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Nesta edição, a Tribuna traz 
informações para as pessoas 
aproveitarem a passagem de 
ano da melhor maneira possí-
vel e ainda traz dicas de roupas, 

como o signifi cado das cores, e 
também orienta sobre alimenta-
ção saudável e ‘desintoxicação’ 
após os exageros das festas.

PÁGINA 3

Confira orientações e dicas para virada do ano

O treinador Alcides Junior, o 
Ju, concluiu o curso de treina-
dor da licença PRO da Confede-
ração Brasileira de Futebol. Ju 
teve aulas com ‘Tite’ – técnico 
da Seleção Brasileira, Rogério 
Micale (treinador da Seleção 

Olímpica) e Mano Menezes.
Durante o curso  ele fez 

Acompanhamentos e Observa-
ções de Treinamentos (estágios) 
em diversos clubes, dentre eles 
o Santos.

PÁGINA 4

FESTA DE NATAL ENCANTA 200 
IDOSOS DE LARES ASSISTENCIAIS

Virada de ano: momento de diversão e refl exão

A Festa de Natal promovida pela Fundação José Carlos da Rocha reuniu cerca de 
200 idosos de 10 lares da região, incluindo o Irmã Terezinha e o São Vicente de 
Paulo – de Pindamonhangaba. Com apoio de empresas e de voluntários, a festa 
contou com bufet, decoração, doces, bolos, bebidas, além da banda Confraria 
Musical, de um Papai Noel, e de outros atrativos, como massagem, por exemplo.

PÁGINA 6

‘Ju’ conclui curso da 
Confederação Brasileira

Pintado 
inaugura sede 
social do E.C. 
Moreira César

O presidente do Esporte Clu-
be Moreira César, Benedito José 
Coelho, o Pintado, inaugurou a 
sede social do clube no dia 18 de 
dezembro. Segundo Pintado, o 
objetivo é unir os esportistas do 
clube e toda a comunidade para 
atividades de lazer e confrater-
nização.

PÁGINA 4

PM prende 
homem suspeito 
de tráfico

PÁGINA 7

Funvic abre 
inscrições para 
processo seletivo B

Shopping oferece 
escritório gratuito 
para clientes

Rocam apreende 
dois menores 
por tráfico

OAB APRESENTA 
BALANÇO DAS 
AÇÕES DE 2016

O treinador Alcides Júnior, o ‘Ju’, com Tite e Micale
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Acabou. Trezentos e sessenta e seis dias 
já passaram – este ano é bissexto. 
Agora falta pouco mais do dia de hoje 

(363º) e mais três e 2016 fica para trás.
Um bom ano. Recheado de atrações, eventos, 

novidades e assim esperamos para 2017.
Aliás, como em todo ano, 2017 não deve ser 

diferente. Para as pessoas físicas é aquela velha 
história: metas, planejamento, objetivo, o que 
fazer o que não fazer, arrumar emprego, ser 
promovido, casamento, emagrecer, mudar de 
vida... por fim... tudo se repete e, se repete, fica 
igual.

É aconselhável cumprir ao menos parte que 
do que se propôs. Não precisa alcançar todos os 
objetivos, mas se obter uma parte deles já é um 
grande avanço. E não entenda o atingir ou con-
seguir apenas como situações tangíveis (aquelas 
em que você pode ver, sentir ou pegar, como uma 
casa, ou um carro).

Pense nos seus planos como ideais de vida. 
Atos que possam dar resultados intangíveis tam-
bém, como bem estar, saúde, harmonia.

Agora, voltando ao pouco que resta de 2016, 
este verdadeiro sopro de ano, não caia na arma-
dilha de muitas pessoas, que aproveitam o perío-
do – neste clima de virada de ano e ainda no mo-
mento ressaca pós-Natal – para fazer de tudo: 
abraçar o amigo do serviço, dar sorriso para o 
vizinho da frente, dizer bom dia, fazer caridade, 
doar brinquedo, ligar para perdoar ou se des-
culpar daquele amigo ou ex-namorada que você 
não vê a um longo período e, por fim, tentar ser 
uma pessoa melhor.

O ideal é agir deste modo, não apenas solidá-
rio com eventos beneficentes de Natal, mas ao 
menos educado durante todo o ano. Isso não faz 
mal nenhum. Portanto, faça sua lista com dese-
jos de realizações e tente ser melhor com os ou-
tros e com você mesmo.

Nós, da Tribuna do Norte, queremos apenas 
que suas escolhas o façam feliz, não só em 2015, 
mas por toda sua vida.

hora de ‘fazer’ o que não ‘fez’...

ano traz eternas promessas 
de mudanças e metas

Funvic abre inscrições para 
Processo Seletivo 2017/B

Shopping inaugura escritório 
gratuito para clientes

A Faculdade de Pin-
damonhangaba está com 
inscrições abertas para o 
Processo Seletivo 2017/B, 
realizado para o preenchi-
mento de algumas vagas 
remanescentes.

As inscrições podem 
ser feitas até o dia 19 
de janeiro, apenas pela 
internet, no site www.
vestibularfunvic.org.br. 
A prova será realizada 
no dia 21 de janeiro, às 
14h30.

Para saber quais cursos 
estão com vagas disponí-
veis, acesse o site da ins-
tituição de ensino. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3648-8323.

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

O Shopping Pátio 
Pinda apresenta mais 
uma novidade: o “Pá-
tio Office”, instalado 
próximo à loja Mora-
na. O local funciona 
de segunda a sábado, 
das 10 às 22 horas, e 
aos domingos, das 13 
às 20 horas. Com uma 
estrutura confortável, 
o espaço tem wi-fi, 
mesas para reuniões e 
estações de trabalhos e 
tomadas para carregar 
celulares e notebooks. 

A utilização do es-
paço é totalmente gra-
tuita e ele foi planeja-
do com móveis feitos 
de pallets reutilizados, 
que foram transfor-
mados em puffs, me-
sas e bancos. 

SER HUMANO ... SER COM O OUTRO?

Nós, seres humanos, 
desde o momento ini-
cial de nossa existência, 
construímos o nosso vi-
ver a partir das relações 
mantidas com a con-
dição de ser do Outro, 
relação esta que ocupa 
um espaço deveras im-
portante e fundamental 
em nossas vidas. Es-
sas relações se tornam 
complexas visto que são 
marcadas pelas diferen-
ças que existem entre as 
pessoas. Freud afirmava 
que o Outro se constitui 
para nós, simultanea-
mente, um modelo, um 
objeto, um apoio ou um 

adversário. Assim, gra-
dativamente percebe-
mos que construímos a 
nossa identidade, tanto 
individual como coleti-
va, na relação estabele-
cida com a diferença e 
com a condição de ser 
do Outro, podendo-se, 
a partir daí, entender a 
gama de comportamen-
tos individuais que veri-
ficamos no cotidiano.

        Portanto, a cons-
ciência de nós mesmos 
é inseparável da cons-
ciência do Outro, e po-
demos, a partir desse 
conceito, afirmar que 
a sua presença assume 

uma representatividade 
capital na construção 
da identidade cultural 
e social de cada um de 
nós. É muito importan-
te entendermos que nos 
constituímos na nossa 
cotidianidade, por meio 
da reciprocidade manti-
da com ELE. E, eviden-
temente, procurando 
conhecer o valor das 
relações que nós firma-
mos no dia-a-dia, con-
firmaremos a relevância 
dos relacionamentos 
para o nosso desenvol-
vimento emocional. En-
tretanto, muitas vezes, 
assumimos um com-

portamento discrimina-
tório ao nos sentirmos 
o “estrangeiro de al-
guém”, talvez porque o 
Outro faz parte de uma 
cultura diferente da 
nossa, pensa diferente-
mente de nós, o que nos 
deixa muitas vezes re-
ceosos e até ameaçados 
dentro do nosso espaço 
habitual. 

     Contudo, é de alta 
importância perceber 
que as nossas discri-
minações, o nosso pre-
conceito, dificulta esse 
relacionamento, o que 
possivelmente impe-
de o nosso processo de 

crescimento/reconhe-
cimento enquanto gen-
te, ser humano, pois só 
crescemos, só evolu-
ímos, quando conse-
guimos aproximação e 
troca. Não é isso o que 
nos dizem os fenome-
nólogos e os filósofos 
existencialistas? Basta 
ler e refletir sobre Mar-
tin Heidegger, Merleau
-Ponty e Sartre. Enfim, 
a construção da nossa 
identidade pessoal e 
coletiva está, eviden-
temente, construída na 
reciprocidade da con-
firmação pelo Outro, 
muitas vezes edificada 

nos pilares do medo, 
da fascinação, da dú-
vida, da angústia e da 
estranheza que resi-
dem conosco. A afir-
mação do nosso Ser só 
se faz com a integração 
ou completude com o 
Outro que, nas suas 
diferentes maneira de 
agir, desperta em nós 
os mais variáveis sen-
timentos. Precisamos 
parar um pouco, estar 
atento para esses deta-
lhes. Assim é o nosso 
viver. Só assim,pode-
remos ter uma melhor 
qualidade de EXIS-
TÊNCIA.
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ANO NOVO
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HISTÓRIA E 
tradições sobre 
a virada do ano

No Brasil, é comum as pessoas usarem branco 
na virada do ano, mas outras cores também tem 
signifi cados e podem trazer coisas boas para o ano 
que se inicia. Por isso, fi zemos uma lista com os 
signifi cados das cores mais usadas na ocasião. Es-
colha a sua:

Branco
Para quem busca paz, calma e pureza. Tam-

bém signifi ca inocência. 
Preto
Muito usada na virada ano nos países norte-a-

mericanos, a cor está ligada à elegância, ao luxo, 
ao mistério e à fantasia.

Vermelho
Para quem está em busca de uma paixão. Sim-

boliza o desejo e o poder. 
Verde
Signifi ca vigor, juventude e esperança.
Amarelo
A cor transmite calor, descontração e otimis-

mo. Está associada à prosperidade. 
Laranja
É uma cor quente, energética. Signifi ca movi-

mento e espontaneidade.  
Azul
É a cor do céu límpido, do espírito e do pensa-

mento. Simboliza a lealdade e a personalidade. 
Rosa
Para quem está em busca do amor. Ela tam-

bém simboliza beleza, sensualidade e romantis-
mo. 

Prateado
Para quem está em busca do moderno e da 

inovação.  
Dourado
Está simbolicamente associada ao ouro e à 

riqueza.

Cair em tentação e 
cometer excessos diante 
de uma mesa farta são 
hábitos que se repetem 
a cada ceia de Natal e de 
Ano Novo. 

Se você exagerou 
na dose no Natal e não 
quer ver cometer o mes-
mo deslize no Reveillon, 
é bom observar dicas de 
especialistas.

Os nutricionistas su-
gerem que, se possível, 
esses abusos alimen-
tares sejam planejados 
com antecedência. É 

difícil prever o quanto 
você vai sair da linha no 
fi m de ano, mas man-
ter uma dieta saudável 
e uma boa hidratação 
duas semanas antes das 
festas ajuda a manter o 
equilíbrio do organismo.

Se você, porém, é 
como a maioria das 
pessoas e já perdeu a 
“compostura”, está na 
hora de correr atrás do 
prejuízo – que, em al-
guns casos, chega a até 
2 kg extras, dependendo 
da quantidade de peru, 

tender, panetone, raba-
nada e outros doces que 
comer.

Fazer uma dieta de-
sintoxicante durante os 
dias seguintes ao Natal 
ajuda a melhorar o fun-
cionamento do fígado. 
Para isso, é fundamen-
tal ter uma alimentação 
rica em magnésio, co-
bre, selênio, ferro e vi-
taminas do complexo B.

Como fontes de mag-
nésio, estão as casta-
nhas e os vegetais de 
folhas escuras; de cobre, 

são os cereais integrais, 
as oleaginosas (como 
óleo de soja, milho e oli-
va) e sementes de abó-
bora e girassol – estas 
também contêm ferro e 
vitamina B.

Para obter selênio, 
uma boa opção é a cas-
tanha-do-pará. Já o 
ferro está presente no 
atum, nas folhas escu-
ras e no feijão. E quem 
precisa de vitaminas do 
complexo B também 
pode consumir cereais 
integrais.

Como tradicional-
mente, o mundo todo 
celebra o término de 365 
dias ou 366, com fes-
tejos iniciados de 31 de 
dezembro para 1º de ja-
neiro, em virtude do fi m 
de um ciclo e recomeço 
de outro. Isso porque 
as pessoas são ligadas 
àquilo que tem início e 
fi nal, a fi m de contrapor 
e analisar os aspectos 
positivos e negativos 
que fez ao longo do pe-
ríodo, para no próximo 

fazer diferente, ou pelo 
menos iniciar diferente, 
pois, são frequentes as 
promessas feitas e não 
cumpridas após alguns 
meses, como por exem-
plo entrar na academia. 

Nem sempre o ano 
começou em 1º de janei-
ro, nos anos antes de Cris-
to, a data era comemorada 
em 25 de março, pois é a 
chegada da primavera no 
hemisfério Norte e durava 
até 1º de abril.

Por sua vez, o Papa 

Gregório determinou 
que o primeiro dia do 
ano fosse 1º de janeiro, 
mas muitos franceses 
não gostaram da alte-
ração, então no país, 
em 25 de março, eram 
feitas brincadeiras com 
aqueles que não concor-
daram com a mudança, 
e dados falsos presentes 
e convites para festas 
que não iriam aconte-
cer. A partir daí, o Dia 
da Mentira foi criado 
em alusão as comemo-

rações do Ano Novo.
Além disso, assim 

como no Natal, há sím-
bolos que mantêm a 
tradição e o espírito da 
virada do ano, como:

Lentilha, remete a 
fartura e fortuna, pois 
suas sementes são se-
melhantes às moedas e 
assim, não faltaria co-
mida e alimentos.

Usar branco, foi 
um costume trazido pe-
los africanos, que acre-
ditavam que a cor tra-

zia paz e purifi cação da 
alma. Os candomblés 
fi cavam em Copacaba-
na jogando as oferendas 
no mar para Iemanjá.

Romã, de acordo 
com a superstição, co-
locar sete sementes da 
fruta na carteira atrai 
dinheiro e está ligada à 
fertilidade. Além disso, 
esse número é signifi -
cativo pois remete aos 
dias da semana e aos 
chacras do corpo. 

Evitar consumir 

aves, que ciscam para 
trás, como galinhas e 
frangos, pois remete ao 
atraso de vida, recomen-
da-se consumir animais 
que andam para a fren-
te, como os peixes.

Frutas cristaliza-
das e secas, remetem a 
sorte e fartura.

Pular sete ondas, os 
africanos acreditam que o 
mar renova as energias, e 
o número sete, invoca Ie-
manjá para proteger das 
difi culdades do ano.

NO REVEILLON, COR DA 
ROUPA PODE AJUDAR 
A TRAZER SORTE

Saiba como se desintoxicar da 
comilança das festas de fi m de ano

RECEITA

Suco Desintoxicante de Couve
• Suco de 1 laranja
• 1 folha de couve
• ½ copo (100 ml) de água
• Gelo a gosto

CUIDADO COM O 
OLHO GRANDE!

