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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE PINDAMONHANGABA 2017 

 
1. DADOS DO INTERESSADO: 
 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ:    

ENDEREÇO:    

UF: CIDADE: 
CEP:    

TELEFONE:    

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 
NOME:    

CARGO:  CPF  

NOME:    

CARGO:  CPF  

 

1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar Festa em comemoração 
ao Dia das Crianças de Pindamonhangaba 2017, com os seguintes itens: 
 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande 
porte; 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de rosto; 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion; 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de unha; 
( ) Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis de 
mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, jogos 
tradicionais, peteca, jogo de taco. 
 

1.2  O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em) 
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer 
responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento. 
 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão 
no item 3 do Edital. 
 

2. DOCUMENTOS 
 

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este 
formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e 
RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL. 
 

Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is) 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 
45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, torna público 
para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as 
propostas de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes 
de competição que representaram Pindamonhangaba na temporada 2017. 
 
1. Objetivo: 
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, 
de empresas públicas ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba para a aquisição de uniformes 
esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas 
competições regionais, estadual, nacional e internacional. 
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital. 
 
2. Justificativa: 
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria 
onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta 
responsabilidade social inclui nossos munícipes e principalmente jovens a um ambiente 
sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando os princípios 
éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das 
equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), 
podendo optar em apoiar qualquer uma das modalidades esportivas descritas no item 3.6 
do projeto. 

2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, 
mas tem por finalidade: 

• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade. 
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos 

munícipes. 
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional. 
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e 

associações, jogos organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado 
de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude e 
JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba. 

• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um 
lazer gratuito principalmente aos fins de semana e feriados. 

 

2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo 
constante com a população, através da participação e qualificação das práticas esportivas 
e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da 
cidadania. 

                          
 
                          PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 –  Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP 

Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ 
nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 14/11/2017, às 17 
horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar Circuito Rua 
de Lazer de Pindamonhangaba 2017. 
 

1. Objetivo: 
 

O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas 
públicas ou privadas interessadas em patrocinar o Circuito Rua de Lazer, que tem 
como objetivo oferecer entretenimento, diversão e alegria para as crianças com 
extensão à família, de forma qualificada com alto grau de segurança. A empresa 
patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços e monitoria necessárias 
para auxiliar na realização deste tradicional evento realizado há anos pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba. 
 

O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 desse Edital. 
 

2. Justificativa: 
 

Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe 
parceria onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso 
município. Esta responsabilidade social tem como meta proporcionar a população de 
nossa cidade direito ao lazer, legitimado pelo Estatuto Da Criança e do Adolescente 
(ECA) e Constituição, tendo como eixo central o desenvolvimento pessoal e social 
da criança e adolescente. Este evento faz parte do calendário da cidade de 
Pindamonhangaba, sendo uma grande ação de gestão pública, estimulando e 
facilitando o acesso às programações esportivas e de lazer voltadas para a infância 
e a juventude. O objetivo do evento é oferecer entretenimento, diversão e alegria 
para as crianças com extensão à família, de forma qualificada com alto grau de 
segurança. 
 

O Circuito Rua de Lazer será realizado aos domingos nas regiões de maior 
vulnerabilidade social da cidade, sendo duas etapas no 1º semestre e duas no 2º 
semestre em regiões a serem definidas entre os organizadores da Semelp e 
Patrocinador. 
 

Os espaços públicos se tornam cada vez mais importantes no desenvolvimento 
sustentável de uma cidade, mostrando-se essenciais em seu planejamento para o 
alcance da relativa melhora na qualidade de vida e seus habitantes. Este evento 
atrai aproximadamente 500 pessoas em cada local, sendo uma ação conjunta entre 
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Secretaria de Esporte e Educação na divulgação de cada evento. Serão 
desenvolvidas várias atividades direcionadas para o público infantil, onde podemos 
destacar as seguintes estações: oficina de maquiagem de rosto, oficina de pipas, 
oficina de jogos de mesa e tênis de mesa, oficina cabelo fashion, oficina pintura de 
unha, oficina de jogos tradicionais (bandeirinha, mamãe da bola), oficina de cordas, 
bambolês e elástico, oficina de mini vôlei e futebol, oficina perna de pau e chinelão, 
oficina de peteca, oficina de jogo de taco, oficina escultura em balão, além dos 
brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande porte.  
 
O Circuito Rua de lazer terá como finalidade: 

• Estimular a autoestima infantil; 
• Valorizar a criança tendo lúdico como proposta educativa; 
• Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas 

brincadeiras e nas demais situações de interação; 
• Desenvolver o raciocínio-logico, a expressão oral e corporal, a coordenação 

motora, a percepção auditiva e visual da criança através de jogos e 
brincadeiras.                                                                                                                                            

 

O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo 
vínculo constante com a população, através da participação e qualificação das 
práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida e a conquista da cidadania. 
 

O público alvo deste projeto são crianças e adolescentes. 
 

3 – Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP. 
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto podem contratar: 
 
Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, 
médio e grande porte: Neste caso o Patrocinador assume o custo total pela 
contratação do serviço de monitoria e brinquedos infláveis, podendo optar em 
patrocinar outros serviços importantes para realização do evento: 
 
Das Contrapartidas: 

• Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas nos locais 
públicos, e em todos os brinquedos contratados, próprios da empresa; 

• Participação dos representantes da empresa nas atividades lúdicas e 
recreativas; 

• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas; 
• Citação da empresa pelo locutor; 

• Possibilidades de entregas de brindes no evento. 
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Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de 
rosto, ou fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de 
cabelo fashion ou fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina 
de unha: Nestes casos o Patrocinador assume o custo total pela contratação do 
serviço de monitoria e materiais, podendo optar em patrocinar quaisquer oficinas, 
além de outros serviços importantes para realização do evento: 
 
Das Contrapartidas: 

• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, no 
local onde estiver situada a oficina. 

• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos 
monitores da estação contratada; 

• Citação da empresa pelo locutor; 

• Possibilidades de entregas de brindes no evento. 
 
Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e 
tênis de mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e 
chinelão, jogos tradicionais, peteca, jogo de taco: Neste caso o Patrocinador 
assume o custo total pela contratação dos serviços de monitoria, podendo adquirir 
os materiais. 
 
Das Contrapartidas: 

• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, nos 
locais pré-determinados pela Semelp onde estiverem situadas as oficinas. 

• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos 
monitores da estação contratada; 

• Citação da empresa pelo locutor; 

• Possibilidades de entregas de brindes no evento. 
 
 
4 - Da contraprestação 
O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do 
patrocinador nos espaços pré-determinados pela organização do evento (SEMELP), 
em conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto. 
  
