados de identificação do fabricante

Estado de São Paulo
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CREdEaL

1,09
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21

CX

aLoFoRm

0,52

240

100

24

PC

para correspondência triplo
descrição completa:
organizador para correspondência
tripla, cor fumê, fixa. Em material de
polietileno, dimensões aproximadas:
266x366x215.
1.010.001.004273 - pasta L
descrição completa:
Pasta plástica tipo l, em polipropileno.
Espessura = 0,15 mm formato a4
medidas aproximadas (218 x 306 mm)
transparente branca.

Empresa:
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SC

1,13

...

96

TiLibRa

2,74

420

...

aTima

0,64

780

1.000

JoCaR

1,62

624

240

RadEX

1,13

120

36

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
DESCRIÇÃO

1.010.001.004093 caixa de arquivo
morto, papelão, (360 x 250 x 135)
mm, parda (pequeno)
descrição completa:
Caixa de arquivo morto, papelão, (360 x
250 x 135) mm, parda (pequeno)
1.010.001.004100 - caderno espiral
universitário, de arame galvanizado,
espessura de 0,9 mm; no formato 1/1
com capa em 4 cores; pesando 2
descrição completa:
Caderno espiral universitário, de arame
galvanizado, espessura de 0,9mm; no
formato 1/1 com capa em 4 cores; pesando
250g/m²; com 96 folhas; gramatura da
folha 56g/m².
1.010.001.004115 - corretivo liquido
a base de agua, atóxico, frasco c/18
ml
descrição completa:
Corretivo liquido a base de agua, atóxico,
frasco c/18ml
1.010.001.004125 - grampo para
grampeador galvanizado, 26/6 (cx
c/5000 pçs)
descrição completa:
grampo para grampeador, galvanizado,
26/6 (cx c/5000 pçs)
1.010.001.004142 - tinta para
carimbo, s/óleo, na cor preta, frasco
40 ml
descrição completa:
Tinta para carimbo, s/ óleo, na cor preta,
frasco 40 ml

(continua)