Um dos grandes perigos 
das ceias de Natal – que não 
precisa se repetir neste Ano 
Novo – é o “olho grande”, 
aquele desejo quase incontro-
lável de pôr no prato tudo o 
que é gostoso, afi nal, é só uma 
vez por ano.

O segredo para não cair 
nesta tentação é dar uma vol-
ta primeiro, olhar o que está à 
disposição e se servir do que 
mais gosta – em pequenas 
porções.

Entre os problemas de saú-
de que o excesso de açúcar, sal 
e gordura pode causar, estão 
distúrbios gastrointestinais, 
como diarreia, gases, inchaço, 
dor na barriga, azia, má diges-
tão, gastrite, refl uxo e náuseas. 
Isso porque a fl ora bacteriana 
que vive entre o estômago e o 
intestino não está preparada 
para receber tantos alimentos 
pesados de uma só vez.

Quem já tem glicose, co-
lesterol, triglicérides ou ácido 
úrico alto precisa redobrar os 
cuidados.

Divulgação
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cidade
Treinador ‘Ju’ conclui curso da CBF

O presidente do Es-
porte Clube Moreira 
César, Benedito José 
Coelho, o Pintado, inau-
gurou a sede social do 
clube no dia 18 de de-
zembro.

Com grandes dimen-

sões, localizada no cam-
po do Moreira César, a 
sede conta com banhei-
ro, cantina, cabine de 
imprensa, almoxarifa-
do, escritório da pre-
sidência e também um 
palco. Segundo Pintado, 

a sede, que teve as obras 
iniciadas em março de 
2015, é um ganho para 
todos. Um exemplo 
é o palco construído 
no local, que também 
será para uso da co-
munidade.

Os trabalhadores da 
Appiani Steel (antiga 
Martifer) aprovaram 
em assembleia no últi-
mo dia 22, a proposta 
da empresa para que 
o mês de janeiro fun-
cione com jornada de 
banco de horas.

A nova direção da 
empresa alegou para 

o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamo-
nhangaba que não tem 
condições de pagar ho-
ras-extras e que a medi-
da é necessária para re-
gularizar pendências da 
fábrica. A primeira pro-
posta, de seis meses, foi 
reprovada em assem-
bleia dois dias antes.

Segundo o secretário 
geral, Luciano da Silva 
– Tremembé, as assem-
bleias foram conduzidas 
com imparcialidade. “O 
que ainda pesa aqui na 
fábrica é a questão de 
confiança, acordos que a 
antiga Martifer não cum-
priu. Essa proposta de 
um mês atende a urgên-

cia da fábrica e a gente 
continua a negociação”, 
disse Tremembé.

A Appiani Steel em-
prega cerca de 300 fun-
cionários na construção 
de estruturas metálicas no 
Distrito de Moreira César.

A Redação não con-
seguiu contato com a 
fábrica.

Em patrulhamento 
pelo bairro Campos Maia, 
na noite de segunda-feira 
(26), policiais da Rocam 
-  Ronda Ostensiva com 
Apoio de Motocicletas 
percebeu  dois menores 
(idades, 15 e 16 anos) em 
atitudes suspeitas, um en-
tregando objetos para o 
outro próximo à quadra 
esportiva. 

 Submetidos à busca 
pessoal, foram encontra-
das com o mais novo sete 
pedras de crack e três 

porções de maconha que 
estavam sendo entregues 
ao outro adolescente, o 
mais velho, que  iria pagar 
a quantia de R$ 82 pela 
compra.  

Dada voz de prisão em 
flagrante aos adolescen-
tes infratores, a ocor-
rência foi apresenta-
da ao Distrito Policial, 
onde o adolescente de 
15 anos está à disposi-
ção da Justiça, enquan-
to o outro foi liberado 
ao responsável.

Por volta das 11h30 
dessa segunda-feira (26) 
durante o patrulhamento 
pelo bairro Karina, Dis-
trito de Moreira César, 
uma equipe da Polícia Mi-
litar avistou um suspeito 
escondendo objetos no 
mato, próximo à quadra 
de esportes.

Na abordagem encon-

traram com o rapaz, 19 
anos, a quantia de R$ 234. 
Na busca pelos objetos es-
condidos localizaram nove 
invólucros de maconha e 
seis pinos de cocaína.

O rapaz foi preso em 
flagrante e apresentado 
ao Distrito Policial, onde 
permaneceu à disposição 
da Justiça.

Alcides Junior, o Ju, 
concluiu o Curso de Trei-
nador da Licença PRO da 
Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) neste 
mês. Dividido em dois 
módulos e com duração 
dois anos, o curso tem au-
las ministradas por profis-
sionais como Adenor Ba-
chi ‘Tite’ (atual técnico da 
Seleção Brasileira), Mano 
Menezes, Rogério Mica-
le (treinador da Seleção 
Olímpíca que conquistou 
o ouro em 2016). 

Formado em educação 
física e pós-graduado em 
futebol, Ju conta que para 
ele o curso foi uma experi-
ência incrível.  “As trocas 
de informações e conhe-
cimentos com os demais 
participantes enriquece-
ram ainda mais meus co-
nhecimentos, já partici-
pei de diversos cursos de 
treinador aqui no Brasil 
e também na Argentina”, 
disse.

Durante o curso  ele fez 
Acompanhamentos e Ob-
servações de Treinamen-
tos (estágios) em diversos 
clubes, sendo um deles o 
Santos Futebol Clube.

Sede social do Moreira 
César é inaugurada

Polícia
Rocam prende adolescente 
por tráfico no Campos Maia

Jovem é preso por tráfico de 
drogas em Moreira César

Trabalhadores da 
appiani aprovam banco 
de horas por um mês

Guilherme Moura

Após reprovação da primeira proposta, que era de seis meses, trabalhadores 
aceitaram a medida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.991, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Autoriza o Executivo a ceder espaço para a operacionalização das atividades da Unidade de 
Serviços de Atendimento Móvel – SAMU 192, nos termos do Consórcio Intermunicipal do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e da Região Serrana – CISAMU, e dá outras 
providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar contrato de permissão de 
uso, a título precário e gratuito, da cabine de rádio localizada no Pico do Itapeva com a empresa 
contratada por intermédio do Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência do Vale do Paraíba e da Região Serrana – CISAMU para operacionalizar a comunicação 
via rádio entre as unidades de atendimento móvel e central de operações do SAMU.
§1º. A cabine de que trata o caput caracteriza-se por uma construção de alvenaria com 4,00m2 
(quatro metros quadrados) que abriga os radiocomunicadores dos serviços da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, e está localizada nas coordenadas geográficas de -22,764472/Latitude 
(22º45’52,1’’S) e -45,519443/Longitude (45º31’10,0’’W), com área de aproximadamente 15.640m2.
§2º A permissão de que trata este artigo poderá ser celebrada pelo período de até 36 (trinta e seis 
meses). 
Art.2º.  Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal, autorizado a permitir o uso de parte do imóvel 
localizado na Rua Dr. Laerte Machado Guimarães, 585- São Benedito, a título precário e gratuito, 
à Organização Social contratada através do CISAMU, para operacionalização das atividades na 
Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192.
Parágrafo único. A vigência da permissão de que trata este artigo será pelo prazo de 06 (seis) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período caso haja interesse do Município. 
Art. 3º  Caberá à Secretaria de Saúde e Assistência Social, a gestão e acompanhamento das 
permissões previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretária de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 21 de dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 134/2016

Acima, Ju com Tite e abaixo, Ju com Micale
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Há 96 anos, a Tribuna 
do Norte, edição de 
15/8/1920, divulga-

va o resultado de um recensea-
mento escolar realizado em Pin-
damonhangaba que apontava os 
números seguintes:

ZONA URBANA 
Masculinos: sabem ler, 200; 

analfabetos, 308; frequentam 
escolas, 347; não frequentam, 
161; fi lhos de brasileiros, 443; 
fi lhos de estrangeiros, 65. 

Femininos: sabem ler, 226; 
analfabetos, 293; frequentam 
escolas, 312; não frequentam, 
207; fi lhas de brasileiros, 470; 
fi lhas de estrangeiros, 49.

ZONA RURAL
Masculinos: sabem ler, 145; 

analfabetos, 1.020; frequentam 
escolas, 318; não frequentam, 
847; fi lhos de brasileiros, 1084; 
fi lhos de estrangeiros, 81.

O recenseamento escolar de 1920

Feminino: sabem ler, 106; 
analfabetos, 815; frequentam 
escolas, 204; não  frequentam, 
717; fi lhos de brasileiros, 845; 
fi lhos de estrangeiros, 76. 

De um total de 3.133 recen-
seados, população escolar, fo-
ram revelados em porcentagens 
que 22% sabiam ler e o restan-
te, 78%, não.  Do mesmo total,  
frequentavam escolas, 38%; não 
frequentavam, 62%. 

Sobre os números aponta-
dos, o articulista da Tribuna 
colocava como insatisfatória a 
porcentagem dos que sabiam ler 

Que importa a mim o louro do renome,
ter aureolada a fronte encanecida.
Bem pouco vale o que nos vale a vida,
se pelo tempo tudo fi nda e some.
 Que importa a imortalização do nome
 no pétreo  fuste em letras esculpida...
 É tão rara uma glória merecida,
 que depressa entre as outras se consome.
   Que o ideal o Nada... Pelo Nada anseio!
   Por isso, aguardo o derradeiro seio,
   onde o meu corpo se reverta ao pó.
    Gravem, querendo, sobre a sepultura:
    - Teve por glória a própria desventura,
    a dor suprema de ter sido só.

Inaugurado em 6 
de dezembro de 

1902 (completou 
114 anos este 

mês) o prédio da 
Escola Dr. Alfredo 
Pujol era o único 
Grupo Escolar do 

município na época 
do recenseamento 

de 1920

e dos que frequentavam escolas, 
baseando-se no fato de Pinda-
monhangaba ser ”um município 
onde o governo despendia enor-
me soma com a instrução públi-
ca, e onde existia 1 (um) grupo 
escolar (a escola Alfredo Pujol), 
e 25 escolas de ambos os sexos”.

Em seu comentário, fazia 
comparação com a população 
escolar de Pinda no ano de 1877, 
que era de 412, quando havia 
apenas 3 escolas públicas para o 
sexo masculino e 2 para o femi-
nino. A masculina com 169 alu-
nos e a feminina com 87 alunas. 

Acrescentava ainda que em 1877 
“tínhamos, além dessas escolas, 
três colégios para meninos, onde 
se ensinavam as primeiras letras 
e preparatórios e eram frequenta-
das por 82 meninos; e dois para 
meninas, frequentados por 74.”

EMPENHADOS 
NO RECENSEAMENTO
A comissão censitária, regis-

trou  a Tribuna, havia sido for-
mada pelos professores João 
Gumercindo Guimarães, Carlos 
Ferreira César, José Silva, Murilo 
de Castro, José Athayde Marcon-
des, Luiz Marcondes Guimarães e 
Antenor Salgado, a estes coubera 
a zona rural. Para o recenseamen-
to na região urbana haviam traba-
lhado as professoras Yonne César 
e Maria Amélia de Oliveira, sendo 
nomeada uma subcomissão pelo 
chefe do recenseamento de Pinda 
e pelo prefeito coronel Benjamin 
da Costa Bueno, que foi composta 
por Jocelino Franco e Ranulpho 
Gomes.

A Câmara Municipal, tendo 
como presidente o dr. Alfredo 
Machado e como prefeito Ben-
jamin da Costa Bueno, propor-
cionara a condução aos encar-
regados do censo, destacava a 
TN, revelando que “o governo 
não havia despendido cousa al-
guma”. 

A comissão censitária, por 
intermédio daquele artigo, 
agradecia àqueles que haviam 
hospedado e cedido condução 
em alguns pontos para os  re-
censeadores, citando entre eles, 
o prefeito, o coronel Joaquim 
M. Homem de Mello, José Quei-
roz e sua senhora, a professora 
pública,   Marianna Fernandes, 
Romeu Goffi  , Climério de Go-
doy, Raphael Tobias, Luiz Bis-
soli e outros. 

Também não foi esquecida a 
participação dos inspetores de 
quarteirão naquele importante 
serviço de interesse do governo 
do Estado.

EMBRANÇAS
ITERÁRIASL

depositphotos.com

Jercy Jacob (do livro ‘Missal dos Sonhos’), Tribuna do Norte, 31 de março de 1963

Glória

TRIBUNA  DO NORTE  1884
ANÚNCIO  DO  PASSADO



Festa de Natal eNcaNta 200 
idosos de lares assisteNciais

 

A Festa de Natal pro-
movida pela Fun-
dação José Carlos 
da Rocha reuniu 

cerca de 200 vovôs e vovós 
dos 10 lares da região da RM 
Vale, sendo o Irmã Terezinha 
e o São Vicente de Paulo de 
Pindamonhangaba.

 O evento foi realizado no 
Marinelli Eventos graças à 
união de esforços de volun-
tários que abraçaram com 
carinho a causa dos idosos 
– desde o espaço até o bufet, 
decoração, estrutura de mesa 
e cadeiras, doces, bolo, tudo 
fruto de doações.

 A banda Confraria 
Musical executou canções 
variadas, sendo a maioria 
da época da juventude dos 
idosos. Além de música, 
dança e muita animação, 
houve a presença do Papai 
Noel, que distribuiu alegria 
pelo salão.

 Outro destaque da festa 
foi a realização do sonho de 
alguns idosos participan-
tes da campanha “Eu ainda 
quero”, iniciativa da Funda-
ção que visa à divulgação dos 
desejos dos vovôs e vovós pela 
internet em busca de voluntá-
rios para ajudarem a reali-
zá-los.

