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Pindamonhangaba, 14 de julho de 2017

Tribuna do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.040, DE 13 DE JULHO DE 2017.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR
RECURSOS FINANCEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, ÀS
ENTIDADES ASSISTENCIAIS, A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Churrasco Mr. Moo reúne 4 mil
pessoas no Vale do Paraíba

O churrasco do Mr.
Moo, que aconteceu no
último dia 8, na Univap,
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir recursos
em São José dos Campos,
financeiros, para o exercício de 2017, a título de subvenção social, às
atraiu mais de 4 mil pessoentidades assistenciais relacionadas no anexo único desta Lei.
as ao evento, segundo inArt. 2º A concessão da subvenção de que trata esta Lei será formalizada
formações da organização.
através de termo apropriado, conforme previsto na Lei Federal n.º
Ao todo, foram con13.019/14, com destinação exclusiva e específica ao custeio da entidade
sumidos
3.500 quilos de
subvencionada em conformidade com o plano de trabalho aprovado pelo
Departamento de Assistência Social.
carnes. O evento, que começou por volta das 12
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das
horas e terminou só às 22
dotações próprias do orçamento vigente que, se necessário, poderão ser
suplementadas mediante Decreto do Executivo.
horas, contou com dezenas de tendas espalhadas
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
em uma estrutura de 20
disposições em contrário.
mil m².
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Pindamonhangaba,PREFEITURA
13 de julho de 2017.
Nos três palcos monESTADO DE SÃO PAULO
Isael Domingues
tados, houve música pra
Prefeito Municipal
todos os gostos: sertanejo,
Valéria dos Santos
Secretário de Saúde e Assistência Social
rock, pop e o show mais
Ricardo Alberto Pereira Piorino
esperado da noite, a dupla
Secretário de Gestão e Articulação Política
Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que
a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a
seguinte Lei:

Anderson Plínio da Silva Alves
ANEXO
ÚNICO
Secretário
de Negócios
Jurídicos

ENTIDADE
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

VERBA

VALOR

MUNICIPAL

228.795,92

ESTADUAL

80.559,54

FEDERAL

105.300,00

ASSOCIAÇÃO CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA

ESTADUAL

6.300,00

ASSOCIAÇÃO CONV. IDOSO - CONEGO NESTOR DE AZEVEDO

ESTADUAL

11.600,00

MUNICIPAL

410.690,80

ESTADUAL

105.600,00

ASSOCIAÇÃO DE COOPERADORES SALESIANOS
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE MOREIRA CÉSAR - CIMC

ESTADUAL

7.200,00

ESQUADRÃO VIDA

MUNICIPAL

178.390,80

IA3 e IA3 - ATORES SOCIAIS

ESTADUAL

84.800,00

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

ESTADUAL

71.600,69

MUNICIPAL

255.406,37

ESTADUAL

79.250,71

LAR IRMÃ TEREZINHHA
LAR NOVA ESPERANÇA
LAR SÃO JUDAS TADEU

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

LICEU

FEDERAL

32.358,36

MUNICIPAL

201.698,00

MUNICIPAL

76.960,80

ESTADUAL

29.787,62

MUNICIPAL

200.777,05

ESTADUAL

72.030,71

FEDERAL

27.477,60

MUNICIPAL

97.902,00

ESTADUAL

44.889,60

PROJETO CRESCER

ESTADUAL

51.326,43

OBRA PADRE VITA

MUNICIPAL

45.914,40

MUNICIPAL

228.865,50

ESTADUAL

93.200,00

SOS

Fernando & Sorocaba, que
recebeu o público com
muita simpatia e encerrou
o evento em alto estilo.
Quem participou aproveitou as 30 estações de
carne, além das estações
de massas, vinho, bebidas,
palmito e outros acompanhamentos que fizeram
parte da gastronomia do
evento.
Essa foi a quarta edição
do churrasco e, de acordo
com empresários Felipe
Thai e Bruno Alvarenga,
organizadores do evento,
a próxima edição do Mr.
Moo deve acontecer ainda este ano, na capital do
Estado.

Divulgação

O churrasco atraiu mais de 4 mil pessoas ao evento

Projeto Saberes do Vale
valoriza tradição da região
Fotocontexto / Edu Barcellos

O projeto produzirá uma exposição virtual
e quatro filmes documentários
A região do Vale do Paraíba tem reconhecimento
por ser um polo tecnológico
e aeroespacial, mas também
traz enraizadas tradições regionais que merecem ser

valorizadas e repassadas às
novas gerações. Pensando
na importância de disseminar estes patrimônios imateriais, a EDP São Paulo,
com apoio do Instituto EDP,