Todas as camisetas terão as mesmas artes, porém cada patrocinador será 
responsável em adquirir a quantidade de camisetas necessárias para o evento, 
colocando o nome da empresa nas costas das camisas. 
 

A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento 
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência 
comprovada em eventos esportivos. 
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As prestações de serviços contratadas para o Circuito Rua de Lazer serão 
coordenadas pela equipe de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e 
contratação dos serviços por parte do patrocinador com 20 dias de antecedência de 
cada evento, o contrato será assinado entre as partes e homologadas pelo 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer. 
 

Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a 
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do 
Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a 
exploração de publicidade da empresa patrocinadora. 
 

O contrato será assinado entre as partes com vigência até o termino de cada evento 
patrocinado. 
 

A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em 
outros locais, além dos definidos neste projeto, desde que previamente aprovado 
pela equipe de gestão responsável pelo evento da SEMELP. 
 

Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de mesmo 
seguimento, sendo permitida a exibição de outra empresa. 
 

5 – PROPOSTA 
 

A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para 
recebimento até 20 dias antes da realização de cada evento, na Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493, 
Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP. 
 

Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da 
empresa objeto deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as 
prestações de serviços sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse 
sentido. 
 

Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, 
conforme modelo em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem 
emendas ou rasuras, devidamente datadas e assinada na última página e rubricadas 
as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português. 
 

A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de 
Patrocínio os seguintes documentos: 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, 
acompanhado de CPF e RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração: 
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade; 
• Interesse da empresa em apoiar eventos esportivos da cidade 

• Apoio oferecido; 
• Exigências da empresa para fornecer o apoio. 

 

Encontram-se impedidos de participar: 
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material 

pornográfico; 
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à 

moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos; 
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas. 

 

As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na 
forma de brinde e/ou meios de divulgação de sua marca, durante a realização do 
Circuito Rua de Lazer, poderão fazê-lo mediante contato prévio, com 48 horas de 
antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
 

As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, 
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital. 
 
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando 
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310. 
 
 

 
Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto 

Gestor Geral de Esportes 
CREF 030622-G/SP
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA O CIRCUITO RUA DE LAZER DE PINDAMONHANGABA 2017. 

 

1. DADOS DO INTERESSADO: 
 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ:    

ENDEREÇO:    

UF: CIDADE: 
CEP:    

TELEFONE:    

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 
NOME:    

CARGO:  CPF  

NOME:    

CARGO:  CPF  

 
1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar o Circuito Rua de Lazer, 
com os seguintes itens: 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e 
grande porte 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de 
rosto; 
(   ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion; 
(   ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de unha; 
(   ) Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis 
de mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, 
jogos tradicionais, peteca, jogo de taco 
 

1.2  O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em) 
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer 
responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento. 
 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão 
no item 3 do Edital. 
 

2. DOCUMENTOS 
 

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este 
formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e 
RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL. 
 

Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 
 

_______________________________________________________________ 

Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is) 
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO UNIFORMES DE JOGO, UNIFORMES DE TREINO E 

AGASALHO 
 

1. DADOS DO INTERESSADO 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
UF:                                    CIDADE: 
CEP: 
TELEFONE: 
 
1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS): 
NOME: 
CARGO:                                        CPF        
NOME: 
CARGO:                                        CPF        
 
1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar (doação), em troca de exploração 
publicitária, os seguintes materiais: 

___________________________________________   ___________________________________ 
 

___________________________________________  ___________________________________ 
 
1.1 MODALIDADE PATROCINADA: 
(  ) ATLETISMO 

(  ) BASQUETE 

(  ) BIRIBOL 

(  ) BOCHA 

(  ) BURACO 

(  ) CAPOEIRA 

(  ) CICLISMO 

(  ) COREOGRAFIA 

(  ) DAMAS 

(  ) DANÇA DE SALÃO 

(  ) DOMINÓ 

(  ) FUTEBOL 

(  ) FUTSAL 

(  ) GIN. ARTÍSTICA 

(  ) GIN. RÍTMICA 

(  ) HANDEBOL 

(  ) JUDÔ 

(  ) KARATÊ 

(  ) MALHA 

(  ) NATAÇÃO 

(  ) TAEKWOONDO 

(  ) TÊNIS 

(  ) TENIS DE MESA 

(  ) TRUCO 

(  ) VÔLEI DE PRAIA 

(  ) VOLEIBOL 

(  ) VOLEIBOL ADAPTADO 

(  ) XADREZ 

(  ) INICIAÇÃO ESPORTIVA 

(  ) ATIVIDADES DE LAZER 

(  ) OUTRAS MODALIDADES _______________________________ 

1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal (is) acima referido(s) possui (em) plenos poderes 
de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da 
assinatura desse Requerimento. 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão no item 3 
do Edital. 
 
2. DOCUMENTOS 
2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG; 
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
 
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL. 
 

 
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 

 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal (is) 