Paróquia Nossa sra. de Fátima (CrisPim)
sábado (31) – 
18h30 – Igreja São João Evangelista (Jd. Morumbi)
20h30 – Igreja Nossa Sra. de Fátima (Crispim)
domingo (1º/1) - 9  e 19 horas - Igreja Nossa Sra. de Fátima (Crispim)

Paróquia saNt’aNa (saNtaNa)
sábado (31) - 19h – Igreja Sant’ana (Santana)
domingo (1º/1) - 8 e 19 horas - Igreja Sant’ana (Santana)

Paróquia Nossa sra. raiNha dos aPóstolos (Cidade Jardim)
sábado (31) – 21h – Igreja NS Rainha dos Apóstolos (Cidade Jardim)
domingo (1º/1) – 8h – 19 h - Igreja NS Rainha dos Apóstolos (Cidade Jardim)
sábado (31) – 19h – Igreja NS do Perpértuo Socorro (bairro do Socorro)
domingo (1º/1) – 10h – Igreja NS do Perpértuo Socorro (bairro do Socorro) 

Paróquia são Cristóvão (Cidade Nova)
sábado (31) - 18h30 – Terço e Missa – Matriz Cidade Nova)
18h30 – Terço e Missa – (Campinas e Shangri-lá)
 domingo (1º/1) - 8h30 – Santa Cecília (Santa Cecília)
8h30 –Santíssima Trindade (Delta, Beta e Campininha)
8h30 – Celebração – Comunidade N. Sra. Rosa Mística (Goiabal e Lago Azul)
10h - Comunidade N. Sra. D`Ajuda (Jd. Regina)
10h -  Comunidade Divino Espírito Santo (Maricá)
18h30  - Matriz (C. Nova, Jd. Eloyna, St. Cruz e Vitória Park)
18h30 – Comunidade São Paulo Apóstolo (Feital e Vista Alegre) 

Paróquia são BeNedito (v. são BeNedito – moreira César)
sábado (31) - 19h – Igreja São João Batista (Ipê I)
21h – Igreja São Benedito (Vila S. Benedito)
domingo (1º/1) - 19h - Igreja São João Batista (Ipê I)

Paróquia são viCeNte de Paulo (moreira César)
dia 31/12: 20h – Igreja São Vicente de Paulo (Moreira César)
domingo (1º/1) - 9h – 19h30 - Igreja São Vicente de Paulo (Moreira César)

Paróquia Nossa seNhora da assuNção 
sábado (31) - 19h – 21h - Igreja São Benedito (centro)
19h – Igreja São Cristovão (Alto do Cardoso)
21h – Igreja São Francisco (Vila Rica)
domingo (1º/1) - 7h – 9h – 18h – 19h30 - Igreja São Benedito (centro)

Paróquia Nossa seNhora do BoNsuCesso (matriz – CeNtro)
sábado (31) - 19h – Igreja Nossa Sra. do Bonsucesso (centro)
19h -  Igreja de São Lourenço (Mombaça)
domingo (1º/1) - 7h – 9h – 11h – 18h - Igreja Nossa Sra. do Bonsucesso (centro)
9h - Igreja de São Lourenço (Mombaça)
10h30 – Igreja Santa Rita de Cássia (Bonsucesso)
19h - Igreja de São Lourenço (Mombaça)

salesiaNos
sábado (31) - 20h – Quadra da Igreja Salesianos 
domingo (1º/1) - 7h – 9h – 19h 0- Igreja Salesianos 

Paróquia Nossa sra. das Graças (Jardim imPerial)
sábado (31) - 20h – Igreja Nossa Sra. das Graças (Jd. Imperial)
domingo (1º/1) - 18h30 – Igreja Nossa Sra. das Graças (Jd. Imperial)

Paróquia são miGuel arCaNJo (araretama)
sábado (31) - 21h – Igreja São Miguel Arcanjo (Araretama)
domingo (1°/1) -10h e 19h - Igreja São Miguel Arcanjo (Araretama) 

horários de missas do ano Novo
No sábado (31) a comunidade católica 

de Pindamonhangaba pode participar da 
Missa em Ação de Graças. No dia 1º de 
janeiro é o dia dedicado à Solenidade da 

Santa Maria, Mãe de Deus, dia santo de 
guarda.  As paróquias da cidade têm pro-
gramação especial e horários variados de 
missas de fim de ano.

 De acordo com a terapeuta 
Cristiane Dias, a descontração 
é fundamental para o lado 

emocional dos vovôs e vovós. 
“É ótimos tirá-los do ambien-
te de lar e proporcionar uma 

grande diversão. Isso mexe de 
forma muito positiva com o 
aspecto psicológico de todos, 

especialmente em uma festa 
como essa, que oferece dezenas 
de opções de lazer e interação”.

 a banda Confraria musical executou canções variadas, sendo a maioria da época da juventude dos idosos

igreja matriz terá quatro missas no dia 1º

Laudi Leite

Divulgação

Cotidiano
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OAB faz balanço do ano de 2016
A Ordem dos Advogados do 

Brasil apresentou relatório das 
atividades desenvolvidas em 
2016 – um ano marcado por 
diversos cursos e palestras vol-
tados à promoção da justiça e 
cidadania. 

Dentre os fatos que mais 

marcaram o ano estão: a Ceri-
mônia de Posse da Diretoria da 
OAB eleita pelo voto direto dos 
advogados de Pindamonhanga-
ba para a gestão 2.016/2.018, 
ocorrida no dia 29 de abril, no 
auditório da Santa Casa de Mi-
sericórdia.

CIDADANIA
28 DE DEZEMBRO DE 2016QUARTA-FEIRApinDaMOnhangaBa

Tribuna do Norte

PAlestrAs de destAque
“Gestão de Escritório”, minis-

trada pelo advogado, Dr. Luis 
Fernando Rabelo Chacon.

“Reflexo do novo CPC no Pro-
cesso do Trabalho”, ministrada 
pelo Juiz da Vara do Trabalho de 
Guaratinguetá – Dr. Joao Batista 
de Abreu.

“Aspectos processuais da pri-
são provisória” exposta pelo Dr. 
Jamil José SAAB.

O Dr. José Roberto Sodero 
discorreu sobre o tema: “Perícia 
judicial trabalhista e previdenciá-
ria no novo CPC”.

O delegado de Polícia de Minas 
Gerais, Eduardo de Camargo 
Loberto, com a palestra  “O que é 
crime? Um Conceito em Constru-
ção – Teoria do Delito”.

A Diretoria da OAB convidou 
o advogado e escritor Alexandre 
Alves Costa para palestrar sobre 
o tema de seu livro: “O Assédio 
Moral nas Relações de Trabalho e 
seus Efeitos no Direito Penal”.

“Honorários do Novo CPC”, 

proferida pelo Conselheiro Esta-
dual da OAB de São de Paulo, Dr. 
José Pablo Cortes.

A Dra. Kátia Boulos, proferiu a 
palestra “Execução de Alimentos 
no novo CPC”.

O Corregedor dos Tribunais 
de Ética e Disciplina, Dr. Fábio 
Guedes Garcia, ministrou sobre 
“As mudanças no Código de Ética 
e Disciplina”.

Houve ainda o curso “Processo 
Judicial Previdenciário nos Jui-
zados Especiais Federais – Teoria 
e Prática – JEF”, ministrado pelo 
especialista previdenciário, Dr. 
Rodrigo Moreira Sodero Victório. 

A desembargadora do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 2 ª 
Região, Dra. Ivani Contini Bra-
mante, esclareceu uma situação 
nada incomum “O Limbo Jurídico 
Trabalhista e Previdenciário”.

O advogado Malcom Robert 
discorreu sobre a “Interseção do 
Direito do Trabalho com o Direito 
Previdenciário”.

OutrAs AtividAdes:
Em virtude do Processo Eletrônico, a OAB 

tornou-se um ponto de certificação digital, ferra-
menta obrigatória para os advogados ingressarem 
com as ações.

- Em setembro a OAB realizou a primeira Ses-
são de Desagravo em defesa do advogado Dr. 
Luciano Nascimento Miranda ofendido em suas 
prerrogativas no exercício da profissão. A sessão 
que teve como orador o Conselheiro da OABSP, 
Dr. José Pablo Cortes, que destacou: “As prerro-
gativas não existem por capricho ou vontade do 
advogado ou da OAB. Elas existem como existe o 
direito natural, são necessárias, são indispensá-
veis, são sagradas. Não existe meia prerrogativa 

e nem prerrogativa condicionada a situações não 
previstas em lei. Não existe prerrogativa que vale 
e a que não vale”.

“Encontro de Candidatos”, em setembro, no 
auditório da Casa do Advogado, promovido pela 
Diretoria da Subseção juntamente com a Comis-
são de Direito Político e Eleitoral.

No mês do advogado, agosto, a OAB realizou a 
manhã jurídica, com a abertura solene das entre-
gas de Carteiras aos novos advogados. 

Em novembro, em parceria com a Academia 
Pindamonhangabense de Letras, foi realizado o 
Sarau da Liberdade, no auditório da Casa do Ad-
vogado.

dAs COmissões:

Solenidade de posse da nova diretoria para o triênio 2016/2018

Entrega de carteiras aos novos advogados, um dos eventos no Dia do Advogado (11/08)

A OAB oferece atendimento 
gratuito às pessoas que não po-
dem pagar pelos serviços advoca-
tícios, mas para isso é necessário 
passar por uma triagem, apre-
sentando holerite, ou a carteira de 
trabalho, em caso de desempre-
gados; RG; CPF e comprovante 
de endereço. Quando o assunto 
envolver menores, levar a certi-
dão de nascimento; quando envol-
ver casamento, levar a certidão; 
aposentados ou afastados levar 
o comprovante de pagamento 
(extrato do banco ou comprovante 
do INSS atualizados); em casos 
de recebido citação ou intimação, 
apresentar a mesma; endereço da 
parte contrária, como nos casos 
de pensão, separação, guarda e 
divórcio. 

Outro fator é que a assistência 
gratuita, geralmente não cobre 
atendimentos na área trabalhista, 
previdenciária e administrativos. 

É possível solicitar o atendi-
mento nas áreas de: 

Questões de família: separa-
ção, divórcio, pensão para filhos, 
investigação de paternidade, re-
gulamentação de visitas, herança, 
entre outros.

Questões Cíveis: pedidos 
de indenização, danos morais, 
problemas relacionados a despejo 
ou aluguel, imóvel, reintegração 
de posse, usucapião, acidentes de 
trabalho, pedidos de medicamen-
tos pagos pelo Estado, e muitos 
outros. Esta também é a opção 
para casos de educação, saúde, 
habitação, meio-ambiente e direi-
tos do consumidor.

Para que os trabalhos da OAB 
serem realizados, ela conta com 
uma estrutura de apoio, sendo 
dividida pela equipe de colabo-
radores (funcionários) e as Co-
missões. Essas são compostas 
por advogados voluntários, que 
exercem função gratuita para 
assessorarem a Diretoria na 
promoção dos trabalhos de rele-
vante interesse público e para a 
Advocacia.

Atualmente a OAB possui 
efetivamente 10 Comissões em 
funcionamento, com plano para  

a criação de novas em 2017. Co-
nheçam as atuantes:

Comissão OAB Concilia, 
Comissão de Assistência Judi-
ciária, Comissão de Direitos e 
Prerrogativas, Comissão da Mu-
lher Advogada, Comissão dos 
Direitos Humanos, Comissão 
de Ética e Disciplina, Comissão 
dos Direitos de Proteção e De-
fesa dos Animais, Comissão de 
Esportes e Lazer, Comissão de 
Direito de Trabalho e Comissão 
dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência

Palestra com o professor José Roberto Sodero Victorio

As comissões estiveram atuantes em 2016

AtendimentO grAtuitO
Ambos, válidos para quem 

quer entrar com uma ação ou 
recebeu uma intimação da Jus-
tiça sobre um processo.

Infância e juventude: menor 
de 18 anos acusado de ter come-
tido um crime, que esteja cum-
prindo medida de internação ou 
liberdade assistida. Área para 
atendimentos sobre adoção, 
pedidos de guarda e problemas 
de crianças e adolescentes que 
vivem em abrigos.

Violência doméstica: mulher, 
vítima de violência doméstica 
ou familiar, agredida pelo (a) 
parceiro (a), que teve relacio-
namento. É possível solicitar 
medidas protetivas de urgência, 
como as previstas na Lei Ma-
ria da Penha) para sair desse 
cenário.

Criminal: maior de 18 anos 
que está sendo acusado crimi-
nalmente, mesmo estando deti-

do ou em liberdade. Geralmen-
te, quando a pessoa foi presa 
em flagrante há pouco tempo; 
recebeu intimação de processo 
criminal; foi condenado pela 
Justiça e está cumprindo pena 
em algum presídio;está à pro-
cura de benefícios como pro-
gressão de regime, livramento 
condicional ou busca assistência 
clínica para o preso.

Em 2.016 foram atendidas 
pelo convênio Defensoria Pú-
blica/OAB mais de 6.000 (seis 
mil) pessoas que passaram pela 
triagem social e jurídica.

Informações podem ser 
adquiridas através do telefo-
ne (12) 3642-5398, ou na OAB 
de Pindamonhangaba, que 
faz esse tipo de atendimento 
de segunda à sexta-feira, das 
8h às 10 horas. O posto da 
cidade está localizado na rua 
Gregório Costa, 249, centro.

Palestra com o professor Rodrigo Sodero

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.992, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a alteração, exclusão e inclusão de Metas, Indicadores, 
Unidades de Medidas e Ações nos anexos V, VI, anexos de metas fiscais 
dos Demonstrativos I, III da Lei nº 5.803, de 07 de julho de 2015, que fixa a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Os anexos V, VI, anexos de metas fiscais dos Demonstrativos I, 
III da Lei nº 5.803, de 07 de julho de 2015, que fixa a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2016, ficam alterados conforme os 
anexos V, VI, anexos de metas fiscais dos Demonstrativos I, III, inclusos, 
passando a fazer parte integrante daquela lei.
Art. 2º  Fica retificado o artigo 7º onde se lê “Reserva de 
Contingência” de 0,85% da R.C.L. (Receita Corrente Líquida), leia-se 
“Reserva de Contingência” de 0,68% da R.C.L. (Receita Corrente Líquida).
Art. 3º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  21 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 21 de 
dezembro de 2016

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de  Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 138/2016
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2 col por 13 cm

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de Saúde e aSSiStência Social

dePartaMento de Proteção aoS riScoS e agravoS à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 234
Em: 29/09/2016
Processo nº: 20117/2016
Atividade: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
Empresas
Razão Social: Bruno A.B.M. de Barros ME
CNPJ: 19.823.630/0001-94
Endereço: Av. João Ayrton Balarin, 156- Parque das Palmeiras
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Bruno Alexandro Bicudo Miranda de Barros
CPF: 342.582.038-90
Auto de Infração nº: 1991
Defesa: NÃO APRESENTOU
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº: 1724
Recurso: Convertido para Advertência
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em   29/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.

rafael laMana
diretor do depto. de Proteção aos riscos e agravos à Saúde

                             
 Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 

  eStado de São Paulo
 
PORTARIA INTERNA Nº 10.058, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.896, de 29 de junho 
de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 
009/2016, para que no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 19 de dezembro de 
2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 19 de dezembro 
de 2016.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretário de assuntos Jurídicos

    
Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 

  eStado de São Paulo
 
  PORTARIA INTERNA Nº 10.055, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.920, de 18 de julho 
de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 
011/2016, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 19 de dezembro de 
2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretário de assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 1836/16-DRH/SPD

    
Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 

  eStado de São Paulo  
PORTARIA INTERNA Nº 10.053, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.774, de 23 de 
fevereiro de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 028/2015, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 05 de 
dezembro de 2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 05 de dezembro 
de 2016.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretário de assuntos Jurídicos

                
 Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 

  eStado de São Paulo  
PORTARIA INTERNA Nº 10.052, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.894, de 22 de junho 
de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 
012/2016, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 19 de dezembro de 
2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretário de assuntos Jurídicos

    
Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 

  eStado de São Paulo
PORTARIA GERAL Nº 4.760, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve cessar, a pedido, a designação da Professora Aurelia Cristina 
Costa, para a função de suporte pedagógico de Gestora de Unidade de Educação 
Básica, a partir de 20 de dezembro de 2016. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

 Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretária de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
  eStado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.759, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições, Resolve EXONERAR o Sr. Sidervan Luiz Alves do emprego de 
provimento em comissão de Diretor do Departamento de Finanças, encerrando suas 
atividades no dia 29 de dezembro de 2016. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2016.

vito ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração

 Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20  de dezembro 
de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretária de assuntos Jurídicos
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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA 
 

 

 

DECRETO Nº  5375, de  8 de novembro de   2016. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. 
 

