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Pinda terá “Dia do 
Estacionamento Solidário” 

Pindamonhangaba contará, nesta segunda-feira (10), com o “Dia do Estacionamento Solidário”, promovido 
pela Estapar, empresa que administra os serviços de Área Azul Digital da cidade, em parceria com a Prefeitura.

Durante todo este dia, o valor obtido com a arrecadação do sistema será doado para o Lar São Vicente de Paulo, 
que acolhe e cuida de pessoas idosas.
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Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

IlustraçãoExistem vários luga-
res inóspitos, entre eles, 
o Polo Sul e o Saara. Não 
consigo me imaginar ha-
bitando a extremidade 
mais fria do planeta, cuja 
temperatura pode chegar 
a 80ºC negativos no in-
verno. Não me adaptaria 
àquele lugar cujas noites 
duram seis meses, e os 
dias, também. Naquele 
território, propício para 
pinguins e afi ns, nem es-
quimó se arrisca. Da mes-
ma forma, impensável 
criar raízes no Saara ecor-
rer o risco de um encontro 
ocasional com a temível 
crotalus cerastes, a peço-
nhenta cobra de chifres; ou 
de enfrentar perigosas tem-
pestades de areia, e tempe-
raturas de 50ºC positivos 
durante o dia e 5ºC nega-
tivos à noite. Só de pensar 
em deserto, sinto sede.

Todavia, creio que, en-
tre os lugares inóspitos 
de nosso planeta, há um 
ainda mais severo, onde 
os dias são frustrantes, 
as noites são vazias e as 
madrugadas, lacrimais. 
Que lugar é esse? O asilo. 
Por mais que os cuidado-
res sejam dedicados e pa-
cientes diante de qualquer 
destempero, ainda assim 
é um lugar dedesconforto.

Faz muito tempo, mas 
não esqueço a primeira 

SOBRE VIVÊNCIA

vez que entrei num asilo. 
Conheci a Dorinha – a 
senhorinha de oitenta e 
tantos anos com mal de 
Alzheimer - que mantinha 
os olhos espremidos na di-
reção do portão, esperan-
do por alguém da família. 
Quando alguma moça 
aparecia em dia de visita, 
dizia com sorriso largo: “É 
a minha fi lha”. Não era. 
A coitadinha morreu sem 
perder a esperança.

Lembro também do-
Tonico, se locomovia na 
cadeira de rodas por culpa 
do diabete. Era um sujeito 
calado, o que difi cultou o 
início de nossa amizade. 

Tocava gaita, mas somen-
te em noites de lua cheia. 
Músicas românticas, as 
mesmas que tocava para a 
esposa. Certa madrugada, 
o vi chorando. Contou-me 
ter fi cado viúvo, exata-
mente numa noite de lua 
cheia. Tonico morreu de 
saudade.

Figurinha carimbada 
era a Dona Lelé, que se ir-
ritava com qualquer coisa. 
Se desconfi asse de alguém 
fofocando sobre ela (o que 
não era raro) começava 
a ranzinzar utilizando o 
vocabulário vastíssimo de 
palavras chulas. Quan-
do estava de bom humor 

(quase nunca), contava 
piadas engraçadíssimas, 
repletas de obscenidades. 
Não a vi, nem a ouvi, mas 
dizem que a última pa-
lavra que falou antes de 
morrer foi um palavrão. 

E o Caetano? Como 
me esquecer do Caetano! 
Mulherengo que se divor-
ciou onze vezes, ou mais. 
“Perdi a conta”, dizia. Boa 
gente, mas malandro sem 
concorrente. Inventou a 
cegueira para tocar nas 
mulheres, principalmente 
nas visitas, sem ser repre-
endido. Algumas cuidado-
ras até sabiam da farsa. 
Mas como delatar o velhi-
nho, caindo aos pedaços, 
que já estava no estágio de 
morre não morre? Morreu 
no último inverno, vítima 
da pressão alta.