Pindamonhangaba
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Estado de São Paulo
1.010.001.004150 - organizador de
mesa, acrílico, para lápis e clips
WaLEU
7,00
120
(duplo), fumê
descrição completa:
organizador de mesa, acrílico, para lápis e
clips (duplo), fumê
1.010.001.004159 - bobina de papel
30
Un
para fac-símile, térmico, med (216mm
aLLoFoRm
3,33
240
x 30m), bca.
descrição completa:
bobina de papel para fac-símile, térmico,
med(216mmx30m), bca.
1.010.001.004168 - grampeador de
36
PC
mesa, estrutura e acabamento em
JoCaR
6,44
156
metal. suporta grampos 26/6, cor
preta, base aprox. 20 cm, capacidade
para g
descrição completa:
grampeador de mesa, estrutura e
acabamento em metal. suporta grampos
26/6, cor preta, base aprox. 20cm,
capacidade para grampear até 25 folhas e
alfinetar até 15 folhas
1.010.001.004177
caneta
41
Un
esferográfica preta, corpo plástico,
inJEXPEn
0,25
6.000
transparente, ponta de latão, esfera
de tungstênio, escrita 1mm
descrição completa:
Caneta esferográfica, preta, corpo plástico,
transparente, ponta de latão, esfera de
tungstênio, escrita 1mm
1.010.001.004186
tinta
para
44
FR
carimbo, s/óleo, na cor vermelha,
RadEX
1,15
120
frasco 40 ml
descrição completa:
Tinta para carimbo, s/óleo, na cor
vermelha, frasco 40ml
1.010.001.004187
tinta
para
45
FR
carimbo, s/óleo, na cor azul, frasco 40
RadEX
1,19
120
ml
descrição completa:
Tinta para carimbo, s/óleo, na cor azul,
frasco 40ml
1.010.001.004201 - molha dedo com
51
Un
glicerina
RadEX
1,19
156
descrição completa:
molha dedo com glicerina contendo no
mínimo 13 gramas cada
1.043.001.004332 bobina de papel
56
bo
pardo
SamPa
30,50
...
descrição completa:
Papel pardo tipo kraft medindo 60 cm x
200 mts contendo gramatura mínima de 80
grs.
1.010.002.004392 pincel para pintura,
59
Un
com pelo natural, cerdas brancas,
CaSTELo
1,38
...
cabo longo em madeira, formato
chato, n.14
descrição completa:
Pincel para pintura, com pelo natural,
cerdas brancas, cabo longo em madeira,
formato chato, n. 14
1.010.002.004394 pincel para pintura,
60
Un
com pelo natural, cerdas brancas,
CaSTELo
1,05
...
cabo longo em madeira, formato
chato, n. 08
descrição completa:
Pincel para pintura, com pelo natural,
cerdas brancas, cabo longo em madeira,
formato chato, n. 08
1.043.001.015226 Caderno brochura
PanamERiCa
66
Un
Pedagógico quadriculado com 48 fls
0,75
...
na
¼ flexível, formato 140 x 202 mm.
descrição completa:
Caderno brochura Pedagógico quadriculado
com 48 fls ¼ flexível, formato 140 x 202
mm. Capa e contra capa em papel aP 120
gm2 – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
impressão
em 1400
04 cores,
folhas
internas Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
– Alto
do Cardoso–
pesando 63gm2, medidas do quadriculado
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
10 x 10 mm.
1.010.001.015268 Livro ata com capa
84
Un
dura na cor preta, confeccionado de
Sd
3,25
...
papelão 700 g/m², 50 folhas
descrição completa:
Livro ata com capa dura na cor preta,
confeccionado de papelão 700 g/m²,
revestido em papel 90 g e miolo papel 56
g/m², contendo 50 folhas, sendo elas
numeradas, pautadas e sem margem, nas
medidas de 205 mm de largura x 300 mm
de comprimento. Constar na contracapa as
seguintes informações: código de barras,
medidas, quantidade de folhas e dados de
identificação do fabricante. o produto
deverá vir acompanhado de etiqueta com
os campos para inclusão de: nome,
número, ano, empresa, endereço, cidade,
estado,
inscrição
estadual,
inscrição
municipal e CnPJ
1.043.001.015280 Papel Verge nas
96
PCT
cores: palha, verde, azul, branco,
oFFPaPER
7,00
...
salmão pesando 180 gramas, formato
A4, medindo 21,0 cm x 29,7 cm
descrição completa:
Papel Verge nas cores: palha, verde, azul,
branco, salmão pesando 180 gramas,
formato a4, medindo 21,0 cm x 29,7 cm.
acondicionado em pasta de cartonada com
fecho, contendo 50 folhas. deverá conter
rótulo com informações do fabricante,
código de barras, dimensões e marca e
procedência.
1.043.001.015298 Cola líquida para
114
Tb
isopor / EVA, tubo com 35 Gr, não
aCRiLEX
0,85
...
tóxica, lavável, e bico dosador
descrição completa:
Cola líquida para isopor / EVa, tubo com 35
gr, não tóxica, lavável, e bico dosador.
Composição em solução alcoólica, álcool
acrílico, produto com data de validade e
nome do responsável químico
1.043.001.015299
Conjunto
para
115
CX
pintura coletiva
aCRiLEX
47,88
...
descrição completa:
Conjunto para pintura coletiva. Produto
atóxico; não deve borrar, esfarelar e nem
manchar as mãos; as cores devem