Vito Ardito Lerário,  Prefeito  do  Município   de  Pindamonhangaba, no uso de  
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5866, de 16 de dezembro de 2015, artigo 4º, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Município de 

Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais), para 
suplementar as seguintes dotações orçamentárias: 

 
 

CRÉDITO(S)
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010210 - 04.122.0005.2003 - Manutencao do Gabinete e Dependências  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 8 3.000,00

010810 - 04.122.0007.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 608 6.000,00

011310 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 461 4.000,00

011412 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social  
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 508 10.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS 23.000,00

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata  o 
artigo anterior. 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010210 - 04.122.0005.2003 - Manutencao do Gabinete e Dependências  
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650 3.000,00

010810 - 04.122.0007.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 181 6.000,00

011310 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer  
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 622 4.000,00

011412 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 503 10.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES 23.000,00
 

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Pindamonhangaba, 8 de novembro de 2016. 
 
 

        Vito Ardito Lerário                            Domingos Geraldo Botan 
        Prefeito Municipal                               Secretário de Finanças 

                                              Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 8 de novembro de 2016. 
 
Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 

DFI / 

                        
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

  ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.756, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, no seu Art. 
85-A, e a Lei Municipal nº 5.293, de 21 de novembro de 2011,

RESOLVE:

Art.1º Designar as servidoras municipais Denise Carvalho de Mello, matrícula 754700, e 
Marcia Alves da Costa, matrícula 848959, como Agentes Municipais de Desenvolvimento do 
Município de Pindamonhangaba.

Art.2º O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação 
no Município do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM 
FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, que tem como objetivo a 
promoção da regulamentação e implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas- 
Lei Complementar nº 123/2006.  

Art.3º Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:

I- A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das 
ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais 
ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e 
diretrizes contidas nesta Lei Complementar, sob supervisão do órgão gestor local responsável 
pelas políticas de desenvolvimento. 

II- Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias 
para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;

III- Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores 
individuais.

Art.4º. A presente designação não será remunerada.

Art.5º A presente portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 
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DECRETO Nº  5367, DE  03 DE NOVEMBRO DE   2016. 
 

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários. 
 

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal  nº.  5.803, de 07 de 
julho de 2015, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. - Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 
2.021.000,00 (Dois Milhões e Vinte e Um Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, no 
corrente exercício, classificados na seguinte dotação: 

  

CRÉDITO(S) 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010310 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23 3.000,00

010410 - 04.122.0005.2022 - Custas Processuais  
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 51 6.000,00

010430 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59 3.000,00

010710 - 04.122.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 143 1.000,00

010760 - 27.813.0017.2015 - Manutenção do Parque da Juventude  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 173 31.000,00

010780 - 20.606.0011.2032 - Promoção e Extensão Rural  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 92 44.000,00

010830 - 15.452.0026.2034 - Fornecimento de Energia Elétrica  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 195 46.000,00

010840 - 26.782.0022.2031 - Operação e Manutenção do Trânsito  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 201 1.000,00

011020 - 04.122.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 282 2.000,00

011030 - 04.128.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 290 99.000,00

011030 - 04.128.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 292 68.000,00

011040 - 04.122.0026.2050 - Operação Atividade Delegada  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 635 72.000,00

011111 - 10.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 310 52.000,00

011111 - 10.301.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 314 119.000,00

011112 - 10.301.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 320 77.000,00

011113 - 10.302.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 329 202.000,00

011113 - 10.302.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 331 120.000,00

011113 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial  
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 585 40.000,00
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011114 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial  

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 347 7.000,00

011210 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 379 1.000,00

011225 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 394 1.000,00

011232 - 12.361.0004.2047 - Manutenção da Folha de Pagamento - Fundeb - Apoio  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 416 57.000,00

011233 - 12.365.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 422 587.000,00

011233 - 12.365.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 423 119.000,00

011234 - 12.365.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 431 12.000,00

011320 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 472 5.000,00

011320 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 475 5.000,00

011411 - 08.244.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 484 17.000,00

011411 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 493 5.000,00

011412 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social  
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 508 219.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS 2.021.000,00

 
Art. 2º   Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de 

anulação da seguinte dotação orçamentária: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
010210 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1 130.000,00

010210 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 126.000,00

010340 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 42 10.000,00

010440 - 04.122.0005.2023 - Manut. da Adm. Jurídico Fiscal Administrativo  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65 6.000,00

010520 - 22.661.0016.1016 - Infra Estrutura Distritos Industriais  
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 78 216.000,00

010610 - 04.121.0006.1003 - Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação  
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 105 440.000,00

010720 - 04.131.0024.2007 - Manutenção de Comunicação  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 152 31.000,00

010740 - 18.541.0023.2038 - Manutenção do Meio Ambiente  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 160 1.000,00

010820 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 183 240.000,00

010820 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 184 115.000,00
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010830 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189 52.000,00

011040 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 295 478.000,00

011111 - 10.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 310 18.000,00

011111 - 10.301.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial  
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 313 30.000,00

011112 - 10.301.0020.1025 - Equipamentos em Geral  
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 323 17.000,00

011113 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial  
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 613 2.000,00

011115 - 10.305.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 359 91.000,00

011230 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 396 1.000,00

011230 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento  
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 397 1.000,00

011240 - 13.392.0014.2020 - Promoção Cultural e Artística  
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 443 6.000,00

011240 - 13.392.0014.2020 - Promoção Cultural e Artística  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 444 6.000,00

011310 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer  
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 622 4.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                                                      2.021.000,00

 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016. 
 
 

 
                       Vito Ardito Lerário                            Domingos Geraldo Botan 
                         Prefeito Municipal                               Secretário de Finanças 

 
 
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de 

novembro de 2016. 
 

 
Rodrigo Antonio Possebon Caetano 
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

 
DFI 
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PORTARIA GERAL Nº 4.761, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 
 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 

no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. da Lei Municipal nº 5.942, de 13 de 
julho de 2016,  

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º Constituir a Equipe do Fórum Municipal de Educação de 

Pindamonhangaba - FMEP, a ser composta: 
 

I – Representantes do Poder Público Municipal 
 
a) Titular:     André Marcos Pereira 
    Suplente:  Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza 
 
b) Titular:    Veraniza do Prado  
    Suplente:  Evandro Carlos Gomes 
 
c) Titular:     Graziele Cristina da Silva Monteiro  
    Suplente:  Edineia Aparecida de Oliveira Marcondes de Souza  
 
d) Titular:  Paula Rodrigues  
    Suplente: Rebeca Rezende Guaragna Guedes  
 
e) Titular:  Luciana de Oliveira Ferreira  
    Suplente: Letícia Valéria Nogueira  
 
f) Titular: Elisabete Martins Muniz Barreira   
    Suplente:  Letícia Aparecida de Souza Pedroso Bento 
 
II – Representantes da Sociedade Civil (Conselhos, Sindicatos, Associações, Organizações 
ou Movimentos Sociais relacionados à educação) 
 
a) Titular:  Mauro Celso Barbosa  
    Suplente:  Maria Solange Lobo  
 
b) Titular:  Ronaldo Pinto de Andrade  
    Suplente:  Regina Midori  
 
c) Titular:  Bethi dos Santos Moreira  
    Suplente:  Carmem Oliveira Paresque 
 
III – Usuários do Sistema de Ensino (representantes dos Alunos da Educação Básica e do 
Ensino Superior ou Responsáveis por Alunos) 
 
a) Titular:  Érika Fernanda Gomes da Silva  
    Suplente:  Edinaldo José dos Santos 
 
b) Titular:  Eduardo Kogempa da Costa 
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    Suplente:  Jurema Freire 
 
c) Titular:  Heliane Aparecida Augustinho 
    Suplente:  José Simeão dos Santos  
 
IV- Profissionais da Educação das Redes Públicas e Privadas (docentes e equipes técnico-
administrativas) 
 
a) Titular:  Benedito Lobo  
    Suplente:  Sandra Diniz Rangel Barreira 
 
b) Titular:  Márcia Fernandes Lima Silva 
    Suplente:  Claudete Corrêa de Araújo 
 
c) Titular:  Irene Ribeiro de Aguiar Mello  
    Suplente:  Vitória Regina Silva 
 
d) Titular:  Maura Prado Vieira  
    Suplente:  Laura Lúcia de Oliveira Santos  
 
e) Titular:  Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos 
    Suplente:  Fernanda Silva de Oliveira 
 
f) Titular:  Vera Lúcia Alcides de Oliveira   
    Suplente:  Veruska Roberta Silva 
 
g) Titular:  Elizabeth Cursino Rodrigues 
    Suplente:  Tatiana Ribeiro Uchoas 
 
h) Titular:  César Augusto Garcia de França  
    Suplente:  Maria Helena Ferraz 
 
i) Titular:  Sérgio Augusto Baldin Júnior  
    Suplente:  Rodrigo Carbogim 
 
j) Titular:  Jeferson Leite de Assis 
    Suplente:  Cristiana Aparecida Silva Rodrigues 

 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

    Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2016. 
                  

 
                             Vito Ardito Lerário                       Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
                             Prefeito Municipal                             Secretária de Educação e Cultura 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 21 
de dezembro de 2016. 

 
Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 

















  




  



  



  



  



  



  



  



  





 
  



  



  


  



  



  



  



  
 



























 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAL ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 262/2016 (PMP 33453/2016) 
Para “aquisição de ração e milho para suprir as necessidades do Convênio do Leite, firmado pelo 
Município através do Departamento de Agricultura com a Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios”, com entrega dos envelopes até dia 16/01/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 263/2016 (PMP 33454/2016) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de trocador 
de calor com reposição de peças para piscinas dos centros esportivos da SEJELP”, com entrega 
dos envelopes até dia 17/01/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 264/2016 (PMP 33455/2016) 
Para “aquisição de água mineral para diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 18/01/17 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 260/2016 (PMP 32412/2016) 
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “aquisição de eletrodomésticos de cozinha 
para atendimento ás escolas da rede municipal de ensino, conforme termo de referência”, fica 
adiada sine-die, para análise da impugnação interposta pela empresa Solução Inox, Comércio, 
Manutenção e Locação de Equipamentos Industriais Ltda. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 183/2016 (PMP 18071/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 20/12/2016, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de exames de 
audiometria de tronco cerebral ou BERA (Brain Evoked Response Audiometry), pelo período de 
12 meses”. 

PREGÃO Nº 186/2016 (PMP 18328/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 20/12/2016, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais para atividades circenses e oficina de circo do 
Ceu (Centro de Artes e Esportes Unificado), de Pindamonhangaba”. 

PREGÃO Nº 240/2016 (PMP 26292/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 20/12/2016, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de cremes fitoterápicos para uso nas salas de curativos 
das Unidades Básicas de Saúde e Programa de Saúde da Família do Município, pelo período de 
12 meses. 

PREGÃO Nº 247/2016 (PMP 28367/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 21/12/2016, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de serviços em 
exames de tomografias de crânio com sedação com e sem contraste, pelo período de 12 meses”. 

PREGÃO Nº 261/2016 (PMP 32413/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 21/12/2016, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de 06 lonas PP/PE 500 micras no tamanho 10x10m, que 
serão usadas na cobertura da Igreja São José. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº 196/2016 (PMP 20130/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 20/12/2016, fracassada 
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de 
eletroneuromiografia pelo período de 12 meses”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 013/2016 (PMP 3993/2016) 
A autoridade superior homologou, em 16/12/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço em conserto, 
montagem e desmontagem de pneus da frota da Subprefeitura de Moreira César, em favor da 
empresa Claudenilson Aloisio Portela ME, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, no valor total de R$ 
28.210,00. 

PREGÃO Nº 192/2016 (PMP 18340/2016) 
A autoridade superior homologou, em 19/12/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de 246 títulos, totalizando 984 exemplares de livros destinados à montagem 
da biblioteca do CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado de Pindamonhangaba”, em favor da 
empresa Armazém Cultura Ltda ME, o item 03 no valor total de R$ 112,00, e em favor da empresa 
Exito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda, os itens 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, no valor total de R$ 34.152,40.  

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 239/2016 (PMP 26290/2016) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria de Obras e Serviços e 
parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, negou provimento à intenção de recurso manifestado 
pela empresa Eletro Terrivel Ltda (processo 30315/2016), deu provimento ao recurso manifestado 
em ata pela empresa Everaldo de Souza Materiais ME, desclassificando as empresas Raul 
Rabello Neto EPP, e a empresa Luminus Comercial Eletrica Ltda, nos itens 31, 32, 33, deu 
provimento parcialmente à intenção de recurso em ata pela empresa Luminus Comercial Elétrica 
Ltda, desclassificando a empresa DL Ishizucka EPP no item 22, e homologou, em 20/12/2016, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos para manutenção 
de praças, quadras, prédios públicos, ampliações em diversas obras e instalações festivas, com 
validade para 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Obras e Viação”, em favor das 
empresas os itens (item-vl unit em R$): 01-0,99; 04-0,88; 05-1,32; 07-3,80; 08-2,30; 13-2,70; 18-
9,93; 26-46,30; 34-1265,20; 35-8,20; 38-106,00; 39-120,00; 40-178,00; Eletrica Radiante Materiais 
Elétricos Ltda EPP: 14-13,15; 22-27,40; 25-28,80; 28-40,05; 30-36,80; Eletro Terrivel Ltda: 12-3,92; 
19-13,50; 20-23,56; 21-16,59; 27-55,28; 29-43,04; HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP: 37-0,48; 
41-0,72; 42-0,27; Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP: 15-11,35; 16-11,72; 17-15,05; 23-23,43; 
24-31,30; Mario Sergio Caslini Construtora ME: 02-0,32; 03-0,48; 06-2,34; 09-1,45; 10-0,41; 11-
0,22. Item fracassado: 36. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***

PREGÃO Nº 241/2016 (PMP 26293/2016) 
Foi emitida a autorização 1800/2016, de 20/12/2016, no valor de R$ 8.000,00, em favor de Nog 
Com Variedades Ltda ME, para “aquisição de travesseiros para os centros municipais de educação 
infantil”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 251/2016 (PMP 29048/2016) 
Foi firmado o contrato 244/2016, de 12/12/2016, para “aquisição de fórmula alimentar para atender 
a paciente Lavinia Correa Silva Takahashi Barros, durante 12 meses, considerando a liminar 
deferida no procedimento nº 1004664-27.2016.8.26.0445”, no valor de R$ 71.870,40, vigente por 
12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a sra Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi, e pela contratada, empresa Cirúrgica São José Ltda, a sra Janaina de Lourdes Portes 
Rodrigues, por procuração. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 133/2013 (PMP 19553/2013) 
Foi firmado o aditamento 02/2016, de 28/11/2016, ao contrato 189/2013, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de exames de polissonografia, com fornecimento de 
material e mão de obra”, para prorrogação até 04/12/2017, assinando pela contratante a sra Sandra 
Maria Carneiro Tutihashi e pela contratada, empresa Pronto Clin  S/C Ltda, a sra Dinalia Maria 
Ribeiro Nascif de Almeida. 

PREGÃO Nº 188/2013 (PMP 24987/2013) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 09/11/2016, ao contrato 190/2013, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais 
pertencentes a frota do município de Pindamonhangaba”, para prorrogação até 10/11/2017, 
assinando pela contratante o sr Manoel Pereira dos Santos e pela contratada, empresa Mapfre 
Seguros Gerais S/A, o sr Denilson Alves de Lima, por procuração. 