Como o tempo passa! 
Parece que foi ontem. De-
pois de certa idade, o tem-
po cisma em pisar no ace-
lerador para antecipar a 
última freada. Já são qua-
se duas da madrugada e 
ainda não tomei o rivotril. 
Preciso descansar. Outro 
dia conto sobre outros 
internos. Por hoje, basta 
o que escrevi tentando 
enganar a solidão. Ama-
nhã, quem sabe alguém 
se lembre de mim e ve-
nha me visitar neste lú-
gubre asilo.

Guilherme Moura

Divulgação

TERCEIRO ENCONTRO 
DO "CONVERSANDO 
SOBRE ÁFRICA" SERÁ 
NESTA SEXTA

O terceiro encontro do evento "Conversando 
sobre África" será realizado nesta sexta-feira (7), 
às 19 horas, no Palacete 10 de Julho (entrada pela 
travessa Rui Barbosa). O tema será "Egito Anti-
go".

O projeto é uma iniciativa do Conselho Munici-
pal de Participação e Desenvolvimento da Comu-
nidade Negra e tem como responsável o jornalista 
e arte-educador Mauro Morais.

Os encontros acontecem quinzenalmente e 
serão um total de cinco, todos gratuitos e abertos 
ao público em geral. A intenção é mostrar que 
conhecer a história africana e afro-brasileira pode 
contar muito mais sobre quem realmente somos 
cada um de nós, já que, direta ou indiretamente, 
a grande maioria da população brasileira possui 
raízes africanas. 

Sindicato dos Metalúrgicos 
entregará 67 cestas básicas

A arrecadação do Jogo 
dos 30, evento solidá-
rio promovido pelos 30 
anos do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pinda-
monhangaba no último 
domingo (2), permitiu a 
montagem de 67 cestas 
básicas, que estão sendo 
entregues a trabalhado-
res desempregados. A se-
leção dos benefi ciados já 
foi realizada.

“Sempre recebemos 
muitos pedidos de ajuda, 

não só de metalúrgicos. 
Agora temos condição de 
ajudar. Serão 67 famílias 
que terão um alívio com 
comida na mesa. Muito 
obrigado a todos que cola-
boraram e tornaram isso 
possível”, disse o presi-
dente Herivelto Vela.

Cerca de mil pessoas 
compareceram ao evento 
que trouxe grandes cra-
ques do futebol, como 
Ademir da Guia, Muller, 
Biro-Biro entre outros.

Alimentos foram arrecadas no jogo solidário pelos 
30 anos da entidade

Professoras das primeiras 
turmas de educadores de Pinda 
se reúnem nesta sexta-feira

Nesta sexta-fei-
ra (7), acontecerá em 
Pindamonhangaba um 
encontro das primeiras 
turmas de educadores 
que se destacaram no 
processo de excelência 
educacional e na busca 
pelo ensino de qualida-
de no município.  

De acordo com a ‘tia 
Lena’, idealizadora da 
iniciativa, o encontro 
será uma forma de agra-
decimento e de reco-
nhecimento a estas pro-
fi ssionais que por tantos 
anos trabalharam com 
dedicação e com amor 

educando as crianças da 
cidade. “Agradeço, de co-
ração, em nome de todos 
que participaram direta 

ou indiretamente dessa 
caminhada de sonhos e 
de conquistas. Destaco a 
importância do compa-

recimento de todos do-
centes para celebrarmos 
a dedicação à educação”, 
comentou. 

A importância 
da certifi cação 
de qualidade

Com o intuito de inspecionar e fi sca-
lizar os produtos de origem animal, 
feitos em Pindamonhangaba, visando, 

sobretudo, à segurança alimentar do consu-
midor, o município implantou o SIM (Servi-
ço de Inspeção Municipal). 

O procedimento auxilia os agricultores 
de Pinda a se adequarem ao mercado, por 
meio de regras e adequações a serem se-
guidas, buscando garantir a qualidade e a 
higiene na manipulação dos produtos an-
tes de chegarem ao consumidor fi nal, por 
exemplo. 