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as propostas 
de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes de competição que representaram 
Pindamonhangaba na temporada 2017.
1. Objetivo:
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, de empresas públicas 
ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba 
para a aquisição de uniformes esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas 
competições regionais, estadual, nacional e internacional.
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade com as 
contrapartidas prevista no item 3 deste Edital.
2. Justificativa:
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria onde o patrocinador terá 
seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta responsabilidade social inclui nossos munícipes 
e principalmente jovens a um ambiente sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando 
os princípios éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das equipes da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), podendo optar em apoiar qualquer uma das 
modalidades esportivas descritas no item 3.6 do projeto.
2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, mas tem por finalidade:
• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade.
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos munícipes.
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional.
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e associações, jogos organizados pela 
Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude 
e JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba.
• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um lazer gratuito principalmente aos fins 
de semana e feriados.
2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o desenvolvimento e implementação de 
políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo constante com a população, através da participação e qualificação 
das práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da 
cidadania.
2.4- O público alvo deste projeto são todos os alunos e atletas atendidos e apoiados pela SEMELP em todas as 
modalidades e atividades esportivas.
3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP 
3.1-Os interessados em patrocinar este projeto podem optar pela concessão de patrocínio em conformidade com os 
itens, modalidades e produtos, cujo patrocínio de dará emdoação dos uniformes esportivos. 
3.2- O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do patrocinador nos uniformes, em 
conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto, em conformidade com as exigências previstas abaixo.
3.3- A aquisição dos uniformes esportivos deverá ser acordada com pagamento
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência que confeccionará os uniformes esportivos, que 
conterão além da logomarca da empresa, os brasões da cidade de Pindamonhangaba e SEMELP nas camisetas e 
calções e nome da cidade nas camisetas.
3.4- Todos os uniformes deverão ser submetidos à aprovação da SEMELP em relação aos itens contidos no item 
3.3. Após aprovação da SEMELP e aquisição dos uniformes pelo patrocinador em forma de doação, o contrato será 
assinado entre as partes e homologado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
3.5- Pelo fornecimento dos uniformes na forma prevista neste edital, a empresa patrocinadora não receberá qualquer 
pagamento em dinheiro por parte do Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a 
exploração de publicidade nos uniformes descritos neste projeto.
3.6- O contrato será assinado entre as partes com vigência de até 01 (um) ano.
3.7- Os interessados em patrocinar o Projeto podem optar pela concessão de patrocínio em forma de doação dos 
uniformes esportivos para 1 ou mais modalidades esportivas conforme interesse da empresa parceira, em conformidade 
com a cota e contrapartida,
previstas a seguir:
Cota Única
PATROCÍNIO
1. Doação de uniformes esportivos para todas as modalidades e atividades esportivas da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. A empresa pode optar por quais e pela quantidade de modalidade(s)
que receberam o apoio, conforme seu interesse. O pagamento dos materiais deverá ser feito direto a malharia 
contratada pela empresa.
A contrapartida será a exposição publicitária da logomarca da empresa nos materiais doados a SEMELP.
4 – PROPOSTA
4.1- A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para recebimento até as 17 horas 
do dia 22 de dezembro de 2017, na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond 
Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP, para os patrocínios que envolvam as 
contrapartidas que envolverem inserção da logomarca nos uniformes.
4.2- Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da empresa objeto deste projeto. 
Caso o patrocinador deseje apenas doar os uniformes sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse sentido.
4.3- Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, conforme modelo em anexo, 
impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, devidamente datado e assinado na última página 
e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português.
4.4- A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de Patrocínio os seguintes documentos: 
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO
5.1 - Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, respeitando a ordem cronológica, e levando em 
consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.
5.2 - Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material
pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atendem à moral e aos bons costumes, bem como 
assuntos políticos e religiosos.
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas;
5.3- As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na forma de brinde e/ou meios de 
divulgação de sua marca, durante os jogos ou eventos das equipes que estejam apoiando, poderão fazê-lo mediante 
contato prévio, com 48 horas de antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
5.4- As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes,
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1 – Os uniformes doados serão utilizados pelos alunos e atletas da SEMELP que
representam a cidade nas mais diversas competições e eventos esportivos.
6.2 – Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba localiza na Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.

Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes

CREF nº 030622-G/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 45.226.214/0001-19, através da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, torna público para conhecimento dos interessados, que até 
o dia 06/10/2017, às 17 horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar Festa 
em comemoração ao Dia das Crianças de Pindamonhangaba 2017.

1. Objetivo:
O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas públicas ou 
privadas interessadas em patrocinar a Festa do Dia das Crianças, que tem como objetivo oferecer 
entretenimento, diversão e alegria para as crianças com extensão à família, de forma qualificada 
com alto grau de segurança. A empresa patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços 
necessárias para auxiliar na realização deste tradicional evento realizado há anos pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.
O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade 
com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital.

2. Justificativa:
Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria onde o 
patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso município. Esta responsabilidade 
social tem como meta proporcionar a população de nossa cidade direito ao lazer, legitimado pelo 
Estatuto Da Criança e do Adolescente
(ECA) e Constituição, tendo como eixo central o desenvolvimento pessoal e social da criança e 
adolescente. O Dia das Crianças é uma das principais datas comemorativas do calendário nacional, 
esta festa faz parte do calendário da cidade de Pindamonhangaba, sendo uma grande ação de 
gestão pública, estimulando e
facilitando o acesso às programações esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
O Dia das Crianças será realizado nos dias 08/11/2017 no Centro esportivo Zito e dia 12/11/2017 
no Centro Esportivo João do Pulo. Este evento atrai aproximadamente 5000 pessoas em cada 
local. Serão desenvolvidas várias atividades direcionadas para o público infantil, onde podemos 
destacar as seguintes estações: oficina de maquiagem de rosto, oficina de pipas, oficina de jogos de 
mesa e tênis de mesa, oficina cabelo fashion, oficina pintura de unha, oficina de jogos tradicionais 
(bandeirinha, mamãe da bola), oficina de cordas, bambolês e elástico, oficina de mini vôlei e futebol, 
oficina perna de pau e chinelão, oficina de peteca, oficina de jogo de taco, oficina escultura em balão, 
além dos brinquedos infláveis de
pequeno, médio e grande porte.
O Dia das Crianças terá como finalidade:
• Festejar com entusiasmo o Dia da Criança;
• Estimular a autoestima infantil;
• Valorizar a criança tendo lúdico como proposta educativa;
• Desenvolver o raciocínio-logico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção 
auditiva e visual da criança através de jogos e brincadeiras.
O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o desenvolvimento e 
implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo constante com a população, 
através da participação e qualificação das práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida e a conquista da cidadania.
O público alvo deste projeto são crianças e adolescentes.

3 – Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP.
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto podem contratar:
Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande porte: Neste 
caso o Patrocinador assume o custo total pela contratação do serviço de monitoria e brinquedos 
infláveis, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento:
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas, em todos os brinquedos contratados, 
próprios da empresa;
• Participação dos representantes da empresa nas atividades lúdicas e recreativas;
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de rosto, ou fornecimento 
de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion ou fornecimento de serviço de 
monitoria e material para oficina de unha: Nestes casos o Patrocinador assume o custo total pela 
contratação do
serviço de monitoria e materiais, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para 
realização do evento:

Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, no local onde estiver situada 
a oficina.
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos monitores da estação 
contratada;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis de mesa, cordas, 
bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, jogos tradicionais, peteca, jogo 
de taco: Neste caso o Patrocinador assume o custo total pela contratação dos serviços de monitoria, 
podendo adquirir
os materiais.
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, nos locais pré-determinados 
pela Semelp l onde estiverem situadas as oficinas.
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos monitores da estação 
contratada;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.

4 – Da contraprestação
O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do patrocinador nos espaços 
pré-determinados pela organização do evento (SEMELP), em conformidade com as contrapartidas 
previstas neste projeto.
Todas as camisetas terão as mesmas artes, porém cada patrocinador será responsável em efetuar 
o pagamento da quantidade necessária para o evento, colocando o nome da empresa nas costas 
das camisas.

                          
 
                                  PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                         SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 
45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, torna público 
para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as 
propostas de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes 
de competição que representaram Pindamonhangaba na temporada 2017. 
 
1. Objetivo: 
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, 
de empresas públicas ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba para a aquisição de uniformes 
esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas 
competições regionais, estadual, nacional e internacional. 
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital. 
 