PREGÃO Nº 250/2013 (PMP 29501/2013) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 02/12/2016, ao contrato 226/2013, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado para realização 
de centrifugação, seleção, aliquotagem, distribuição, redistribuição, destampamento de tubos, 
retampagem e soroteca de amostra, com o fornecimento de todos os insumos necessários do 
laboratório municipal de Pindamonhangaba”, para prorrogação até 26/12/2017, e reajuste de 6,65 
% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor mensal para R$ R$ 26.124,24. Assinou pela 
contratante a sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Greiner Bio-One 
Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, o sr Mauricio Martins Canas. 

PREGÃO Nº 274/2015 (PMP 29531/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 02/12/2016, ao contrato 273/2015, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado para realização 
de exames de análises para o setor de hematologia, com fornecimento de todos os reagentes 
e insumos necessários para os exames ao laboratório municipal de Pindamonhangaba”, para 
prorrogação até 03/12/2017, e reajuste de 7,61%, conforme variação do IPC FIPE, passando o 
valor mensal para R$ 5.891,65, assinando pela contratante a sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, 
e pela contratada, empresa Aimara Comércio e Representações Ltda, o sr Silvio Cesar Favaro, 
pro procuração. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

     A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, 
cadastrada no CNPJ: nº 07.076.249/0001-20, representada pela Presidente Sra. 
Analia dos Santos Ferreira. CONVOCAM os Associados, Fundadores, Voluntários, 
Contribuintes, Conselho Fiscal e Membros da diretoria, para Assembleia Geral 
Extraordinária. A realizar-se no dia doze de Janeiro de dois mil e dezessete, às 
quinze horas, na Av. das dos cedros, nº 800, Bairro Goiabal, nesta cidade. A tratar 
de  eleição da Diretória Executiva e Conselho Fiscal . Pindamonhangaba, 28 de 
Dezembro de 2016.

 Analia dos Santos Ferreira
Presidente
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nº 5.712, de 07 de outubro de 2014 e Lei nº 
5.826, de 14 de outubro de 2015, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual para o período de 
2014 a 2017, fi cam alterados pelos anexos 
I, II, III, inclusos, passando a fazer parte 
integrante daquela lei.

Art. 2º    Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2016.
Vito Ardito Lerário

Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 21 de dezembro de 2016

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de  Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 139/2016

LEI Nº  5.993, DE 21 DE DEZEMBRO DE 
2016.

Dispõe sobre a alteração da estimativa 
das receitas orçamentárias no anexo I, 
alteração, exclusão e inclusão de Metas, 
Indicadores, Unidades de Medidas e Ações 
nos anexos, II e III da Lei nº 5.583, de 12 
de novembro de 2013, alteradas pela Lei 
n.º 5.712, de 07 de outubro de 2014 e Lei 
nº 5.826 de 14 de outubro de 2015, que 
institui o Plano Plurianual para o período 
2014/2017.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º    Os anexos I, II e III da Lei nº 5.583, 
de 12 de novembro de 2013, alterada pela Lei 

















   
   






        





        





        





        

    




     





PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA - ESTADO DE SÃO PAULO

nº 5.712, de 07 de outubro de 2014 e Lei nº 
5.826, de 14 de outubro de 2015, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual para o período de 
2014 a 2017, fi cam alterados pelos anexos 
I, II, III, inclusos, passando a fazer parte 
integrante daquela lei.

Art. 2º    Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2016.
Vito Ardito Lerário

Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 21 de dezembro de 2016

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de  Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 139/2016

LEI Nº  5.993, DE 21 DE DEZEMBRO DE 
2016.

Dispõe sobre a alteração da estimativa 
das receitas orçamentárias no anexo I, 
alteração, exclusão e inclusão de Metas, 
Indicadores, Unidades de Medidas e Ações 
nos anexos, II e III da Lei nº 5.583, de 12 
de novembro de 2013, alteradas pela Lei 
n.º 5.712, de 07 de outubro de 2014 e Lei 
nº 5.826 de 14 de outubro de 2015, que 
institui o Plano Plurianual para o período 
2014/2017.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º    Os anexos I, II e III da Lei nº 5.583, 
de 12 de novembro de 2013, alterada pela Lei 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA - ESTADO DE SÃO PAULO











  


      

  

 
 

















   






      





      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
       

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
       
       



      

       
 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
       



      

       
 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
       



      

       



      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

       



      

       




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      

       



      

       



      

       
       



      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      




      




      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       



      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      





      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   







      

       



      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      




      

       
       

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      

       
 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       



      




      

       
 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      




      




      




      




      





      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
       

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      

       



      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
       



      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      




      

       



      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      




      




      




      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      

       



      




      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   






      




      

 

   
   

















  


      

  

 
 

















   



       
 

   
   






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   
   

 








 
 

 
 







   
   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   
   

 








 
 

 
 







   
   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 









Pindamonhangaba 28 dE dEZEmbRo dE 2016Tribuna do Norte 17
















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 









Pindamonhangaba 28 dE dEZEmbRo dE 2016Tribuna do Norte18



Pindamonhangaba 28 dE dEZEmbRo dE 2016Tribuna do Norte 19














 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 










 




   
   

 








 
 

 
 







   
   



       

 




 



















 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 










 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 






















 




   
   

 








 
 

 
 







   
   



       

 




 







 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 






















 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 
























 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   
   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   
   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   
   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   
   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   
   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 









Pindamonhangaba 28 dE dEZEmbRo dE 2016Tribuna do Norte20



Pindamonhangaba 28 dE dEZEmbRo dE 2016Tribuna do Norte 21














 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   
   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   
   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 




 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 









 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 





















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 





















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 





















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 





















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   
   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



Pindamonhangaba 28 dE dEZEmbRo dE 2016Tribuna do Norte22



Pindamonhangaba 28 dE dEZEmbRo dE 2016Tribuna do Norte 23














 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   
   

 








 
 

 
 







   
   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   
   

 








 
 

 
 







   
   



       

 




 



















 




   
   

 








 
 

 
 







   
   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 
























 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   
   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   
   

 

 








 
 

 
 







   
   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 









Pindamonhangaba 28 dE dEZEmbRo dE 2016Tribuna do Norte24



Pindamonhangaba 28 dE dEZEmbRo dE 2016Tribuna do Norte 25














 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 







 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 








 
 

 
 







   

   



       

 




 



















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 










 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 






















 




   

   

 

 








 
 

 
 







   

   



       

 









CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Instituído pela LEI N° 4.966, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.

Calendário de Reuniões Ordinárias do biênio 2015/2017 para 2017.
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes, tanto do poder 
público quanto da sociedade civil do Conselho Municipal de Cultura convocados para as reuniões 
ordinárias do Conselho em 2017.
31 de Janeiro; 21 de Fevereiro; 28 de Março; 25 de Abril; 30 de Maio; 27 de Junho; 25 de Julho; 29 
de Agosto; 26 de Setembro; 31 de Outubro; 28 de Novembro e 19 de Dezembro de 2016. 
HORÁRIO: 18h00 com duração aproximada de 2 horas.
LOCAL: A ser previamente confirmado a cada reunião.
As pautas de cada reunião serão informadas em convocações posteriores.
Conforme Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura, as convocações das reuniões 
ordinárias serão feitas por escrito ou por meio eletrônico pelo presidente aos titulares em caráter 
obrigatório e, aos suplentes em caráter facultativo com antecedência mínima de 03 (três) dias, 
as extraordinárias com um dia. Perderão os mandatos as representações titulares que não 
comparecerem a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas no ano, salvo se a 
ausência for justificada.
As reuniões são abertas à população e todos estão convidados. 
Pindamonhangaba, 27 de Dezembro de 2016.

Karina Lacorte Cesar
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.994, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Fixa subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município para a Legislatura 2017/2020.
(Projeto de Lei nº 144/2016, de autoria da Mesa Diretora).
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Ficam mantidos, para a Legislatura 2017/2020, os subsídios atuais do Prefeito, Vice-Prefeito 
e Secretários, fixados na Lei Municipal n° 5.779, de 20 de maio de 2015. 
Art. 2° Os subsídios determinados nesta Lei poderão ser reajustados anualmente, conforme 
previsto no art. 39, § 4° da Constituição Federal.
Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento. 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. 
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.387, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016.

Revoga o Decreto nº 4.938, de 04 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a delegação de 
competências e responsabilidades das funções administrativas a que se refere, e dá outras 
providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, 
D E C R E T A
Art.1º  Revoga o Decreto nº 4.938, de 04 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a delegação 
de competências e responsabilidades das funções administrativas a que se refere, e dá outras 
providências.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
31 de dezembro de 2016.
Pindamonhangaba, 26 dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal     
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretaria de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.389, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Tomba por seu valor arquitetônico, histórico e cultural, a Igreja de Sant’Anna, situada no Bairro 
Santana, e dá outras providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento no inc. IV do art. 6º e art. 213 da Lei Orgânica do Município c/c o art. 3º do Decreto 
Municipal nº 4.416, de 30/11/2007 e Processo CMPHCAAP nº 002, de 02 de fevereiro de 2016,
Considerando o parecer do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico do Município de Pindamonhangaba, aprovado em deliberação do Conselho,
Considerando que a Capela de Sant’Anna é um bem de grande significado cultural para a 
comunidade do bairro e do Município, e configura-se um exemplar da arquitetura religiosa do 
período do desenvolvimento do ciclo do café da região.
Considerando que a Capela de Sant’Anna caracteriza um conjunto arquitetônico de meados do 
século XIX, símbolo histórico e artístico de construção de taipa de mão e taipa de pilão, relevante 
para a historiografia de Pindamonhangaba,
Considerando que a importância histórica da Capela de Sant’Anna a qual gerou a denominação do 
bairro onde está localizada, 
DECRETA:
Art. 1º Fica tombada a CAPELA DE SANT’ANNA, localizada na Praça Dom Pedro II, Bairro Santana, 
neste município, fundada em meados do  século XIX em devoção à Santa Ana.
Art. 2º O Conselho de Patrimônio Histórico providenciará a inscrição do tombamento previsto neste 
Decreto no Livro de Tombos Histórico do Município.
Parágrafo único. Caberá ao Conselho notificar o proprietário e comunicar ao Cartório de Registro 
de Imóveis para averbação do tombamento.
Art. 3º Ficam vedadas quaisquer alterações no projeto original do local.
Parágrafo único. A execução de eventuais serviços e obras de restauração ou manutenção que 
venham a ser efetivadas no local deverá ser previamente        comunicada ao Poder Executivo, 
através da Secretaria de Planejamento, para fins de autorização e acompanhamento técnico.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

                                      
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.388, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016.

Retifica o art. 3º do Decreto nº 5.380, de 05 de dezembro de 2016, que atualiza o valor da UFMP-
Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e na forma da lei,
RESOLVE:
Art. 1º Retifica o art. 3º do Decreto nº 5.380, de 05 de dezembro de 2016, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 3º  A inflação projetada de 2016 para 2017 compreendendo os últimos doze meses, de 
dezembro de 2015 a novembro de 2016, é de  6,65%  apurado pelo  índice IPC/FIPE. O fator de 
atualização dos ativos do Município para o exercício de 2017 será de 1,0665.”
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

CNH gaNHa Novo visual e iteNs de seguraNça em 2017
Carteiras Nacionais 

de Habilitação (CNHs) 
emitidas a partir de 2 
de janeiro de 2017 vão 
ganhar novas cores e 
itens de segurança. As 
mudanças atendem à 
nova regulamentação 

do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), 
válida para todo o País.

O órgão deu prazo até 
31 de dezembro para que 
os departamentos nacio-
nais de trânsito dos esta-
dos e do Distrito Federal 

se adequem aos novos 
procedimentos.

Produzida por em-
presas credenciadas, em 
modelo único, a CNH 
terá papel com marca 
d’água, tintas de varia-
ção ótica e fluorescente 

e imagens secretas.
Os itens de controle 

de segurança incluem 
ainda mais elemen-
tos em relevo e em mi-
croimpressão. O fundo 
do documento também 
ficará mais amarelado.



Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 206/2016 de “aquisição de tinta para demarcação 
viária e solvente”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 
meses, assinadas em 30/08/2016: 

 
ATA nº 163/2016 Empresa: PORTO SINALIZAÇÃO LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 BD 
1.012.002.015155 - SOLVENTE PARA TINTA 
PADRÃO DERSA. TINTAS PORTO 119,00 400 

ATA nº 164/2016 Empresa: SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 BD 
1.012.002.015150 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR BRANCA BELLOTON 174,00 500 

02 BD 
1.012.002.015151 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR AMARELA BELLOTON 168,00 500 

ATA nº 165/2016 Empresa: SUPREMA COMERCIAL EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 BD 
1.012.002.015152 -TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR PRETA SUPERVIA 188,00 30 

04 BD 
1.012.002.015153 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR AZUL SUPERVIA 194,00 10 

05 BD 
1.012.002.015154 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR VERMELHA SUPERVIA 174,00 200 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 211/2016 de “aquisição de materiais de consumo 
odontológicos para abastecimento das Unidades de Saúde Bucal do Município”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
06/10/2016: 

 
ATA nº 192/2016 Empresa: ALEXANDRE A. DE SOUZA EPP 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

05 FR 

1.003.002.001195 - CIMENTO CIRÚRGICO 
LÍQUIDO - LÍQUIDO PARA CIMENTO CIRÚRGICO 
À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. 
APRESENTAÇÃO FRASCO COM 2 

 

IODONTOSUL 9,70 300 

ATA nº 193/2016 Empresa: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 FR 

1.003.002.001194 - CIMENTO CIRÚRGICO PÓ -
PÓ PARA CIMENTO CIRÚRGICO À BASE DE ÓXIDO 
DE ZINCO E EUGENOL. IDEAL PARA USO COMO 
PROTETOR 

TECHNEW 11,00 300 

09 UN 

1.003.002.001509 - CLORHEXIDINA 2% -
DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% PARA 
USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 100ML. 
VALIDADE: MÍNIMA DE 02 ANOS 

MAQUIRA 6,10 300 

12 FR 1.003.002.001218 - EUGENOL - 20 ML AAF DO BRASIL 7,90 300 

17 UN 

1.003.002.014360 - FLÚOR GEL ACIDULADO -
SOLUÇÃO DE FLÚOR COM CONCENTRAÇÃO 
MÍNIMA DE 1,23% DE FLÚOR, AÇÃO EM 1 
MINUTO, SABOR UVA 

IODONTOSUL 2,72 300 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

18 FR 
1.003.002.001224 - FORMOCRESOL - SOLUÇÃO À 
BASE DE FORMOCRESOL, TRICRESOL, GLICERINA 
E VEÍCULO. APRESENTAÇÃO FRASCO COM 10ML 

AAF DO BRASIL 3,45 300 

19 FR 

1.003.002.001248 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A -
INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA 
INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE 
CANAIS RADICULARES 

MAQUIRA 3,06 300 

23 FR 

1.003.002.001281 - PARAMONOCLOROFENOL 
CANFORADO – SOLUÇÃO À BASE DE 
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO 
EM ENDODONTIA 

AAF DO BRASIL 3,55 200 

24 FR 1.003.002.017557 - CURATIVO ALVEOLAR ALVEOLEX/ 
BIODINÂMICA 

16,14 200 

25 UN 

1.003.002.001327 - RESINA FOTOATIVADA COR 
B2 – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL 
RADIOPACO. DESENVOLVIDO PARA USO EM 
RESTAURAÇÕES DE DENTES 

