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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 229/2016 (PMP 25662/2016) 
Foi firmado o contrato 228/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 10.027,00, assinando pela 
contratada, empresa José Augusto Fernandes Moreira ME, o sr Antonio Franklin de Lima Ritton. 
Foi firmado o contrato 226/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 7.172,00, assinando pela 
contratada, empresa Belprint Formulários e Serviços Gráficos Ltda, o sr Vanderlei Sergio 
Cardoso. 
Foi firmado o contrato 225/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 13.406,00, assinando pela 
contratada, empresa Bella’s Gráfica EIRELI, o sr Diego Oliveira de Carvalho, por procuração. 
Foi firmado o contrato 227/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 21.000,00, assinando pela 
contratada, empresa Hélio Massaki Totizawa EPP, o sr Helio Massaki Totizawa. 
Foi firmado o contrato 229/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 26.940,00, assinando pela 
contratada, empresa Marquinhos Artes Gráficas Ltda, o sr Marcos Francisco de Oliveira Junior. 
Foi firmado o contrato 230/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 44.010,00, assinando pela 
contratada, empresa Puccinelli Gráfica e Editora Ltda, a sra Cristiane Cossermelli Haik. 
Foi firmado o contrato 231/2016, de 08/11/2016, no valor de R$ 35.700,00, assinando pela 
contratada, empresa Wagner Luiz de Aquino Gráfica ME, o sr Wagner Luiz de Aquino. 
Todos os contratos têm a vigência de 12 meses, assinando pela contratada, e como gestora 
do contrato, a sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***
PREGÃO Nº 220/2016 (PMP 25649/2016) 
Foi emitida a autorização 1684/2016, de 16/11/2016, em favor de Fabrício de Ramos & 
Cia Ltda, no valor de R$ 8.279,50, para “aquisição de toalha de papel para atendimento às 
unidades de saúde desta Municipalidade”. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 137/2016 (PMP 13972/2016) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 22/11/2016, 
deserta a licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos homeopáticos”. 
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COMUNICADO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016-SEA 

EDITAL Nº 013/2016-SEA 

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 

atribuições legais, em cumprimento ao item 9, inciso III, do Edital nº 13/2016-SEA 

(Chamamento Público nº 001/2016-SEA), e posteriores retificações, torna público a relação das 

associações de moradores/entidades sem fins lucrativos que foram habilitadas: 

1-Convivência de Idosos de Moreira César; 2-Associação de Moradores do Residencial Jardim 

Marieta Azeredo; 3-Associação de Moradores e Amigos do Vila Suiça; 4-Associação dos 

Moradores do Jardim Bela Vista, Vila Verde, Ponte Alta e Parque das Nações;  5-Central Única 

das Associações de Moradores e Amigos das Oliveiras, Rodeio, Martins e Pau D’alho; 6-

Associação de Moradores do Santa Cecília; 7-Associação Amigos do Residencial Arco-Iris e 

Nova Esperança; 8-Associação dos Moradores do Loteamento Liberdade Moreira César. Não 

foram habilitadas: Associação de Moradores do Residencial Vila São Paulo, Associação de 

Moradores e Amigos do Ouro Verde, Jardim Imperial, Jardim Cristina e Parque São Dimas, 

Associação dos Moradores para o Progresso do Residencial Andrade e do Jardim Maria Emília, 

Associação de Moradores e Amigos do Parque das Palmeiras e Associação de Moradores e 

Amigos do Alto Cardoso, por pendências de documentos. As associações não habilitadas ficam 

notificadas do prazo de 10 (dez) dias para a regularização das pendências, a contar da data da 

presente publicação. Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2016.   

Os alunos do curso 
“Ecologistas do Futu-
ro”, realizado pela equipe 
do Projeto de Educação 
Ambiental Casa Verde, 
tiveram mais uma aula 
dinâmica, no dia 18 de no-
vembro. A atividade con-
tou com a participação de 
profissional do Departa-
mento do Meio Ambiente 
da Prefeitura, dando con-
tinuidade ao projeto sobre 
horta em espiral com hor-
taliças e ervas medicinais.