2. Justificativa: 
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria 
onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta 
responsabilidade social inclui nossos munícipes e principalmente jovens a um ambiente 
sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando os princípios 
éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das 
equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), 
podendo optar em apoiar qualquer uma das modalidades esportivas descritas no item 3.6 
do projeto. 

2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, 
mas tem por finalidade: 

• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade. 
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos 

munícipes. 
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional. 
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e 

associações, jogos organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado 
de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude e 
JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba. 

• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um 
lazer gratuito principalmente aos fins de semana e feriados. 

 

2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo 
constante com a população, através da participação e qualificação das práticas esportivas 
e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da 
cidadania. 

A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento diretamente entre o 
patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência comprovada em eventos esportivos.
As prestações de serviços contratadas para o Dia das Crianças serão coordenadas pela equipe 
de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e contratação dos serviços por parte do 
patrocinador com 20 dias de antecedência de cada evento, o contrato será assinado entre as partes 
e homologadas pelo Secretário Municipal de Esporte e Lazer.
Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do Município, sendo 
a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a exploração de publicidade da empresa 
patrocinadora.
O contrato será assinado entre as partes com vigência até o termino de cada evento patrocinado.
A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em outros locais, além dos 
definidos neste projeto, desde que previamente aprovado pela equipe de gestão responsável pelo 
evento da SEMELP.
Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de mesmo seguimento, sendo permitida 
a exibição de outra empresa.

5 – PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para recebimento 
até 20 dias antes da realização do 1º evento, na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, sito a 
Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, 
Pindamonhangaba/SP.
Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da empresa objeto 
deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as prestações de serviços sem as 
contrapartidas deverá enviar declaração nesse sentido.
Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, conforme modelo 
em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, devidamente datadas 
e assinada na última página e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, descritas 
em português.
A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de Patrocínio os 
seguintes documentos:
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Interesse da empresa em apoiar eventos esportivos da cidade
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.
Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à moral e aos bons 
costumes, bem como assuntos políticos e religiosos;
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas.
As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na forma de brinde 
e/ou meios de divulgação de sua marca, durante a realização dos Dias da Criança, poderão fazê-lo 
mediante contato prévio, com 48 horas de antecedência, com os membros da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer.
As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, porém todas as 
propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.

Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes

CREF 030622-G/SP
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EDITAL DE CHAMAMENTO / CONVOCAÇÃO: 

 PRÉ SELECIONADOS E SUPLENTES COM SEUS CÔNJUGES–  GRUPO DOS IDOSOS E GRUPO DE FAMÍLIAS 
COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 

 A Secretaria de Habitação de Pindamonhangaba na pessoa de seu Secretário torna público o 1º Edital de chamamento / convocação dos candidatos 
“pré selecionados” e “suplentes” IDOSOS EFAMILIAS COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, Sorteados no “Programa Minha Casa, Minha Vida” 
e que se encontram COMPATÍVEIS  a comparecerem e apresentarem XEROX LEGÍVEL ATUALIZADO dos documentos abaixo em caráter urgente na 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – situada na Rua: Dr. Monteiro de Godoy, nº 445 – BOSQUE (ao lado do DSM) para: APRESENTAÇÃO DE XEROX DE 
DOCUMENTAÇÃO, ASSINATURA DE FORMULÁRIOS solicitada pelo BANCO DO BRASIL e PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, o qual deverá ser feita de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 11h30 e das 13h até as 16h30. 

 

 XEROX DA DOCUMENTAÇÃO ABAIXO: 

 RG ou CNH responsável familiar e cônjuge ou companheiro; 
 CPF do responsável e cônjuge ou companheiro; 
 Certidão de Casamento; 
 Para solteiros e/ou amasiados – CERTIDÃO DE NASCIMENTO e se possuírem CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL é necessário apresentar também. 
  Será preenchido na data da entrega destes documentos uma DECLARAÇÃO POSITIVA e/ou NEGATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL; 
 Se divorciados os separados – CERTIDÃO DE CASAMENTO AVERBADA; 
 Se viúvos – CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO; 
 Se estiverem em processo Judicial de Separação e não possuírem Certidão de Casamento Averbada, é OBRIGATÓRIO a apresentação daCERTIDÃO 

DE OBJETO E PÉ, fornecida no Fórum através do seu advogado. 
 Em caso de esposas / maridos DESAPARECIDOS, apresentar CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; 
 Declaração de Renda Atualizada 2017 do Responsável familiar e cônjuge/companheiro– (Holerith / Aposentadorias / Pensionistas / Declaração de 

Autônomo / Benefício do LOAS - cartão e recibo); 
 ATESTADO MÉDICO do membro familiar PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM CID DA DOENÇA; (Física / Cadeirantes / Visual / Intelectual 

/ Auditiva e Nanismo); 
 Procuração Pública (obrigatório se o contemplado for ANALFABETO), juntamente com XEROX do RG e CPF do PROCURADOR; 

 Ficam os interessados devidamente notificados que o não comparecimento no prazo de 15 dias após essa publicação poderá implicar na exclusão do 
candidato do referido Programa, para todos os fins de direito, conforme exigências do Ministério das Cidades. 

 Abaixo seguem os candidatos que deverão comparecer juntamente com seus cônjuges e Procuradores – se for o caso, na Secretaria de Habitação 
para apresentação de xerox legíveis dos documentos e assinaturas de formulários:  

IDOSO 
NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU 

21273166290 DELOURDES OLIMPIA DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
12105655957 BENEDITA LUIZA DE ASSIS COMPATIVEL 
10667947768 JOEL DA CRUZ THOME COMPATIVEL 
22819327930 MARILIZA FRANCO DA SILVA COMPATIVEL 
20915859267 EMILIA MOREIRA DA SILVA COMPATIVEL 
10760839821 MARIA APARECIDA DO AMARAL COMPATIVEL 
10425646596 JOSE PAULO MARTINS COMPATIVEL 
22018293914 YOLANDA FERREIRA DIAS COMPATIVEL 
16405729746 MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
12075769364 ONDINA MARTINS DA SILVA COMPATIVEL 
21023860181 VICENTINA GIORDANO MOREIRA COMPATIVEL 
16325381476 GERALDA ALVES DA CONCEICAO COMPATIVEL 
10555800978 GENY ALVES PINTO COMPATIVEL 
10653062769 CARMEM SILVIA DE MORAES COMPATIVEL 
12689370265 MALVINA ISABEL DA SILVA MAGALHAES COMPATIVEL 
22018419292 GERTRUDES OLIVEIRA COMPATIVEL 
12414430631 IARA APARECIDA CESAR CAMPOS COMPATIVEL 
16502061312 MARIA APARECIDA DE SOUZA COMPATIVEL 
10832874458 JOANA D ARC FRANÇA DE SOUZA COMPATIVEL 
12366985675 ANA PEREIRA ELISARIO COMPATIVEL 
10754693829 HIRMA DA SILVA LOPES COMPATIVEL 