ZIRCONFILL/ 
TECHNEW 

28,20 200 

30 UN 
1.003.002.013880 - RESINA FOTOATIVADA COR 
A3.5 

ZIRCONFILL/ 
TECHNEW 

27,35 400 

ATA nº 194/2016 Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 CX 

1.003.002.001111 - ANESTÉSICO LOCAL COM 
VASOCONSTRICTOR - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
CONTENDO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 
(30MG) 

CRISTÁLIA 29,70 1.500 

ATA nº 195/2016 Empresa: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

16 UN 
1.003.002.001222 - ESCOVA DE DENTE ADULTO -
ESCOVA DE DENTES ADULTO, COM CERDAS DE 
NYLON MACIAS, COM 4 X 28 A 32 TUFOS 

MEDFIO 0,35 80.000 

ATA nº 196/2016 Empresa: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

14 CX 
1.003.002.001226 - FILME RADIOGRÁFICO 
PERIAPICAL 

HERAEUS 
KULZER 74,28 300 

21 KIT 

1.003.002.001252 - IONÔMERO DE VIDRO R -
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, 
POSSUINDO COMPROVADA ADESÃO AO ESMALTE 
E À DENTINA 

MAXXION R 13,91 400 

22 FR 
1.003.002.001566 - ISOLANTE PARA RESINAS 
ACRÍLICAS – PARA UTILIZAÇÃO EM 
LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA 

LYSANDA 11,25 50 

ATA nº 197/2016 Empresa: NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

29 EMB 1.003.002.001123 - ROLETE DE ALGODÃO SSplus/Biodont 1,38 800 
ATA nº 198/2016 Empresa: PAULO CÉSAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 CX 

1.003.002.001112 - ANESTÉSICO LOCAL SEM 
VASOCONSTRICTOR - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% 
SEM VASOCONSTRICTOR. APR 

CRISTÁLIA 33,25 700 

03 PT 

1.003.002.001113 - ANESTÉSICO TÓPICO - GEL 
ANESTÉSICO PARA USO TÓPICO EM MUCOSAS, 
CONTENDO 200MG DE BENZOCAÍNA POR GRAMA, 
SABOR MENTA OU TU 

DFL 4,93 500 

07 KIT 

1.003.002.001202 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 
RADIOPACO INDICADO PARA CAPEAMENTO 
PULPAR, E FORRAMENTO 

HYDAL 9,00 400 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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08 UN 

1.003.002.001637 - CIMENTO DE ZINCO COR 
CLARO - KIT PÓ E LIQUIDO. EMBALAGEM COM 
28GR (PÓ) E 10 ML (LÍQUIDO). O CIMENTO DE 
ZINCO 

MAQUIRA 11,10 300 

10 CX 

1.003.002.001213 - ESPONJA HEMOSTÁTICA - É 
UMA ESPONJA HEMOSTÁTICA, OBTIDA DE 
GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, 
ESTERILIZADA POR RAIO 

HEMOSPON 19,25 800 

11 FR 

1.003.002.001219 - EUCALIPTOL - INDICADO 
COMO SOLVENTE DOS CONES DE GUTA-PERCHA, 
AUXILIANDO NA REMOÇÃO DE OBTURAÇÃO DE 
CANAIS RADICULARES. 

IODONTOSUL 5,25 300 

13 PCT 

1.003.002.001330 - SUGADORES DESCARTÁVEIS 
– PONTAS SUGADORAS PARA REMOÇÃO DE 
SALIVA E OUTROS LÍQUIDOS DA CAVIDADE 
BUCAL. 

MAX CLEAN 3,48 1.500 

15 CX 

1.003.002.001230 - FIO DE SUTURA 3-0 - FIO DE 
SUTURA COM LINHA PRETA DE SEDA TRANÇADA 
NA COR PRETA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COM 
45 CM DE C 

TECHNEW 24,20 400 

20 FR 

1.003.002.001253 - IODOFÓRMIO - PARA USO 
ODONTOLÓGICO COMBINADO COM OUTROS 
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CANAIS 
EM DENTES DECÍDUOS 

MAQUIRA 15,15 300 

26 UN 
1.003.002.001504 - RESINA FOTOATIVADA COR 
C2 Z-100 27,10 200 

27 FR 

1.003.002.001119 - RESINA 
TERMOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR PÓ – PÓ PARA 
RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL (POLÍMERO 
METIL METACRILATO) INCOLOR PARA USO 

BLUE DENT 
OBS: 250 GR 

16,75 100 

28 FR 

1.003.002.001515 - RESINA 
TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO – LÍQUIDO 
PARA RESINA TERMO POLIMERIZÁVEL PARA 
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. 

BLUE DENT 14,35 100 

ATA nº 199/2016 Empresa: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

04 PCT 

1.003.002.001115 - APLICADOR DESCARTAVEL 
COM HASTE MULTI-ARTICULADA, INDICADOS 
PARA LEVAR E APLICAR SOLUÇÕES COMO: 
EVIDENCIADORES, ADESIVOS 

FGM 6,30 400 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2016 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 214/2016 de “aquisição de pneus e câmaras de ar pelo 
período de 12 meses para manutenção da frota da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 
12 meses, assinadas em 13/10/2016: 

 
ATA nº 200/2016 Empresa: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

22 PC 1.018.001.007226 - PNEU RADIAL 165/70R13
DESCRIÇÃO COMPLETA: LARGURA: 165 MM ARO: 
13" ALTURA: 70 MM 

KUMHO 148,00 30 

23 PC 1.018.001.007227 - PNEU RADIAL 175/70R13
DESCRIÇÃO COMPLETA: NOVO, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA 
MEDIDAS: LARGURA: 175 MM ARO: 13" ALTURA: 
70 MM 

KUMHO 149,00 120 

25 PC 1.018.001.007233 - PNEU RADIAL 215/75R17.5
DESCRIÇÃO COMPLETA: NOVO, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA 
MEDIDAS: LARGURA: 215 MM ARO: 17.5" 
ALTURA: 75MM 

AEOLUS 580,00 30 

28 PC 1.018.001.007259 - PNEU RADIAL 205/55R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 205/55R16 

AEOLUS 236,00 06 

30 PC 1.018.001.007262 - PNEU 205/75R16C AEOLUS 398,00 30 
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42 UN 1.018.001.016899 - PNEU 175/65 R14
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 175/65 R14. 

KUMHO 187,00 08 

43 UN 1.018.001.018644 - PNEU 275/70 R22,5 MARSHAL 1.160,00 10 

ATA nº 201/2016 Empresa: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

26 PC 1.018.001.007234 - PNEU 215/80R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 215/80R16 

FIRESTONE 390,00 06 

34 UN 1.018.001.014712 - PNEU 12.4X24 LAMEIRO MAGGION 980,00 08 

46 UN 1.018.001.018659 - PNEU 3.50X8 PARA 
CARRINHO DE MÃO 

MAGGION 36,00 10 

47 UN 1.018.001.018660 - PNEUS 3.25X8 PARA 
CARRINHO DE MÃO 

MAGGION 25,00 30 

56 UN 1.024.001.010029 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO DE BORRACHA, PARA PNEU 
700X16 

QBOM 48,00 40 

ATA nº 202/2016 Empresa: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

15 PC 1.018.001.007217 - PNEU 750X16 FRISO
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 750X16 FRISO 

PIRELLI 463,00 10 

18 PC 1.018.001.007221 - PNEU 10.5/65X16 LISO 
DIANTEIRO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 10.5/65X16 LISO 
DIANTEIRO 

GRIMPMASTER 495,00 60 

24 PC 1.018.001.007232 - PNEU 205/75R17.5
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 205/75R17.5 

LINGLONG 625,00 05 

32 PC 1.018.001.014702 - PNEU RADIAL 265/65R17
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 265/65R17 

ZETA 502,00 20 

39 PC 1.018.001.016873 - PNEU 245/75R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 245/75R16. 

RUNNER 506,25 08 

40 UN 1.018.001.016897 - PNEU 205/75 R15
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 205/75 R15 

PIRELLI 527,50 30 

41 UN 1.018.001.016898 - PNEU 225/75 R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 225/75 R16. 

MAXXIS 400,00 20 

50 UN 1.024.001.009153 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
900X20 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
900X20 

VULCANBOR 64,95 160 

51 UN 1.024.001.009158 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1000X20 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1000X20 

VULCANBOR 72,80 20 

53 UN 1.024.001.009972 - PROTETOR PARA CÂMARA DE 
AR ARO 16 

VULCANBOR 17,26 40 

55 UN 1.024.001.010028 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
750X16 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
750X16 

VULCANBOR 47,00 30 

57 UN 1.024.001.010030 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM BORRACHA, PARA PNEU 
12.5/65X16 

TORTUGA 72,00 06 

62 UN 1.018.001.016022 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM BORRACHA, PARA PNEU 
560X15 

QBOM 33,40 05 

64 PC 1.024.001.018647 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
185 R14 C (K14) 

QBOM 29,69 10 

65 PC 1.024.001.018648 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
12.4 X 24 

VULCANBOR 107,40 06 

66 PC 1.024.001.018649 - CÂMARA DE AR, BICO DE 
BORRACHA, PARA PNEU 10.5/65X16 

VULCANBOR 57,80 25 

67 PC 1.024.001.018650 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
3.25 X 8 

CARGO 11,50 80 

68 PC 1.024.001.018651 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
3.50 X 8 

CARGO 12,44 30 
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72 PC 1.024.001.018655 - PROTETOR PARA CÂMARA AR 
- ARO 1100X22 

ECOBOR 27,13 15 

73 PC 1.024.001.018656 - PROTETOR PARA CÂMARA AR 
ARO 1000X20 

CARRETEIRO 24,60 20 

74 PC 1.024.001.018657 - PROTETOR PARA CÂMARA DE 
AR ARO 900X20 
 

ECOBOR 25,75 180 

ATA nº 203/2016 Empresa: PNEU BOM LTDA. EPP 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 PC 1.018.001.007202 - PNEU 1100X22 LISO
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 1100X22 LISO 

WESTLAKE/ 
CR940 

1.225,00 08 

07 PC 1.018.001.007203 - PNEU 1100X22 BORRACHUDO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 1100X22 
BORRACHUDO 

VIKRANT/ 
STARLUG 

1.370,00 12 

12 PC 1.018.001.007213 - PNEU 750X18X81 AGRICOLA
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 750X18X81 
AGRICOLA 

MAGGION/MTF
2 

465,00 12 

37 UN 1.018.001.016675 - PNEU LISO DIANTEIRO 10.5 / 
80-18 PARA RETRO  
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU LISO DIANTEIRO 
10.5 / 80-18 PARA RETRO 

FORERUNNER/I
1 

630,00 08 

38 PC 1.018.001.016872 - PNEU 10.5/80X18
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 10.5/80X18. 

FORERUNNER/I
1 

630,00 05 

54 UN 
1.024.001.009974 - PROTETOR PARA CÂMARA AR 
- ARO 25 

CARRETEIRO/ 
ARO25 

130,00 05 

58 UN 1.024.001.010091 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1400X24 (KM 24) 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1400X24 (KM 24). 

FLEXEN/TR220 148,00 20 

61 UN 
1.018.001.016021 - PROTETOR PARA CÂMARA AR 
- ARO 24 

ZCRUBBER/ 
ARO24 

50,00 05 

ATA nº 204/2016 Empresa: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

13 PC 1.018.001.007214 - PNEU 700X16 LISO
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 700X16 LISO 

PIRELLI 392,00 36 

27 PC 1.018.001.007258 - PNEU RADIAL 295/80R22.5 
RODOVIÁRIO LISO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 
295/80R22.5 RODOVIÁRIO LISO 

DAYTON 1.122,00 20 

33 UN 1.018.001.014711 - PNEU RADIAL 275/80R22.5 DAYTON 1.069,00 20 

35 UN 1.018.002.015038 - PNEU 1300 X 24 LISO -
CAPACIDADE: 8 LONAS – TIPO COMPACTADOR 
PNEU 1300 X 24 LISO - CAPACIDADE: 8 LONAS – 
TIPO COMPACTADOR APLICAÇÃO: ROLO 
COMPACTADOR DYNAPAC, MODELO CA15 

FIRESTONE 2.483,00 04 

ATA nº 205/2016 Empresa: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC 1.018.001.007195 - PNEU 750X16 LISO 10 LONAS 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 750X16 LISO 10 
LONAS 

LINGLONG/LL9 382,00 30 

02 PC 1.018.001.007198 - PNEU 900X20 LISO 14 LONAS
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 900X20 LISO 14 
LONAS 

GOODRIDE/CR
942 

664,00 120 

03 PC 1.018.001.007199 - PNEU 900X20 BORRACHUDO 
14 LONAS 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 900X20 
BORRACHUDO 14 LONAS 

GOODRIDE/CL9
46 

712,00 180 

04 PC 1.018.001.007200 - PNEU 1000X20 LISO 14 
LONAS 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 1000X20 LISO 14 
LONAS 

GOODRIDE/CR
942 

788,00 36 
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05 PC 1.018.001.007201 - PNEU 1000X20 BORRACHUDO 
14 LONAS 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 1000X20 
BORRACHUDO 14 LONAS 

GOODRIDE/CL9
46 

990,00 16 

08 PC 1.018.001.007205 - PNEU 1400X24
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 1400X24 

SUPERGUIDER/
G2L2 

1.476,00 70 

09 PC 1.018.001.007206 - PNEU 17.5X25 LAMEIRO L2 -
12 LONAS 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 17.5X25 LAMEIRO 
L2 - 12 LONAS 

SUPERGUIDER/
G2L2 

1.804,00 52 

11 PC 1.018.001.007212 - PNEU RADIAL 185R14C
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 185R14C 
NOVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA 
ALTA RESISTENCIA 

XBRI/CARGOPL
US 

252,00 200 

14 PC 1.018.001.007215 - PNEU RADIAL 175/70R14
DESCRIÇÃO COMPLETA: NOVO, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA 
MEDIDAS: LARGURA: 175 MM ARO: 14" ALTURA: 
70 MM 

APOLLO/AMAZE
R 

195,00 100 

16 PC 1.018.001.007218 - PNEU RADIAL 225/75R15
DESCRIÇÃO COMPLETA: NOVO, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA 
MEDIDAS: LARGURA: 225 MM ARO: 15 " ALTURA: 
75 MM 

GOODRIDE/SU
318 

366,00 30 

17 PC 1.018.001.007220 - PNEU 12/16.5 LAMEIRO 
DIANTEIRO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 12/16.5 LAMEIRO 
DIANTEIRO 

SUPERGUIDER/
SKS 

530,00 30 

19 PC 1.018.001.007223 - PNEU RADIAL 185/60R14
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 185/60R14 

XBRI ECOLOGY 185,00 60 

20 PC 1.018.001.007224 - PNEU 18.4X30
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 18.4X30 

SUPERGUIDER/
R1 

2.038,00 18 

21 PC 1.018.001.007225 - PNEU 205/70R15C
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 205/70R15C 

LINGLONG/R66
6 

325,00 40 

29 PC 1.018.001.007261 - PNEU 19,5/24 TRASEIRO
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 19,5/24 TRASEIRO 

SUPERGUIDER/
R4 

1.811,00 12 

31 UN 1.018.002.014444 - PNEU RADIAL 265 / 70R16 XBRI/FORZA 432,00 08 

36 UN 1.018.001.015903 - PNEU RADIAL 195/55 R15 LINGLONG/ 
GREEN-MAX 

221,00 20 

44 UN 1.018.001.018645 - PNEU 12,5/80X18 SUPERGUIDER/
R4 

961,00 06 

45 UN 1.018.001.018658 - PNEU LAMEIRO SEM CÂMARA 
12.5/80X18 

SUPERGUIDER/
R4 

837,00 06 

52 UN 1.024.001.009159 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1100X22 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1100X22 