corresponder aos respectivos pigmentos
quando utilizados; deve resistir à pressão
normal de uso; dimensões mínimas:
comprimento 95 mm x diâmetro 11 mm e
de seção circular, peso líquido: 2,400kg.
Composição Ceras, Cargas minerais inertes
e Pigmentos. Embalagem com 12 cores;
embalado em cartão micro ondulado
resistente; com divisória tipo colmeia;
contendo 300 unidades. Constar na
embalagem: produto não indicado para
menores de 03 anos. marca código de
barras, produto não perecível, responsável
técnico e dado de identificação do
fabricante.
PC
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1.043.001.015300 Esquadro de 60°
descrição completa:
LEo
0,42
...
Esquadro de 60° confeccionado em
Politereftalato de Etileno Reciclado PósConsumo pelo processo de injeção, na cor
verde, escalas com divisão em milímetros,
destaque a cada 5 milímetros com
marcação numerada a cada centímetro na
cor branco, feitas pelo processo de tampo
grafia. dimensões mínimas: 235 mm
comprimento x 25 mm largura x 2,0 mm
espessura maior e
a menor 1,4 mm (ponta do chanfro), peso
aproximado 26 gramas
1.043.001.015310 Pistola para cola
126
Un
quente, bivolt, 80 Watts, 110 volts
R. bRiTho
47,60
...
descrição completa:
Pistola para cola quente, bi volt, 80 Watts,
110 volts. Ponta com isolante Térmico
medindo 2 cm, gatilho de acionamento
com aproximadamente 3,5 cm, apoio em
metal de 4 cm x 4 cm, reabastecedor com
visor para bastões de 11 mm, fio e tomada
certificadas pelo inmetro medindo 2 mm x
0,5 mm, acondicionado individualmente em
blister plástico. indicado para projetos
artísticos, flores artificiais, artigos de
madeira, selagem de caixa de papelão, e
metais. Constar na embalagem: código de
barras, instruções de uso, origem, validade
e dados de identificação do distribuidor ou
Fabricante
1.043.001.015312 Refil de cola
128
PC
silicone com espessura de 11.2 mm,
JoCaR
13,42
...
medindo 300 mm de comprimento
descrição completa:
Refil de cola silicone com espessura de
11.2 mm, medindo 300 mm de
comprimento, acondicionado em pacote
plástico transparente contendo 1 kg.
Constar na embalagem: código de barras,
marca, medidas, validade, origem, dados
de identificação do fabricante.
1.043.001.015313 - refil de cola
129
PC
silicone, com espessura de 7.5 mm
JoCaR
13,97
24
descrição completa:
Refil de cola silicone, com espessura de 7.5
mm, medindo 300 mm de comprimento,
acondicionado em pacote plástico
transparente contendo 1 kg. Constar na
embalagem: código de barras, marca,
medidas, validade, origem, peso, dados de
identificação do fabricante.
1.043.001.015315 Tesoura de picotar
131
Un
8 ¹/², sem ponta com lâmina
WESTERn
39,20
...
confeccionada em aço inoxidável
descrição completa:
Tesoura de picotar 8 ¹/², sem ponta com
lâmina confeccionada em aço inoxidável,
contendo impressa em seu corpo marca,
cabo em formato anatômico, para facilitar
o manuseio
e torná-la mais confortável, medindo
aproximadamente um lado 10cm de
comprimento e 8,7 cm do outro,
acondicionado individualmente em blister.
o produto deverá ser utilizado em papéis
dando um melhor acabamento ou em
tecidos, pois não
desfia. Constar na embalagem: marca,
modelo, código de barras, telefone do SaC,
referência e dados de identificação do
fabricante.
1.043.001.015317 Transferidor de
133
Un
360°
LEo
0,49
...
descrição completa:
Transferidor de 360° confeccionado em
Politereftalato de Etileno Reciclado PósDEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Consumo pelo processo de injeção, na cor
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
verde, escalas com divisão em milímetros,
Telefax:destaque
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
a cada 5 milímetros
com
marcação numerada a cada centímetro na
cor branco, feitas pelo processo de tampo
grafia. dimensões mínimas: 122 mm de Ø
(diâmetro) x 2,3 mm espessura maior e a
menor 1,0 mm (ponta do chanfro), peso
aproximado 24 gramas.
1.010.001.015566 - calculadora
140
Un
comum
LEoTEC
4,20
240
descrição completa:
Calculadora comum de no mínimo 08
dígitos tamanho mínimo de 8,5 cm x 11
cm, a pilha, com pilha inclusa.
ATA nº 124/2014
Empresa: TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
116
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1.010.001.003956 - livro de
ponto administrativo 100 fls.
descrição completa:
Livro ponto administrativo modelo
oficial secretaria estado da educação
contendo 100 fls. numeradas capa em
offset brilhante de 180 g/m², miolo
em offset de 63gr, com abertura e
encerramento, medindo 320 x 220
mm