10632354639 LOURDES MARIA PEREIRA BASSANELLO COMPATIVEL/ PROCURAR URGENTE SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO 

21226636529 APARECIDA ELIZETE BARBOSA COMPATIVEL 
22002159350 IVANIR DE OLIVEIRA REIS COMPATIVEL 
16283591788 ESTELITA BATISTA DE SOUSA ALVES COMPATIVEL 
16445917705 MARIA APARECIDA RICARDO COMPATIVEL 
16019897703 DAGMAR FATIMA DE AQUINO CARDOSO COMPATIVEL 
21253249387 ELISABETE ALVES HUSEIN COMPATIVEL 
12396952333 TEREZINHA BEZERRA HOLANDA COMPATIVEL 
12075434354 EDYR APARECIDA SANTANA COMPATIVEL 
23615919765 NOEMIA DA SILVA COMPATIVEL 
12191608835 LAERCIO MOREIRA DA COSTA COMPATIVEL 
10053233627 ELIAS SLIBA NETO COMPATIVEL 
21272910506 ANA BENTO DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
23663309599 ANA DOS SANTOS COMPATIVEL 
12620997226 LIDIA DE SOUZA COMPATIVEL 
10561936843 ERNANTES RIBEIRO COMPATIVEL 
23636441643 ANTONIA FERREIRA BATISTA COMPATIVEL 
20440720790 VERA LUCIA CABRAL DE SOUZA COMPATIVEL 
10383149522 GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
 

IDOSO – SUPLENTES 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU 
22819999424 MARIA DA CONCEICAO LEMES DOS SANTOS COMPATIVEL 
21263758799 EUNIRA DE MELO COMPATIVEL 
10880660675 ANA MARIA MOREIRA COMPATIVEL 
10551693042 APARECIDA MARIANO COMPATIVEL 
10754666600 IEDALVA MARIA PEDRO COMPATIVEL 
10435443841 ANA DA CUNHA SILVA COMPATIVEL 
13033251233 MARIA BENEDITA DA SILVA COMPATIVEL 

 

 

 

 

21253249387 ELISABETE ALVES HUSEIN COMPATIVEL 
12396952333 TEREZINHA BEZERRA HOLANDA COMPATIVEL 
12075434354 EDYR APARECIDA SANTANA COMPATIVEL 
23615919765 NOEMIA DA SILVA COMPATIVEL 
12191608835 LAERCIO MOREIRA DA COSTA COMPATIVEL 
10053233627 ELIAS SLIBA NETO COMPATIVEL 
21272910506 ANA BENTO DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
23663309599 ANA DOS SANTOS COMPATIVEL 
12620997226 LIDIA DE SOUZA COMPATIVEL 
10561936843 ERNANTES RIBEIRO COMPATIVEL 
23636441643 ANTONIA FERREIRA BATISTA COMPATIVEL 
20440720790 VERA LUCIA CABRAL DE SOUZA COMPATIVEL 
10383149522 GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
 

IDOSO – SUPLENTES 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU 
22819999424 MARIA DA CONCEICAO LEMES DOS SANTOS COMPATIVEL 
21263758799 EUNIRA DE MELO COMPATIVEL 
10880660675 ANA MARIA MOREIRA COMPATIVEL 
10551693042 APARECIDA MARIANO COMPATIVEL 
10754666600 IEDALVA MARIA PEDRO COMPATIVEL 
10435443841 ANA DA CUNHA SILVA COMPATIVEL 
13033251233 MARIA BENEDITA DA SILVA COMPATIVEL 

 

 

 

 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F E CDHU 
12438240263 MARIA JOSE DA SILVA HONORIO COMPATIVEL 
20087863728 ZENILDA FERREIRA DOS ANJOS COMPATIVEL 
20342877962 CLEIA SILVANA SANTOS LINO COMPATIVEL 
21030717461 ELAINE CRISTINA FARIA GUIMARAES COMPATIVEL 
20091679499 JOSENI JOELIA DO NASCIMENTO COMPATIVEL 
10770905711 HELENA ALVES TOLEDO COMPATIVEL 
16194801426 ISMAEL INACIO COMPATIVEL 
20162807265 DIEGO SILVA DE OLIVEIRA GONCALVES COMPATIVEL 
12639956223 MATEUS TEODORO DE JESUS ANTUNES COMPATIVEL 
16598065098 NEILON ALKSANDER DA SILVA COMPATIVEL 
10783464948 JOSE GALVAO DOS SANTOS COMPATIVEL 
10648583365 DANIEL DE SOUZA COMPATIVEL 
16103061785 FABIANA RIBEIRO FIDELIS COMPATIVEL 
23651623536 LUCIANA DONIZETI DE ALMEIDA AUGUSTO COMPATIVEL 
12676192231 PAULO GOMES DOS SANTOS COMPATIVEL 
12862122221 MARCO ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS COMPATIVEL 
16019804861 ANGELA MARIA GONCALVES DE SOUZA COMPATIVEL 
16195054853 CATARINA PEREIRA DOS SANTOS COMPATIVEL 
20668013553 VIVIANA FATIMA MOTA COMPATIVEL 
16156784072 DALVA STELA CONCEICAO DE SOUZA COMPATIVEL 
10561456892 ZILDA FERREIRA BORGES COMPATIVEL 
16445834583 CLEONICE MOREIRA COMPATIVEL 
22801835047 MARGARIDA MARIA REGIS CARNEIRO COMPATIVEL 
13015871772 MARCIO DIVINO LOPES COMPATIVEL 
12789413233 ALEXSANDRA NARCISO COMPATIVEL 
23632919921 JESSICA GRAZIELA DA SILVA CHINAQUI COMPATIVEL 
16454265030 LUIZ FLAVIO MARTINS DA SILVA COMPATIVEL 
23727096272 VINICIUS CUNHA POMBO COMPATIVEL 
20642680994 SONIA APARECIDA SILVA PATRIA COMPATIVEL 
10793972881 ANA PAULINA TEIXEIRA DE SOUZA COMPATIVEL 
12498942469 ARLETE FIALHO DA SILVA BRAGA COMPATIVEL 
12925567241 CYLENE CINACHI HILARIO COMPATIVEL 
22801978727 MARIA ANTONIA PEREIRA COMPATIVEL 
22016067518 FERNANDA DOS SANTOS COMPATIVEL 
17008918346 CARLOS ROBERTO ALVES DE AQUINO COMPATIVEL 
20165558312 FRANCILENE SILVA DE FREITAS COMPATIVEL 
22812466781 MARIA JOSE PEREIRA COMPATIVEL 
12400149307 MESSIAS APARECIDO NAZARETH COMPATIVEL 
12303162434 SANDRA MARIA DA CONCEICAO SILVA COMPATIVEL 
12438425832 VALDIR FAUSTINO DOS SANTOS COMPATIVEL 
22019347759 GIOVANA ALEXANDRA DE OLIVEIRA COMPATIVEL 