BBW/V3 75,00 10 

59 UN 1.024.002.010424 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO DE BORRACHA, PARA PNEU 
750X18 

BBW/TR15 70,00 10 

60 UN 1.024.002.010425 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
18-4-30 

BBW/TR218A 204,00 10 

63 PC 1.024.001.018646 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
12.5/80X18, BICO DE BORRACHA 

BBW/TR218A 89,00 40 

75 PC 1.024.001.018663 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
17,5X25 

BBW/TR220A 186,00 14 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 224/2016 de “contratação de serviço de colocação e 
reposição de vidros nos prédios da Secretaria de Educação e Cultura”, foi elaborada a Ata 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 24/10/2016: 

 
ATA nº 206/2016 Empresa: JOSÉ BARBOSA MOREIRA FILHO 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 m² 004.023 - SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TROCA DE 
VIDROS. COLOCAÇÃO E/OU RETIRADA DE 
VIDROS LISO OU CANELADO, INCOLOR, DE 3MM 
UN: M² 

*** 99,00 210 

02 m² 004.023 - SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TROCA DE 
VIDROS. REMASSAMENTO 
UN: M² 

*** 35,00 100 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2016 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 226/2016 de “aquisição de bebedouros para atender 
as unidades de Saúde do Município”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinadas em 01/12/2016: 

 
ATA nº 231/2016 Empresa: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 UNID. 2.020.001.017005 - BEBEDOURO INDUSTRIAL EM 
AÇO INOX 430 BRILHANTE 

BELFRIO 1.270,00 24 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/2016 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 227/2016 de “aquisição de películas adesivas para 
confecção de placas de sinalização viária”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinadas em 12/12/2016: 

 
ATA nº 258/2016 Empresa: 3M DO BRASIL LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 UNID. 1.026.001.018493 - Película Refletiva Grau técnico 
Tipo IA 61 CM X 20M na cor Vermelha 

3M 668,68 15 

02 UNID. 1.026.001.018494 - Película Refletiva Grau técnico 
Tipo IA 61 CM X 20M na cor Branca 

3M 668,68 18 

03 UNID. 1.026.001.018494 - Película Refletiva Grau técnico 
Tipo IA 61 CM X 20M na cor Branca 

3M 668,68 06 

04 UNID. 1.026.001.018496 - Película Refletiva Grau técnico 
Tipo IA 61 CM X 20M na Cor Azul 

3M 668,68 06 

05 UNID. 1.026.001.018497 - Película Refletiva Grau técnico 
Tipo IA 61 CM X 20M na cor Verde 

3M 668,68 06 

06 RL 1.026.002.010493 - PELICULA NÃO REFLETIVA 
PELICULA NÃO REFLETIVA 

3M 438,12 15 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 232/2016 de “aquisição de insulinas”, foi elaborada a 
Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 07/11/2016: 

 
ATA nº 212/2016 Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 
 

01 
 

FR 1.002.005.000690 – INSULINA ASPART 100UI/ML 
FRASCO C/ 10 ML 
 

NOVORAPID  
NOVO 

NORDISK 

 
87,26 1.200 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 238/2016 de “Contratação de empresa especializada 
de engenharia para instalação de forro em lâmina de PVC com fornecimento de material e 
mão de obra, conforme solicitação do Departamento de Obras e Viação”, foi elaborada a Ata 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 28/11/2016: 

 
ATA nº 221/2016 Empresa: CITAL COMERCIAL LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 m² SERVIÇOS - SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA 
PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM LÂMINA PVC COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE 
100MM, E= 8MM, COM SUSTENTAÇÃO METÁLICA, 
INCLUINDO RODA TETO. 
UN: m² 

PRÓPRIA 73,50 3.000 
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42 UN 1.018.001.016899 - PNEU 175/65 R14
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 175/65 R14. 

KUMHO 187,00 08 

43 UN 1.018.001.018644 - PNEU 275/70 R22,5 MARSHAL 1.160,00 10 

ATA nº 201/2016 Empresa: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

26 PC 1.018.001.007234 - PNEU 215/80R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 215/80R16 

FIRESTONE 390,00 06 

34 UN 1.018.001.014712 - PNEU 12.4X24 LAMEIRO MAGGION 980,00 08 

46 UN 1.018.001.018659 - PNEU 3.50X8 PARA 
CARRINHO DE MÃO 

MAGGION 36,00 10 

47 UN 1.018.001.018660 - PNEUS 3.25X8 PARA 
CARRINHO DE MÃO 

MAGGION 25,00 30 

56 UN 1.024.001.010029 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO DE BORRACHA, PARA PNEU 
700X16 

QBOM 48,00 40 

ATA nº 202/2016 Empresa: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

15 PC 1.018.001.007217 - PNEU 750X16 FRISO
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 750X16 FRISO 

PIRELLI 463,00 10 

18 PC 1.018.001.007221 - PNEU 10.5/65X16 LISO 
DIANTEIRO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 10.5/65X16 LISO 
DIANTEIRO 

GRIMPMASTER 495,00 60 

24 PC 1.018.001.007232 - PNEU 205/75R17.5
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 205/75R17.5 

LINGLONG 625,00 05 

32 PC 1.018.001.014702 - PNEU RADIAL 265/65R17
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU RADIAL 265/65R17 

ZETA 502,00 20 

39 PC 1.018.001.016873 - PNEU 245/75R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 245/75R16. 

RUNNER 506,25 08 

40 UN 1.018.001.016897 - PNEU 205/75 R15
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 205/75 R15 

PIRELLI 527,50 30 

41 UN 1.018.001.016898 - PNEU 225/75 R16
DESCRIÇÃO COMPLETA: PNEU 225/75 R16. 

MAXXIS 400,00 20 

50 UN 1.024.001.009153 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
900X20 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
900X20 

VULCANBOR 64,95 160 

51 UN 1.024.001.009158 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1000X20 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
1000X20 

VULCANBOR 72,80 20 

53 UN 1.024.001.009972 - PROTETOR PARA CÂMARA DE 
AR ARO 16 

VULCANBOR 17,26 40 

55 UN 1.024.001.010028 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
750X16 
DESCRIÇÃO COMPLETA: CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM METAL, PARA PNEU 
750X16 

VULCANBOR 47,00 30 

57 UN 1.024.001.010030 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM BORRACHA, PARA PNEU 
12.5/65X16 

TORTUGA 72,00 06 

62 UN 1.018.001.016022 - CÂMARA DE AR 
AUTOMOTIVA, BICO EM BORRACHA, PARA PNEU 
560X15 

QBOM 33,40 05 

64 PC 1.024.001.018647 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
185 R14 C (K14) 

QBOM 29,69 10 

65 PC 1.024.001.018648 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
12.4 X 24 

VULCANBOR 107,40 06 

66 PC 1.024.001.018649 - CÂMARA DE AR, BICO DE 
BORRACHA, PARA PNEU 10.5/65X16 

VULCANBOR 57,80 25 

67 PC 1.024.001.018650 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
3.25 X 8 

CARGO 11,50 80 

68 PC 1.024.001.018651 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 
3.50 X 8 

CARGO 12,44 30 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 206/2016 de “aquisição de tinta para demarcação 
viária e solvente”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 
meses, assinadas em 30/08/2016: 

 
ATA nº 163/2016 Empresa: PORTO SINALIZAÇÃO LTDA 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 BD 
1.012.002.015155 - SOLVENTE PARA TINTA 
PADRÃO DERSA. TINTAS PORTO 119,00 400 

ATA nº 164/2016 Empresa: SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 BD 
1.012.002.015150 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR BRANCA BELLOTON 174,00 500 

02 BD 
1.012.002.015151 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR AMARELA BELLOTON 168,00 500 

ATA nº 165/2016 Empresa: SUPREMA COMERCIAL EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 BD 
1.012.002.015152 -TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR PRETA SUPERVIA 188,00 30 

04 BD 
1.012.002.015153 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR AZUL SUPERVIA 194,00 10 

05 BD 
1.012.002.015154 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA NA COR VERMELHA SUPERVIA 174,00 200 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 211/2016 de “aquisição de materiais de consumo 
odontológicos para abastecimento das Unidades de Saúde Bucal do Município”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
06/10/2016: 

 
ATA nº 192/2016 Empresa: ALEXANDRE A. DE SOUZA EPP 

ITEM UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

05 FR 

1.003.002.001195 - CIMENTO CIRÚRGICO 
LÍQUIDO - LÍQUIDO PARA CIMENTO CIRÚRGICO 
À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. 
APRESENTAÇÃO FRASCO COM 2 

 

IODONTOSUL 9,70 300 

ATA nº 193/2016 Empresa: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 FR 

1.003.002.001194 - CIMENTO CIRÚRGICO PÓ -
PÓ PARA CIMENTO CIRÚRGICO À BASE DE ÓXIDO 
DE ZINCO E EUGENOL. IDEAL PARA USO COMO 
PROTETOR 

TECHNEW 11,00 300 

09 UN 

1.003.002.001509 - CLORHEXIDINA 2% -
DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% PARA 
USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 100ML. 
VALIDADE: MÍNIMA DE 02 ANOS 

MAQUIRA 6,10 300 

12 FR 1.003.002.001218 - EUGENOL - 20 ML AAF DO BRASIL 7,90 300 

17 UN 

1.003.002.014360 - FLÚOR GEL ACIDULADO -
SOLUÇÃO DE FLÚOR COM CONCENTRAÇÃO 
MÍNIMA DE 1,23% DE FLÚOR, AÇÃO EM 1 
MINUTO, SABOR UVA 

IODONTOSUL 2,72 300 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIIS
DE PINDAMONHANGABA

RUA JOSE DE OLIVEIRA,55- PINDAMONHANGABA-SP
CNPJ: 54.126.818/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

300.002-8
300.003-6
302.004-5
302.021-5 2.100,00

2.100,00
2.100,00

320.003-5
325.004-0
325.014-8 (16.193,93)    

(16.193,93)        
(16.193,93)         
(14.093,93)         

450.002-4 DESPESAS 
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS
451.004-6
451.009-7 -21.562,00
451.027-5 -906,00

(22.468,00)        
456.004-3 DESPESAS GERAIS 
456.038-8 MULTAS E JUROS............................................................. -3.267,09
456.041-8 DESPESAS BANCÁRIAS................................................... -6.651,85
456.051-5 JUROS................................................................................ -177,96
456.099-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES................................ -5.004,41
456.102-3 MANUTENÇÃO DO PREDIO.............................................. -7.695,76
456.103-1 MANUTENÇÃO DA PISCINA............................................. -8.123,69

soma do grupo............................................................................................ (30.920,76)        
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
457.008-1 -264,88
457.018-9 -27,00
457.072-3 ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO...... -711,37

soma do grupo............................................................................................ (1.003,25)          
total dos grupos........................................................................................................................ (54.392,01)         

460.003-7 DESPESA OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS
460.006-1 SALÁRIOS E ORDENADOS............................................... -951.096,43
460.007-0 FÉRIAS .............................................................................. -114.264,52
460.010-0 13ºSALÁRIO ...................................................................... -94.216,01
460.015-0 -428,72
460.017-7 FGTS .................................................................................. -98.770,05
460.032-0 FGTS RESCISORIO........................................................... -548,06
460.059-2 -783,31
460.064-9 RESCISÃO.......................................................................... -4.094,51
460.084-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO................................. -9.679,44
460.107-6 -11.133,94
460.110-6 CONVÊNIO COZZI MAGAZINE.......................................... -8.888,87
460.111-4 CONVÊNIO ERK MAGAZINE............................................. -6.022,44
460.114-9 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.......................................... -8.950,07
460.115-7 -18.498,79
460.122-0 CONVENIO FARMACIA............................................. -22.208,87

soma do grupo............................................................................................ (1.349.584,03)   
461.004-0 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAS
461.020-2 DESPESA COM ASSESSORIA TELEMARKETING.......... -14.713,37
461.034-2 SERVIÇO DE SEGURANCA.............................................. -68.560,17

soma do grupo............................................................................................ (83.273,54)        
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
462.006-2 ÁGUA E ESGOTO.............................................................. -16.014,11
462.014-3 -8.277,56
462.016-0 -313,26
462.017-8 -59,11
462.020-8 ENERGIA ELÉTRICA.......................................................... -42.296,70
462.021-6 IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESCRITÓRIO .................... -7.487,88
462.028-3 -170,00
462.029-1 TELEFONE......................................................................... -22.314,67
462.034-8 -760,09
462.037-2 MATERIAL DE LIMPEZA.................................................... -4.624,05
462.038-0 -3,91
462.054-2 -668,40
462.056-9 -256,00
462.057-7 UTENSILIOS DE USOS............................................ -904,88
462.060-7 -20,00
462.061-5 SERVICOS GRÁFICOS...................................................... -390,00
462.063-1 -50.285,81
462.064-0 -120,00
462.070-4 -2.683,25
462.074-7 DESP. SUPERMECADOS E PADARIAS........................... -5.267,77
462.088-7 DESPESA COM EVENTOS ............................................... -18.476,35
462.096-8 -1.050,88
462.111-5 DESPESA COM INTERNET............................................... -1.250,41
462.114-0 -3.540,00
462.225-1 -1.488,18
462.247-2 DESPESA COM GÁS......................................................... -200,00
462.251-0 -496,06
462.255-3 -3.073,20
462.261-8 -920,00
462.266-9 -1.070,00
462.325-8 DESPESA COM CURSO........................................... -85,00
462.362-2 DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADOR. -5.358,90
462.529-3 DESPESA COM IPVA E LICENCIAMENTO................. -511,45
462.560-9 DESPESA COM PROJETO........................................ -3.000,00
462.662-1 DESPESA COM SISTEMAS...................................... -3.778,65
462.669-9 -678,00
462.714-8 DESPESA COM NUTRICIONISTA.............................. -8.953,00
462.773-3 -2.100,00

soma do grupo............................................................................................ (218.947,53)      
total dos grupos........................................................................................................................ (1.651.805,10)    
DÉFICIT................................................................................................................................... (1.720.291,04)    

330.003-0 RECEITA FINANCEIRAS
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
331.010-8 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO........................................... 6.020,70

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEICULOS....
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS...

IOF......................................................................................
TAXAS DIVERSAS....................................................

PENSAO ALIMENTICIA TELEMARKETING

VALE TRANSPORTE.................................................

CONVENIO MEDICO.................................................

DESPESAS DIVERSAS............................................

REFEIÇÕES E LANCHES..........................................

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES
RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS
RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RECEITA - TROCO....................................................

soma do grupo...............................................................................

RECEITA LÍQUIDA..................................................................................................

total dos grupos.......................................................................................................

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.INSTALAÇ.....