MARCA

SÃo
domingoS

8.000

...

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL SEA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL SECT

11,43

24

2.000
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DE LICITAÇÕES E COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREFEITURA MUNICIPALDEPARTAMENTO
DE PINDAMONHANGABA
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
PREGÃO Nº. 053/2014
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
CONVOCAÇÃO
A Prefeitura comunica que no PP nº. 53/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos
Convocamos
a
comparecer
no
Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
de informática para o Centro se Especialidades Médicas (Cem) - recurso de emenda
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
parlamentar - 25340007 - Luiz Paulo Teixeira Ferreira”, a Autoridade Superior, Considerando
original e cópia:
parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos e análise do Departamento de Informática,
anexo aos autos, dá-se provimento ao recurso interposto pela empresa Leandro Moutinho
01 - Comprovante de votação da última eleição
Caçapava Ltda. (proc. ext. 20158 de 15/7/14), inabilitando assim a empresa Entek
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
Equipamentos Taubaté Ltda., no que concerne ao item nº. 03, fato este que torna sem efeito
de quitação eleitoral;
sua homologação.
02 - Carteira de Identidade;
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2014.
03 - CPF;

PREGÃO Nº. 190/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 190/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos
para atendimento de ações judiciais, por um período de 8 meses”, a Autoridade Superior,
face à manifestação da Sra. Pregoeira, considera a presente licitação DESERTA, com base
nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 01 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 194/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 194/14, que cuida de “Aquisição de barras, halteres
e anilhas para as salas de musculação do C. E. João Carlos de Oliveira e do C. E. Zito
para treinamento de atletas e usuários”, a Autoridade Superior, face à manifestação do
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

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 conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 21/08/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

98º KELSLEY ANDREY DE MAGALHÃES
RUA BARÃO DE JAMBEIRO, 522 – JD. MARIA AUGUSTA
TAUBATÉ – SP
CEP 12080-430
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA A 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 8ª reunião Ordinária de 2014, a
realizar - se:
Dia:
13/08/2014
Horário:
16 horas
Local:
Casa dos Conselhos Municipais – Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – 3643.2223
PAUTA:
•
Aprovação de atas;
•
Conclusão das Análises de inscrição das entidades e programas:
1.
Afro Livre e Cavalgar,
2.
Programa Musical – Projeto Guri
•
Aprovação de Trabalho e Deliberação de recursos para projeto no Araretama
•
Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho.
Benedito Sérgio Irineu - Presidente do CMAS

LICENÇA DA CETESB

SPE COMPLEXO EMPRESARIAL NOVA DUTRA LTDA. CNPJ 17.839.961/0001-97
torna público que requereu na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a
Licença de Instalação para Condomínio Industrial – LOTEAMENTO EMPRESARIAL
INDUSTRIAL E COMERCIAL á Estrada Municipal do Pinheiro, jardim Regina,
município de Pindamonhangaba.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 199/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) DANIEL LOURENÇO VON
GAL, responsável pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO J OLIVEIRA FILHO, S/NR. ,
bairro MOMBAÇA I, inscrito no município sob a sigla SO110505054000, para que efetue
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 174/2014
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. 174/14,
referente à “Aquisição de cadeira fixa em courvim, conjunto de sofá, bebedouro elétrico,
roupeiro de aço, espelho com rodízios, armário roupeiro de aço e arquivo de aço”, com
encerramento dia 02/09/14 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, 12 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 193/2014
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. 193/14, referente
à “Aquisição de EPI’s para uso da equipe operacional dos Departamentos de Agricultura,
Licenciamento Ambiental e Urbanismo e Meio Ambiente”, com encerramento dia 02/09/14
às 8h e abertura às 8h30. 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, 12 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 216/2014
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. 216/14, referente
à “Aquisição de computadores, notebooks, TVs LED, Impressoras multifuncionais e
roteadores para os Telecentros”, com encerramento dia 26/08/14 às 8h e abertura às 8h30.
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, 12 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 217/2014
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. 217/14, referente à
“Aquisição de materiais de pintura aplicação manutenções diversas no Distrito de Moreira
César”, com encerramento dia 26/08/14 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, 12 de agosto de 2014.

CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 05.336.882/0001-84
DEPARTAMENTO
DErequereu
LICITAÇÕES
E COMPRAS
Torna público que
em 08/08/2014
à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso,
1400 – Alto
do Cardoso–
Pindamonhangaba/SP
– Cep.:nº12420-010
– CETESB
a renovação
da Licença
Ambiental de Operação
00163, de 10/12/2004, com valiCOMUNICADO
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail:
dade de 10 anos,licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
para a Linha de Transmissão 500 kV Tijuco Preto-Cachoeira Paulista II localiSolicitamos á sr Joice Martins Evaristo, portadora do RG 40.501.529-X, CPF
zada nos Municípios de Mogi das Cruzes, Guararema, Jacareí, Jambeiro, Caçapava, Taubaté,
400.390.828-73 e CTPS 057692/00400, comparecer a empresa A de Souza
Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista.
& Cia Ltda, CNPJ 11.760.503/0001-82 para justificar as faltas sob pena de
Ailton Costa Ferreira
abandono de emprego.
Diretor

QUARTA-FEIRA

Pindamonhangaba

13 de AGOSTO de 2014

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

Altair Fernandes Carvalho

Médicos da Santa Casa tiveram que abrir mão do salário
nos tempos em que o provedor foi o Barão de Itapeva
Originada de uma verba testamentária no já
bem distante 6 de agosto
de 1863, entre as entidades
locais mais antigas a Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba, destacada nesta página de história em diversas edições,
só é superada pela Corporação Musical Euterpe, 23
de agosto de 1825.
Em alusão aos seus 151
anos de existência, relembramos uma das passagens difíceis dessa casa de
saúde.
Era o início do ano de
1884. Na época, funcionava em um casarão (ilustração ao lado) localizado
à direita de quem desce
a ladeira Barão de Pindamonhangaba (era denominada ladeira da rua
Formosa),
administrada pelo barão de Itapeva
(Itapeba), o comendador
Inácio Bicudo de Siqueira Salgado. Na qualidade
de provedor da entidade,
o ilustre pindamonhangabense tornava público,
conforme relatório publicado na edição de 20 de
janeiro daquele ano no
jornal Tribuna do Norte, os fatos mais importantes ocorridos durante
7/12/1882 a 7/12/1883,
período em que a instituição estivera sob a sua
responsabilidade administrativa.
Inicialmente, explicava
que reconhecendo as dificuldades da irmandade da
Santa Casa em remunerar
o médico que dirigia a clínica do hospital, resolvera
solicitar aos profissionais
da medicina a prestarem
seus serviços gratuitamente.
Designara ao então
mordomo eleito da Santa Casa, capitão Benjamin
da Costa Bueno, que solicitasse o tão necessário
obséquio aos médicos. O
pedido era para que cada
um abrisse mão do salário
pelo espaço de seis meses,
ou seja, que houvesse uma
espécie de revezamento
entre eles na doação de
meio ano de serviços prestados à entidade.
Os primeiros contata-