 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS–SUPLENTES 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F E CDHU 
12340924989 RENIR MARQUES COMPATIVEL 
13150410850 CARLOS ATILA DA SILVA FAUSTINO COMPATIVEL/ PROCURAR URGENTE SECRETARIA HABITAÇÃO 
12844507230 JOSE LUIZ FLORA JUNIOR COMPATIVEL 
12738951262 LOURIVAL RIBEIRO BUSTAMANTE NETO COMPATIVEL 
12017749461 MAURO FELIPE COMPATIVEL 
21253541053 EDNEIA LAZINHA DOS SANTOS COMPATIVEL 
17008917900 CLAUDEMIR DE JESUS SALGADO COMPATIVEL 
12591011224 ROSANIA MARIA ALVES COMPATIVEL 
12901525263 RAQUEL CARLA DEBOSSAN DOS SANTOS COMPATIVEL 

 
 
 

Marcus Vinicius Faria Carvalho 
Secretário de Habitação 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ 
nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 09/11/2017, às 17 
horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar o Circuito de 
Corridas de Rua de Pindamonhangaba 2017. 
 

1. Objetivo: 
 

O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas 
públicas ou privadas interessadas em patrocinar as etapas do Circuito de Corrida de 
Rua 2017. A empresa patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços 
necessárias para auxiliar na realização das 4 etapas do CIRCUITO DE CORRIDAS 
DE RUA DE PINDAMONHANGABA 2017. 
A 1ª etapa será realizada no mês de Junho no centro esportivo João do Pulo, a 2º 
etapa em Agosto em Moreira César, a 3ª etapa em Setembro no Shopping e a 4ª 
etapa em Novembro no Parque da Cidade. 
O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital. 
 

2. Justificativa: 
 

Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe 
parceria onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso 
município. Esta responsabilidade social tem como principal meta incluir o esporte e 
atividade física no cotidiano dos nossos munícipes e auxiliando na diminuição do 
índice de sedentarismo e no risco da vida sedentária. Os benefícios da corrida de 
rua é o maior atrativo desta atividade física que envolve pessoas de várias idades, 
de ambos os sexos, de padrões econômicos, socioculturais distintos, seja na 
melhora da qualidade de vida ou competição, por questões de saúde, estética e 
lazer, além do baixo custo e a facilidade de acesso a esta pratica esportiva. 
 

O circuito de corridas de rua será realizado em 4 etapas, com corridas de 3 a 6 Km e 
caminhada até 3 km, com participação de aproximadamente 800 pessoas por etapa. 
O circuito acontece na cidade aproximadamente 20 anos, com o passar do tempo a 
número de participantes aumentou consideravelmente, principalmente a participação 
de grupos de corridas da cidade e pessoas que tinham uma vida sedentária que por 
recomendação médica ou melhora da sua qualidade de vida começaram a correr. 
 
 
 

                          
 
                          PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 –  Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP 

Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

 As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à 
moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos; 

 Os interessados que exerçam atividades ilícitas. 
 

As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na 
forma de brinde e/ou meios de divulgação de sua marca, durante as etapas que 
estejam apoiando, poderão fazê-lo mediante contato prévio, com 48 horas de 
antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
 

As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, 
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital. 
 
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando 
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310. 
 
 

 
Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto 

Gestor Geral de Esportes 
CREF 030622-G/SP
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA O CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA DE PINDAMONHANGABA 2017. 

 
 

1. DADOS DO INTERESSADO: 
 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ:    

ENDEREÇO:    

UF: CIDADE: 
CEP:    

TELEFONE:    

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 
NOME:    

CARGO:  CPF  

NOME:    

CARGO:  CPF  

 
1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar a(s) etapa(s) de 
Corridas de Rua de Pindamonhangaba 2017, em troca de exploração publicitária, os 
seguintes itens: 
 

(  ) Contratação de Empresa de Cronometragem 
(  ) Camisetas a todos os participantes 
(   ) Kit do evento 
(  ) Água para hidratação dos participantes 
(   ) Outros Itens ____________________________ 
 

1.2  O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) 
possui(em) plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, 
quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento. 
 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme 
previsão no item 3 do Edital. 
 

2. DOCUMENTOS 
 

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este 
formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de 
CPF e RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O 
EDITAL. 

 

Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is) 
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 Inserção do nome da empresa em todas as camisetas. 
 Citação da empresa pelo locutor. 
 Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento; 

 
Aquisição do Kit Lanche ou Aquisição de Copos de Água para hidratação dos 
participantes: Neste caso o Patrocinador assume o custo total para o Circuito de 
Corrida de Rua ou por etapas, adquirindo o Kit Lanche ou Agua para hidratação dos 
participantes das provas de corridas e caminhadas em todas as categorias, podendo 
optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento: 
 
Das Contrapartidas: 

 Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas nos locais 
onde serão montadas as tendas do Kit e hidratação; 

 Possibilidade da participação dos representantes da empresa na entrega da 
premiação; 

 Citação da empresa pelo locutor. 
 Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento; 

 

As empresas interessadas em patrocinar esse projeto devem contratar serviço de 
cronometragem global por etapas, podendo optar pela contratação parcial por 
etapas em conformidade com calendário de provas do circuito. 
 

O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do 
patrocinador nos espaços públicos pré-determinados pela organização das provas 
(SEMELP), em conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto, em 
conformidade com as exigências previstas abaixo. 
 

A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento 
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência 
comprovada em eventos esportivos. 
 

As prestações de serviços contratadas para as provas serão coordenadas pela 
equipe de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e contratação dos 
serviços por parte do patrocinador com 20 dias de antecedência de cada etapa, o 
contrato será assinado entre as partes e homologadas pelo Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer. 
 

Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a 
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do 
Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a 
exploração de publicidade da empresa patrocinadora. 
 

O contrato será assinado entre as partes com vigência até o término de cada etapa 
patrocinada. 
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A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em 
outros locais, além dos definidos neste projeto, desde que previamente aprovado 
pela equipe de gestão responsável pelo evento da SEMELP. 
 

Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de seguimentos 
diferentes, sendo permitida a exibição de outra empresa. 
 