MOVEIS E UTENSILIOS.............................................

DESPESAS COM FEDERAÇÃO................................

(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS
(-)DEVOLUÇÕES DEMAIS RECEITAS OPERACION.
(-)DEVOL.SECR.ESTADO EDUC.PARCELAMENTO....

soma do grupo...............................................................................
total dos grupos......................................................................................................

HONORÁRIOS DO CONTADOR.................................

DESP.COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE............

TAXA DE BALANÇO..................................................
soma do grupo................................................................................

INSS........................................................................

SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS

SEGURO..................................................................

CONSERVACAO E MANUTENCAO BENS..................

DESPESA COM CARTORIO.....................................

DESPESA COM IMPRESSORA.................................

DESPESAS COM TROCO.........................................

DESPESA COM FLORICULTURA..............................

DESPESA COM FESTA............................................

DESPESA COM DEDETIZACAO E LIMPEZA..............

DESPESA COM XEROX...........................................
MATERIAL DE USO..................................................

CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ....
DESPESA COM EXAME MEDICO..............................

DESPESA COM EXTINTOR........................................

soma do grupo............................................................................................ 6.020,70
332.004-9
332.006-5 0,01

0,01
total dos grupos........................................................................................................................ 6.020,71

335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS
338.006-8 54.997,15
338.008-4 RECEITA DE ALUGUEL............................................ 153.289,25
338.012-2 50,25
338.014-9 53.764,35
338.021-1 RECEITA DE TELEMARKETING....................................... 169.135,33
338.068-8 RECEITA DE GRUPO AUTO SUSTENTABILIDADE......... 49.682,66
338.080-7 RECEITA CREDITO DA NOTA FISCAL PAULISTA....... 74.130,97
338.122-6 60.763,94

soma do grupo............................................................................................ 615.813,90
total dos grupos........................................................................................................................ 615.813,90
DÉFICIT................................................................................................................................... (1.098.456,43)    

340.002-6 OUTRAS RECEITAS
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
365.004-9 OUTRAS SUBVENCÕES
365.013-8 167.489,76
365.014-6 VERBA MUNICIPAL.................................................. 287.449,94
365.019-7 VERBA ESTADUAL.................................................. 565.537,82
365.023-5 VERBA MUNICIPAL PROJETO ENVELHECER........... 40.000,00

soma do grupo............................................................................................ 1.060.477,52
total dos grupos........................................................................................................................ 1.060.477,52      
DÉFICIT DO EXERCÍCIO ....................................................................................................... (37.978,91)         

ATIVO
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE
100.003-9 DISPONÍVEL
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES
101.030-1 B. BRASIL S/A CC 3367-7......................................... 976,91
101.046-8 BANCO DO BRASIL C/C 9263-0................................ 2,82
101.077-8 26,82
101.142-1 152,00
101.144-8 BANCO DO BRASIL C/650-5..................................... 0,13

soma do grupo............................................................................................ 1.158,68
1.158,68

104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
146.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA
146.017-0 IRF S/APLICAÇÃO.............................................................. 3.098,01
146.063-3 APLICACAO BCO BRASIL C/C 37.889-5.................... 5,99
146.085-4 BB RENDA FIXA LP C/C 9265-7................................. 117,72
146.086-2 2.640,13
146.087-0 BB RENDA FIXA LP C/C 9262-2................................ 2.596,51
146.120-6 APLICACAO BCO BRASIL 1239-4............................. 2.702,80
146.121-4 APLICACAO BCO BRASIL 1206-8............................. 4.773,55
146.124-9 APLICACAO BCO DO BRASIL 1241-6....................... 5.123,65

soma do grupo............................................................................................ 21.058,36
147.004-3
147.007-8 22.000,00

22.000,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO........................................................................ 43.058,36

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE........................................................................................... 44.217,04
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 
180.003-5 IMOBILIZADO
180.004-3 COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO
180.007-8 MOVEIS E UTENSILIOS NF 004906 25/11/2011............... 1.299,00       
180.008-6 CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 24/11/2011.............. 529,20          
180.009-4 FOGAO GAS 33-P7 6B 3BD VH CENT S FOR. VE........... 1.430,00       
180.010-8 FREEZER HORTZ 08/12/2011........................................... 1.349,10       
180.011-6 TV PHILCO 29 29/11/2011................................................. 599,00          
180.013-2 CORTADOR DE GRAMA ELETRICO................................. 450,00          
180.018-3 MAQUINA DIGITAL OLYMPUS D-435............................... 799,00          
180.019-1 ROUPEIRO 6 VAOS /ARMARIO DE ACO.......................... 653,00          
180.020-5 CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS................................... 1.700,00       
180.022-1 VENTILADOR 30 CM ARNO ............................................. 3.838,00       
180.027-2 GELADEIRA COMERCIAL 400/2 4 PORTAS ORMIF........ 5.212,20       
180.035-3 COMPUTADORES E PERIFERICOS ................................ 14.347,00     
180.072-8 ATIVO IMOBILIZADO......................................................... 294,00          
180.073-6 MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E ACESSORIOS.... 1.696,40       
180.074-4 CAMERA DIGITAL S630 BLACK E CARREGADOR.......... 930,00          

soma do grupo............................................................................................ 35.125,90         
180.104-0 TERRENOS
180.129-5 TERRENO AV MANOEL C. RIBEIRO-ST CECILIA............ 16.965,57     

soma do grupo............................................................................................ 16.965,57         
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES
180.505-3 CONSTRUÇÃO QUABRA POLIESPORTIVA..................... 610.684,07   
180.506-1 MAQUETE........................................................................... 3.800,00       

soma do grupo............................................................................................ 614.484,07       
181.504-0 EQUIP.MAQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL
181.505-9 MAQUINA E EQUIPAMENTOS.......................................... 17.376,22     
181.506-7 COMPUTADORES E PERIFERICOS ................................ 10.267,97     
181.507-5 IMPRESSORA HP 890 C.................................................... 460,00          
181.508-3 PROCESSADOR AMD SEMPRON LE 1200 E ACESS..... 760,00          
181.509-1 IMPRESSORA HP.............................................................. 1.799,00       
181.510-5 APARELHOS ORTOPEDICOS E TERAPEUTICOS.......... 912,00          
181.511-3 RELOGIO DE PONTO XTM COMPACT PLUS.................. 1.910,51       
181.512-1 TACHO P/FRITURA ELETRICO 220 V MARCHESONI..... 325,00          
181.513-0 PENEIRA P/TACHO DOBRAVEL GDE MARCHASONI..... 25,00            
181.514-8 SERRA TICO GST 65 110 V BOSCH................................. 346,00          
181.515-6 IMPRESSORA HP 2050 NF 2177 30-12-2011................... 249,00          
181.516-4 MONITOR 20 LG LED NF 2177 30-12-2011...................... 369,00          
181.517-2 MOVEIS E UTENSILIOS NF 018707 27-12-2012.............. 1.892,00       
181.518-0 TO BALANCA PRIX LIGHT NF 2663 26-11-2012.............. 529,00          
181.519-9 LIB PUR PRESSÃO INOX NF 2662 26-11-2012................ 570,00          
181.520-2 INSTRUMENTOS MUSICAIS NF 34 07-12-2012............... 2.719,00       
181.521-0 GERADOR DE OZONIO MOD. Z NF 210 30/12/12....... 8.000,00       
181.522-9 EQUIP. PERMANENTE CUPOM FISCAL 0400117...... 5.023,60       
181.523-7 LAVA LOUCA BRASTEMP BLF08S 110 V PTA.......... 950,00          
181.524-5 488,00          
181.525-3 998,00          
181.526-1 928,00          
181.527-0 6.990,00       

REFRIGERADOR ELETROLUX AD 01/2014................
CARRINHO + KIT DE LAVAR - NF 172.......................

BANCO DO BRASIL C/C 10837-5..............................
BANCO SANTANDER C/C 13.000203-5......................

RECEITA INVESTCAP...............................................

VERBA FEDERAL ...................................................

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO.....................................

RECEITA FEIRA DA FRATERNIDADE........................

RECEITA DE DOACAO.............................................
RECEITAS DIVERSAS...............................................

TOTAL DO DISPONÍVEL........................................................................................

BB RENDA FIXA LP C/C 9264-9.................................

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL

JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS
DESCONTOS OBTIDOS...........................................

soma do grupo.............................................................................................

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS................................
TV CEE LED LT ND 32 AG AD 01/2014......................

soma do grupo.............................................................................................

181.528-8 IMPRESSORA HP MULTILASER M225...................... 1.780,00       
soma do grupo............................................................................................ 65.667,30         

183.504-1 MÓVEIS. UTENSILIO E INSTALAÇÕES
183.505-0 INSTALAÇÃO...................................................................... 11.681,35     
183.506-8 MOVEIS E UTENSILIOS..................................................... 17.346,54     
183.507-6 INSTALAÇÕES DE PISCINA.............................................. 37.999,39     
183.508-4 UTENSILIOS HIDROGINASTICA....................................... 1.386,30       
183.509-2 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA................................... 15.751,50     
183.510-6 PROCESSADOR HIDROCINETICO MACHI HOKEN........ 415,00          
183.511-4 CADEIRA DE RODAS PARA PISCINA AQUACHAIR........ 1.439,10       
183.512-2 FILMADORA SONY DCRDVD 610-339949........................ 1.612,66       
183.513-0 ELEVADOR HIDRAULICO PARA PISCINA....................... 5.190,00       
183.514-9 CARRO P/INGREDIENTE 108L 73 INOX 304 TER........... 690,00          
183.515-7 MICROONDAS 31 L ELETRONIC MED41 110 V BC......... 349,00          
183.516-5 TACHO ELETRICO 50 CM DIAMETRO FIRE.................... 319,00          
183.517-3 LIQUIDIFICADOR IND 04 LTS INOX LUXO VITA.............. 339,00          
183.518-1 FREEZER VERTICAL IP CVU20 BRANCO CONSUL ....... 759,05          
183.519-0 REDE PARA ELEVADOR NF 4977 08-11-2012............ 1.054,24       
183.520-3 REF BRAST FF 2P NF 538581 07/03/2013................. 1.790,00       
183.521-1 FREEZER VERTICAL NF 268307 13/03/2013.............. 1.349,10       
183.522-0 FORNO MICROONDAS 30L NF 515466 22/05/13........ 559,95          
183.523-8 FREEZER 39 4L 2T NF 010769363 22/03/2013............ 1.599,00       
183.524-6 MESAS/ARMARIOS PLANEJADOS NF 251 25/03/13.. 8.854,68       
183.525-4 648,00          
183.526-2 GAVETAS/BALCAO PLANEJADOS NF 253 25/03/13.. 2.227,87       
183.527-0 BALCAO/PLANEJADOS NF 254 25/03/2013............... 717,45          
183.528-9 CRIS FOGAO INDL NF 3154 08/05/2013..................... 1.170,00       
183.529-7 CRIS FOGAO INDL 04 NF 3154 08/05/2013................ 800,00          
183.530-0 CRIS FORNO NF 3154 08/05/2013............................. 350,00          
183.531-9 CRIS FOGAO INDL 06 NF 3154 08/05/2013................. 680,00          
183.532-7 CRIS FORNO NF 3154 08/03/2013............................. 300,00          
183.533-5 VF BRFP FORNO GAS NF 3154 08/05/2013.............. 568,00          
183.534-3 ARMARIO ALTO 3 PRATELEIRAS MEDI170X75X40.... 1.170,00       
183.535-1 4 CRIS FOGAO INDL 01 NF 3154 08/05/2013.............. 1.520,00       
183.536-0 REFRIGERADOR CM 4P CONSERVEX RC-4............. 4.450,00       
183.537-8 BC PROCESSADOR DE ALIM. NF 3154 08/05/2013... 2.090,00       
183.538-6 SPO LIQUDIFICADOR IND NF 3154 08/05/2013.......... 580,00          
183.539-4 2 IB SELF SERV. TERMICO NF 3154 08/05/2013........ 1.780,00       
183.540-8 PORTA ACO NF 43 14/05/2013.................................. 515,00          
183.541-6 1.298,13       

soma do grupo............................................................................................ 131.349,31       
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES
187.505-1 VEÍCULOS.......................................................................... 38.793,94     
187.506-0 KOMBI................................................................................. 26.816,46     
187.507-8 FIAT PICK-UP 1.5 MPI ANO 97 MOD 98........................... 10.122,08     
187.509-4 VW/VOYAGE 1.0 NF 780326 27-04-2012.................... 29.559,62     

soma do grupo............................................................................................ 105.292,10       
TOTAL DO IMOBILIZADO...................................................................................................... 968.884,25         

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.................................................................................. 968.884,25       

TOTAL GERAL DO ATIVO .................................................................................................... 1.013.101,29      

PASSIVO
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE
240.003-0
240.004-9
240.033-2 45.719,38

45.719,38
45.719,38

244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 
244.005-9 SALARIO A PAGAR............................................................ 70.399,00     
244.006-7 13º SALARIO A PAGAR............................................. 789,88          
244.016-4 SALARIOS A PAGAR TELEMARKETING.......................... 5.795,00       

soma do grupo............................................................................................ 76.983,88         
245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
245.005-4 FÉRIAS A PAGAR.................................................... 1.482,68       

soma do grupo............................................................................... 1.482,68           
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
249.007-2 FGTS A RECOLHER ......................................................... 11.270,15     
249.010-2 INSS A RECOLHER ........................................................... 13.963,82     

soma do grupo............................................................................................ 25.233,97         
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS......................................................................... 103.700,53         

251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER 
252.012-5 5.436,82       
252.015-0 IRF S/SALARIO .................................................................. 244,48          
252.018-4 IRF S/13º SALARIO ........................................................... 265,29          

soma do grupo............................................................................................ 5.946,59           
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS............................................................................ 5.946,59             
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE...................................................................................... 155.366,50         

280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
282.509-0 PATRIMÔNIO SOCIAL ...................................................... 131.385,05   

soma do grupo............................................................................................ 131.385,05       
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL ....................................................................................... 131.385,05         

288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS
288.020-2 SUPERÁVIT DE 2010......................................................... 936.712,52   
288.021-0 SUPERÁVIT DE 2011......................................................... 94.641,11     

soma do grupo............................................................................................ 1.031.353,63    
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS ........................................................................... 1.031.353,63      

288.203-5 (-) DÉFICITIS ACUMULADOS
288.204-3
288.222-1 (31.405,18)    
288.223-0 (-) DEFICIT DE 2013................................................. (152.309,16)  
288.224-8 (-) DEFICIT DE 2014................................................. (83.310,64)    
288.226-4 (-) DEFICIT DE 2015.....................................................  (37.978,91)

(305.003,89)      
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS .................................................................................. (305.003,89)       

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO..................................................................... 857.734,79       

TOTAL GERAL DO PASSIVO ............................................................................................... 1.013.101,29      

MESA COPA GR RUBI RET AD 01/2014....................

MOV.UTENSILIOS (ESTABILIZADOR)........................

CONTR.SINDICAL A RECOLHER...............................

(-) DÉFICITS ACUMULADOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
EMPRESTIMO BRADESCO OPER.CAGIRO 864237...
soma do grupo...............................................................................

(-) DEFICIT DE 2012.................................................

soma do grupo..............................................................................

TOTAL DE EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS....................................................

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO
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