Arquivo TN

Santa Casa ficava no final da ladeira Barão de Pindamonhangaba, próxima ao Bosque da Princesa
dos foram os generosos
doutores Marinonio Brito
e Eugenio de Mello. Atendendo ao pedido, o Dr.
Brito cumpriu o primeiro semestre de atividades
não remuneradas, sendo
substituído pelo Dr. Marinonio. Entretanto, segundo revelava o provedor, o
Dr. Marinonio, “por justos
motivos de incômodos”,
não pode continuar prestando o serviço no período
que lhe cabia, com isso, o
Dr. Brito teve que completar o ano “prolongando
assim tão caridosa tarefa”.
Agradecendo aos dois
pela contribuição, o provedor pedia a outros
médicos que fizessem o
mesmo, se revezando na
doação do tempo estipulado, pois só assim o hospital se garantiria de tão
necessário recurso.
Esclarecendo a crítica
situação financeira daquela casa de saúde, o barão de
Itapeva ressaltava que das
cotas apresentadas pelo
tesoureiro constava como
arrecadação a quantia de
5.824$719 réis e como
despesas, 4.590$933 réis,
perfazendo um saldo de
1.590$781. Uma receita
nada animadora e “para
regular o custeio de um

estabelecimento da ordem daquele hospital era
preciso que os recursos
fossem certos, por isso
tornava necessário que se
despertasse o espírito caridoso da população”.
Faltava auxílio, ajuda.
A arrecadação das contribuições precisava ser intensificada. Alertava ainda, que o auxílio prestado
à irmandade pelos dignos
congregados que haviam
se comprometido a doar
certa quantia anualmente, por um espaço de seis
anos, finalizaria naquele
ano. Menos mal era o fato
de que apesar de alguns
congregados terem deixado de contribuir, a maior
parte continuava concorrendo com o valor prometido, aquela fonte estaria
sendo “quase o único recurso da Santa Casa”.
Além disso, “o dividendo
das ações doadas pelo falecido *visconde de Pindamonhangaba não estava
sendo recebido porque a
respectiva companhia há
tempos não o pagava a seus
acionistas”.
Em seu relatório, o provedor alertava para que “a
averbação ou transferência
daquelas ações em nome
da Santa Casa, bem como
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a aprovação da reforma do
compromisso com aquela
irmandade eram providências que convinha, fossem
logo tomadas a fim de garantir o direito da Santa
Casa sobre as referidas
ações, e também para que
cessassem o inconveniente
de serem regidos pelo compromisso, cujas disposições,
em sua maior parte, eram
reconhecidas por todos
como inexequíveis” (não
podiam ser executadas).

Movimento hospitalar Números
No que dizia respeito
ao movimento hospitalar,
o barão fazia constar em
seu relatório o seguinte
movimento no período referente a 1882/1883:
Havia 5 enfermos, entraram 112 e o total ficou
em 117, divididos em 94
homens e 23 mulheres
(sendo 103 brasileiros, 7
africanos, 2 portugueses, 1
italiano e 1 francês); deste

L

número haviam falecido
14, sendo 9 homens e 5
mulheres (9 brasileiros, 4
africanos e 1 português);
tiveram alta, 88 e ficaram
em tratamento, 15.

*O visconde de
Pindamonhangaba
mencionado no texto era o comendador
Francisco
Marcondes Homem de Mello,
falecido em 14 de janeiro de 1881.
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Primeira
lágrima

Quando a primeira lágrima caindo
pisou a face da mulher primeira
o rosto dela assim ficou tão lindo
e Adão beijou-a de uma tal maneira,
Que astros e tronos pelo espaço infindo,
como uma catadupa prisioneira,
as seis asas de luz e de ouro abrindo,
rolaram numa esplêndida  carreira...
Alguns, pousando à próxima montanha,
queriam ver de perto os condenados
de dor transidos, na agonia estranha;
e antes o fulgor dos beijos redobrados
todos pediam punição tamanha,
ansiosos, mudos, trêmulos, pasmados!...
Luiz Delphino, Folha do Norte, 11 de outubro de 1911