4 – PROPOSTA 
 

A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para 
recebimento até 20 dias antes da última etapa do Circuito de Rua 2017, na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond 
Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP, 
para os patrocínios que envolvam as contrapartidas que envolverem inserção da 
logomarca nos uniformes. 
 

Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da 
empresa objeto deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as 
prestações de serviços sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse 
sentido. 
 

Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, 
conforme modelo em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem 
emendas ou rasuras, devidamente datadas e assinada na última página e rubricadas 
as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português. 
 

 A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de 
Patrocínio os seguintes documentos: 

 Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, 
acompanhado de CPF e RG; 

 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração: 

 Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade; 
 Apoio oferecido (Global ou Parcial); 
 Exigências da empresa para fornecer o apoio. 

 

Encontram-se impedidos de participar: 
 Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material 

pornográfico; 
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O circuito de corridas de rua tem por finalidade:                                                                                                             

 Incentivar a prática esportiva de nossa cidade. 
 Conscientizar a população da importância do esporte no 

desenvolvimento dos munícipes. 
 Melhora na qualidade de vida, tendo a corrida como fator de interação 

social. 
 Promover campanhas antes, durante e após todas as etapas 

estimulando pessoas que não praticam atividades físicas, tenha a 
corrida como uma opção simples e acessível para todos. 

 

O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo 
vínculo constante com a população, através da participação e qualificação das 
práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida e a conquista da cidadania. 
 

O público alvo deste projeto são pessoas de várias idades e ambos os sexos. 
 

3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP. 
 
Fornecimento de serviço de cronometragem: Neste caso o Patrocinador assume 
o custo total pela contratação do serviço de cronometragem de todas as etapas ou 
se houver possibilidades a contratação do serviço por etapas a serem realizadas, 
podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento. 
 
Das Contrapartidas: Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas 
nos locais públicos, e no portal de saída e chegada dos corredores; 

Participação dos representantes da empresa na entrega da premiação; 

Citação da empresa pelo locutor; 

Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento. 
 
Aquisição de camisetas para todos os participantes: Neste caso o Patrocinador 
assume o custo total para o Circuito de Corrida de Rua ou por etapas, adquirindo 
camisetas para todos os participantes das provas de corridas e caminhadas em 
todas as categorias, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para 
realização do evento: 
 
 Das Contrapartidas: 

 Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas em locais 
pré-determinados pela organização, próprios da empresa; 

 Possibilidade da participação dos representantes da empresa na entrega da 
premiação; 
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

 

 

 
CONVOCAÇÃO PARA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

 
 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, 

convocados a comparecer à 5ª Reunião Ordinária/2017 do Conselho Municipal do 

Idoso, no dia e local abaixo discriminados: 

 
 
 

Dia:                             04/05/2017 (quinta- feira) 
Horário:                     14h (tolerância 10 minutos) 
Duração prevista:     Aproximadamente 2 horas 
Local:                         Auditório da Prefeitura 
Rua:                           Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400. 
 
Pauta: 
 

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
II. Projetos do Fundo Municipal do Idoso; 
III. Banco de projetos do Fundo Municipal do Idoso; 
IV. Campanha Municipal de Enfrentamento à Violência contra o Idoso; 
V. Assuntos pertinentes ao Conselho; 

VI. Informes e encerramento.  
 
 

 
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: 

cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 
 
 
 
 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

P O R T A R I A Nº 19/2017 

Exonera  Chefe de  Divisão  de

Comunicação.

_________________________

A  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  PINDAMONHANGABA,  usando  as

atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  inciso  VII,  do  artigo  23  da  Lei  Orgânica

Municipal, por esta Portaria RESOLVE:

Art. 1º –  Exonerar  a  pedido, o  Sr.  Robson Luis Monteiro da função de confiança de

Chefe de Divisão de Comunicação, em 1º de maio de 2017.

 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017.

Vereador Carlos Moura – Magrão

      Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão Vereador Renato Nogueira Guimarães
 1 º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente

Vereador Roderley Miotto Rodrigues Vereador Ronaldo Pinto de Andrade
 1° Secretário  2° Secretário
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Edital dE ElEiÇÃO PaRa OS REPRESENtaNtES da SOCiEdadE CiVil PaRa a GEStÃO 2016/2018 dO 
CONSElHO MUNiCiPal dE aSSiStÊNCia SOCial dE PiNdaMONHaNGaBa/SP

RESUltadO da ElEiÇÃO
A Comissão Eleitoral responsável pelo processo de eleição dos representantes da sociedade civil para a Gestão 2016/2018 do 
CMAS de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, vem apresentar abaixo, a nova composição do CMAS. A Assembleia de 
Eleição aconteceu no dia 31 de agosto de 2016, das 17 às 18h30, no Auditório da Prefeitura Municipal. A Assembleia de Posse dos 
novos conselheiros e Eleição de diretoria executiva acontecerá no dia 10 de maio 2017, às 8h30  horas, no Auditório da Prefeitura 
Municipal.

COMPOSiÇÃO CMaS – GEStÃO 2016/2018
REPRESENtaNtES da SOCiEdadE CiVil dE PiNdaMONHaNGaBa

SEGMENtO iNStitUiÇÃO REPRESENtaNtE

CRiaNÇa E 
adOlESCENtE

associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba

amauri Monteiro

Raquel de Oliveira dias

FaMilia
aPaMEX – associação 

Pindamonhangabense de amor 
Exigente

Fernando antunes lima

Moacir Ferreira dos Santos

idOSO
associação de Centro de Convivência 

para idosos
“Cônego Nestor Jose de azevedo”

ana Gilda Ferraz

José Roberto azevedo Homem de Melo

PESSOa COM 
dEFiCiÊNCia

associação dos Pais e amigos
dos Excepcionais de Pindamonhangaba 

– aPaE

Jaciene Rodrigues de Paula

ana Maria de Oliveira Nóbrega Ruiz

SiNdiCatOS E
CONSElHOS

Sindicato dos trabalhadores 
e Empregados Rurais de 

Pindamonhangaba

Orlando Gregorio da Silva

Henrique alves Cazuo

PROFiSSiONaiS
da ÁREa

OaB – Ordem dos advogados do Brasil 
– 52ª Subseção de Pindamonhangaba

Sonia Rejane de Campos

Maura Salgado Valentini

aSSOCiaÇÃO
dE MORadORES

dE BaiRRO

ia3 – instituto de apoio ao 
desenvolvimento a arte e 

aprendizagem

Roseméri Seixas Nunes Pereira

luiz Claudio de Oliveira

Amauri Monteiro
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
 

CONVOCAÇÃO 
(Em cumprimento a decisão judicial) 

 
    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição 
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - CNH; 
09 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de experiência ou certificado de curso de formação conforme 
exigido no edital do concurso; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes); 
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes; 
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos); 
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos). 
 