Esse projeto, chamado 
de “Espiralando Fitoterá-
picos”, vem sendo desen-
volvido pela Casa Verde, 
com o objetivo de desen-
volver no aluno o gosto 
pela aprendizagem, pro-
porcionando o relaxamen-
to por meio do contato 
com a terra e a natureza. 
Visa ainda promover mo-
mentos de prazer e valori-
zação ao produzir plantas 

medicinais e hortaliças 
que serão utilizadas nas 
refeições, estimulando as-
sim o desenvolvimento de 
responsabilidade por par-
te dos participantes.

Tendo em vista que a 
implantação das hortali-
ças na alimentação quan-
do produzidas na escola 
ou a domicílio, se transfor-
mam em alimentos saudá-
veis, higiênicos, saboro-
sos, oportunizam grande 
economia e também en-
riquecem o cardápio com 
nutrientes que não estão 
presentes em outros tipos 
de alimentos, decidiu-se 
implantar este projeto 
na Casa Verde. Além dis-
so, a tarefa de cultivá-las 
proporciona participação 
coletiva dos alunos e con-
fiança nas suas próprias 
capacidades.

De acordo com a ges-
tora da Casa Verde, a par-

ceria dos departamentos 
de Meio Ambiente e de 
Agricultura da Prefeitu-
ra foi muito importante 
para o desenvolvimento 
da atividade. “Contamos 
com a valiosa parce-
ria dos profissionais do 
Departamento de Meio 
Ambiente e do Departa-
mento de Agricultura de 
Pindamonhangaba, que 
prontamente nos atende-
ram com muita atenção 
e compromisso”, disse. 
“Foi um dia bem cansati-
vo, mas um cansaço que 
gerou bons frutos. Foi 
muito gratificante e pro-
dutivo observar a partici-
pação de todos os envol-
vidos, que demonstraram 
muito empenho e dedica-
ção. Estão todos ansiosos 
para verem o trabalho 
pronto, produzindo aqui-
lo que fizeram com muito 
carinho”, concluiu.

Um grupo de alunos da 
Escola Estadual Ismênia 
Monteiro de Oliveira visi-
taram, nesta semana, uma 
horta orgânica no sítio 
Guarantã, no bairro Ribei-
rão Grande.

A visita faz parte de um 
projeto que surgiu para 
atender as premissas da 
escola de tempo integral, 
que visa desenvolver um 
ser humano autônomo, 
solidário e competente e 
atuante na sociedade. 

Durante a visita, os 
estudantes tiveram uma 
palestra sobre as princi-
pais diferenças entre um 
alimento saudável e não-
saudável e como o ali-
mento saudável pode agir 

beneficamente no nosso 
organismo. Em seguida 
tiveram uma aula prática 
de preparação da terra e 
de adubo orgânico para o 
plantio de legumes e hor-
taliças.

Os alunos também tive-
ram um tutorial de como 
preparar Yaksoba (um pra-
to chinês à base de macar-
rão e legumes) utilizando 
legumes e verduras orgâ-
nicas e fizeram um passeio 
pelo sítio para conhecer as 
diversidades de plantas. 

O objetivo do projeto é 
criar oportunidades para 
que os alunos vivenciem 
experiências que o con-
tato com a natureza pode 
proporcionar, ao apreciar, 

cultivar, plantar, colher e 
preparar alimentos sau-
dáveis e livres de agrotó-
xicos.

O projeto ocorre todas 
as quartas-feiras, e a cada 
semana os professores 
preparam oficinas, pales-
tras e visitas pedagógicas 
a fim de trabalhar as dis-
ciplinas da base nacional 
comum de uma maneira 
diversificada, prática e 
descontraída. 

Os idealizadores desse 
projeto foram os profes-
sores Fabrizio Alves, de 
Ciências; Gislene Valadão 
de Língua Inglesa; Elisete 
Nakamura, de Matemá-
tica; e Rachel Moraes, de 
Língua Portuguesa.

Alunos de escola integral 
visitam horta orgânica

educação

“ecologistas do Futuro” 
desenvolvem horta em espiral

Hortaliças na alimentação quando produzidas na escola ou a domicílio, 
se transformam em alimentos saudáveis

LICENÇA DA CETESB

LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a 
Renovação da Licença de Operação N° 3005407, válida até 23/11/2018, para Alumínio em 
lingotes e outras formas primárias; produção de à AVENIDA JULIO DE PAULA CLARO, 900, 
FEITAL, PINDAMONHANGABA.

Divulgação

Divulgação

Objetivo do projeto é criar oportunidades para que os alunos vivenciem 
experiências que o contato com a natureza pode proporcionar