patrocina o projeto Saberes
do Vale: Cultura e educação
no Vale do Paraíba.
O projeto produzirá uma
exposição virtual e quatro
filmes documentários com
objetivo de preservar e multiplicar o conhecimento de
saberes e fazeres tradicionais da região do Vale do
Paraíba, permitindo a promoção das manifestações
culturais e populares. Estes
conteúdos serão trabalhados em diferentes formatos,
por meio de exibições dos
documentários em locais
públicos de quatro cidades
da região, com exposição
virtual do conteúdo coletado na ampla pesquisa realizada e em materiais educa-

tivos que serão distribuídos
para escolas do Vale.
Os temas foram selecionados para o projeto
depois de uma profunda
pesquisa com moradores
do Vale do Paraíba, entre
eles estão, construções de
pau-a-pique e sapé, a produção de farinha e a feitura
de paçocas, a fabricação
artesanal de brinquedos e
o próprio brincar, além das
tradicionais figuras de barro da região. A ideia é mostrar personagens, mestres
artesões e detentores de
saberes, locais tradicionais
da região, além de depoimentos de habitantes, valorizando as expressões e
memória local.

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600

Desenvolvido pelos universitários Rennan Bueno, Bruno Oliveira e Pedro Lourenço

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416,
Pindamonhangaba-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

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

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de CAIO ANTONIO DOS SANTOS, em virtude do mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e atendendo ao
requerimento do credor fiduciário – BANCO BMG S.A., deverá Vossa Senhoria
comparecer a esta Ser-ventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da
importância em mora, correspon-dente à quantia de R$ 92.848,83 em 11/07/2017,
além das despesas de intimação, publi-cação do presente edital e emolumentos das
quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas à
cédula de crédito bancário nº 0000007463, emitida em 26 de dezembro de 2014,
garantida por alienação fiduciária, registrada sob nº 19, na matrícula nº 17.585,
tendo por objeto o imóvel situado na RUA DAS QUARESMEIRAS Nº 501, VILLAGE
PAINEIRAS, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12421-520. O prazo para pagamento
da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2017.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, convocados
a comparecer, na data abaixo, para a realização da “6ª Reunião Ordinária de 2017”,
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:

PORTARIA GERAL Nº 4.892, DE 12 DE JULHO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e conforme Lei Municipal nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017,
RESOLVE
Art. 1º Designar a servidora a seguir relacionada para exercer a função a partir de 01
de junho de 2017:
- Ana Carla Claro
Gerente de Unidade
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de junho de 2017.
Pindamonhangaba, 12 de julho 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 12 de
julho de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/cfms

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.
*** ABERTURA DE ENVELOPE DE PRÓXIMOS COLOCADOS ***







2 colunas por 8 com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO Nº 046/2017 (PMP 15654/2017) – reabertura
Para “contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional
especializado em neuropediatria para realização de consultas incluindo retorno, pelo
período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 28/07/17 às 08h e início
da sessão às 08h30.

Apresentação do Programa Jovens Protagonistas
Prestação de contas dos Salesianos
Semana do Adolescente
Necessidade de realização do diagnóstico do Município
Informes:
- Ofício do Conselho Tutelar.
- Comissão de Trabalho para Assuntos Jurídicos e Políticas Públicas – retorno
sobre liberação dos recursos do FUMCAD.
- Reunião com a Frente Parlamentar.

Data: 18/07/2017 (terça-feira)
Horário:
Local:

8:00 hs (oito horas)
Auditório da Prefeitura Municipal

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2017 (PMP 16532/2017)
Comunicamos que na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de arbitragem de futebol durante o exercício
2017/2018 para Campeonatos do Município”, fica marcada para o dia 21/07/2017, às
08h30, a sessão para abertura do envelope dizendo conter habilitação da empresa
na sequência de classificação para o item 01, dada a desclassificação da empresa
primeira colocada.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 051/2017 (PMP 16534/2017)
Foi firmado o contrato 046/2017, para “aquisição de filmes para raio-x para PAMC
por um período de 12 meses”, no valor de R$ 92.442,80, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos,
e pela contratada, empresa Centrovale Soluções para Saúde Ltda, o Sr Ronaldo
Simonelli Rodrigues.
*** ADITAMENTO ***

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

_____________________________________________________________________________
Agindo no presente – construímos o futuro

PREGÃO Nº 121/2015 (PMP 15403/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 25/05/2017, ao contrato 159/2015, que cuida
de “aquisição de lanches para grupos nas unidades de saúde”, para prorrogação até
21/07/2018, e reajuste de 2,4738%, conforme variação do IPC FIPE, passando o
valor mensal para R$ 3.217,81, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos,
e pela contratada, empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos
César Rezende.
PREGÃO Nº 128/2016 (PMP 13397/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 25/05/2017, ao contrato 154/2016, que cuida
de “aquisição de produtos para lanche, servidos nos cafés da manhã dos pacientes
com tuberculose em tratamento supervisionado”, para prorrogação até 29/06/2018, e
reajuste de 3,1399% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor anual para R$
15.713,57, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos César Rezende.