Dia  08/05/2017 às 10 horas 
 
AGENTE DE SEGURANÇA 
 
1º ROSTANY MEDINA DA SILVA 
AV.TIMBÓ  – BLOCO 3 – APTO.104 –COND.TRÊS CORAÇÕES– JD.STA.CATARINA 
TAUBATÉ – SP 
CEP 12051-520 
 
 
 

FABRICIO AUGUSTO PEREIRA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

*** 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 REGISTRO DE PREÇO Nº 213/2016 (PMP 23480/2016) - reabertura
Para “aquisição de cartuchos e toners pelo período de 12 meses”, com entrega 
dos envelopes até dia 16/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 027/2017 (PMP 13635/2017) 
Para “aquisição de equipamentos hospitalares para estruturação da UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos 
envelopes até dia 15/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 028/2017 (PMP 13637/2017) 
Para “aquisição e instalação de ares-condicionados que serão utilizados pelo 
COI, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, com 
entrega dos envelopes até dia 15/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2017 (PMP 13638/2017) 
Para “aquisição de kit lanche para uso em eventos e viagens de alunos e atletas 
da SEMELP”, com entrega dos envelopes até dia 16/05/17 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2017 (PMP 13642/2017) 
Para “aquisição de polpa de fruta congelada, conforme termo de referência”, 
com entrega dos envelopes até dia 18/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017 (PMP 13732/2017) 
Para “contratação de empresa para locação de estruturas, com ou sem mão de 
obra, responsabilidade técnica em montagem, desmontagem e operação em 
estruturas metálicas, para coberturas, pisos e afins, para atendimento apoiar as 
festividades do calendário oficial do Município de Pindamonhangaba e eventos 
realizados pela Prefeitura, por um período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 16/05/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017 (PMP 13733/2017) 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de eventos e 
responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e operação 
de equipamentos de som, iluminação e gerador para eventos do município de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até 
dia 17/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2017 (PMP 13791/2017) 
Para “aquisição de insumos para atender aos usuários do programa de diabetes 
municipal, por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 
15/05/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 042/2017 (PMP 13765/2017) 
Para “aquisição de eletrodomésticos de cozinha para atendimento às unidades 
escolares da rede municipal de ensino, conforme termo de referência”, com 
entrega dos envelopes até dia 18/05/17 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.

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 265/2013 (PMP 30461/2013) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 05/04/2017, ao contrato 090/2014, que 
cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
funerários, incluindo materiais, mão de obra, translado, a serem realizados no 
município de Pindamonhangaba”, para prorrogação até 09/04/2018; e reajuste 
de 3,56%, conforme variação do IPC-FIPE, passando o valor mensal para 
R$ 22.718,45, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Lucas César Ribeiro Velório ME, o Sr Lucas César Ribeiro. 

PREGÃO Nº 059/2014 (PMP 8633/2014) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 04/04/2017, ao contrato 089/2014, que 
cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de coleta, transporte e entrega de documentos e pequenos volumes”, para 
prorrogação até 06/04/2018; e reajuste de 3,56% conforme variação do IPC-
FIPE, passando o valor mensal para R$ 1.471,78, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos e pela contratada, empresa Tânia Maria Moreira, a Sra 
Tânia Maria Moreira. 

PREGÃO Nº 372/2014 (PMP 32861/2014) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 15/03/2017, ao contrato 052/2015, 
que cuida de “contratação de empresa especializada para fornecimento de 
refeições para os servidores plantonistas do PSF (Programa Saúde da Família) 
do Araretama e servidores plantonistas do Setor de Transporte, campanhas de 
vacinas e em campanhas educativas, pacientes atendidos no CAPS (Centro 
de Atendimento Psicossocial) e servidores plantonistas do Pronto Atendimento 
de Moreira César”, para prorrogação até 15/03/2018; para reajuste de 5,44%, 
conforme variação do IPC-FIPE, passando o valor total do contrato para R$ 
345.263,28; e para supressão de 16,60559% do contrato, passando o valor 
total do contrato para R$ 287.930,28, assinando pela contratante a Sra Valéria 
dos Santos, e pela contratada, empresa Bona Alimentos Ltda EPP, a Sra Teresa 
Cristina Gimenes Moiano. 
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PORTARIA GERAL Nº 4.841, DE 26 DE ABRIL DE 2017.  

 
 

 
 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 

suas atribuições, e com fundamento na alínea “c”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora 
municipal Sra. Elaine Cristina Ferreira, pelo prazo de 02 (dois) anos contados a partir de 02 de 
maio de 2017. 

 
 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
   

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017. 
 
 
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal 
 
 
Fabrício Augusto Pereira 
Secretário de Administração 
 
 
 
Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Secretário de Gestão e Articulação Política 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos 

em 26 de abril de 2017. 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos  
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PORTARIA GERAL Nº 4.846, DE 27 DE ABRIL DE 2017.  

 
 

 
 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 

de suas atribuições legais, NOMEIA os servidores abaixo indicados para constituírem a 

Comissão Permanente encarregada de avaliar as áreas objeto de Decreto de Utilidade Pública 

para fins de desapropriação, servidão administrativa ou requisição administrativa e, ainda, em 

relação aos imóveis em que houver interesse da administração pública municipal: 

 

Presidente: - Urbano Reis Patto Filho - Secretário de Infraestrutura e Planejamento. 

Membros: - Germano Miguel de Assis - Diretor de Regularização Fundiária. 

- Wandemir Francisco da Silveira – Engenheiro Civil 

 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a 

Portaria Geral nº 4.810, de 22 de março de 2017. 

 
Pindamonhangaba, 27 de abril de 2017. 

 
 
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal 
 
 
Fabrício Augusto Pereira 
Secretário de Administração 
 
 
 
Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Secretário de Gestão e Articulação Política 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos 

em 27 de abril de 2017. 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos  
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PORTARIA GERAL Nº 4.848, DE 02 DE MAIO DE 2017. 
 
 

 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 

suas atribuições legais e nos termos do art. 5º, XXV, da Constituição Federal, combinado com a 

Lei n.º 8.742/93, cumulado com o Decreto Municipal n.º 5.410/2017, NOMEIA a servidora 

Regina Tavares de Souza Farias para exercer o múnus de INTERVENTORA do Lar da 

Criança Nova Esperança. 

 
 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2017. 

 
 
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal 
 

 
 

Valéria dos Santos 
Secretária de Saúde e Assistência Social 

 
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de 

maio de 2017. 
 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Assuntos Jurídicos 