Realizado pelo Departamento de Agri-
cultura da Prefeitura, o sistema já tem 
produtor cadastrado e busca inserir novos 
cadastros. A proposta é sempre pensar nas 
portas que se abrem para que os pequenos 
produtores da cidade tenham oportunidade 
de profi ssionalizar seus negócios, a partir 
do selo de inspeção – que também torna 
possível a venda dos produtos em todos os 
pontos de comércio de Pinda. 

A assessoria de um veterinário da Prefei-
tura para auxiliar em questões referentes às 
normas sanitárias e à legislação está dentro 
do sistema. Todo produtor do município que 
trabalha com alimentos de origem animal 
pode participar do SIM. Basta procurar o 
Departamento de Agricultura da Prefeitura.
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Pinda lança SIM para agricultores 
e visa a segurança do consumidor

Saguão da Prefeitura recebe 
artes com técnica da Pirogravura

ESCOLA MUNICIPAL DO 
CIDADE NOVA PROMOVE 
PASSEIO CICLÍSTICO

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

***
 O Serviço de Inspeção 

Municipal (SIM), come-
çou a ser realizado neste 
ano pelo Departamento 
de Agricultura da Prefei-
tura -  que integra a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico da cidade -, 
e efetuou o primeiro ca-
dastro de um produtor de 
Pindamonhangaba.

O primeiro contem-
plado foi Paulo França, 
com o queijo minas fres-
cal, chamado Queijo do 
França, produzido no sítio 
Algodão Doce. Ele tam-
bém produz leite de cabra, 
que é referência em Ca-
prinocultura no Estado, o 
produto Real Capri  - que 
possui cadastro no Sisp 
(Serviço de Inspeção São 
Paulo – Estadual), e por 
isso sabe da importância 

de ter um produto com 
certifi cado de qualidade.

O intuito do SIM é ins-
pecionar e fi scalizar os pro-
dutos de origem animal, 
feitos em Pindamonhan-
gaba, visando a segurança 
alimentar do consumi-
dor. Os produtores devem 
seguir diversas regras e 
adequações, que garan-
tam qualidade e higiene 
na manipulação dos pro-
dutos antes de chegarem 
ao consumidor. “Alguns 
produtores reclamam um 
pouco, pois precisam fazer 
algumas obras de adequa-
ções do local onde os pro-
dutos são manipulados, 
mas este é um serviço ne-
cessário para a segurança 
do consumidor”, explica o 
médico veterinário, André 
Moreno, responsável pelo 
SIM no Departamento de 
Agricultura.

O produtor Paulo Fran-
ça afi rma que não é difícil 
se adequar às exigências. 
“Está muito boa a nossa 
colocação no mercado, 
com bons resultados e 
aceitação do público. É 
importante se preocupar 
com a segurança alimen-
tar do consumidor”, ex-
plica.

O selo de inspeção abre 
portas para que os peque-
nos produtores da cidade 
tenham oportunidade de 
profi ssionalizar o seu ne-

gócio, podendo vender 
seus produtos em todos os 
pontos de comércio da ci-
dade de Pinda. Os produ-
tores recebem a assessoria 
do veterinário da Prefei-
tura, que os auxilia nas 
normas sanitárias para se 
ajustarem à legislação.

De acordo com in-
formações do diretor de 
Agricultura da Prefeitura, 
Paulo Ricardo Imparato, 
o projeto de lei do SIM 
foi aprovado em 2007 e 

estava parado, necessitan-
do de alterações na lei e 
publicações, que já foram 
realizadas. "Demos anda-
mento à implantação do 
SIM por considerarmos 
esse serviço de extrema 
importância tanto para a 
garantia da qualidade dos 
produtos feitos em Pinda-
monhangaba, quanto para 
incentivo aos produtores 
para se adequarem e con-
quistarem seu espaço no 
mercado", explicou.

Todos os produtores 
de Pindamonhangaba que 
trabalham com produtos 
de origem animal podem 
participar do SIM. Quem 
quiser se regularizar, 
basta procurar o Depar-
tamento de Agricultura 
da Prefeitura, para mais 
informações e agenda-
mento de visitas. O de-
partamento fica na ave-
nida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, junto ao 
prédio da Cati.

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

***
No sábado (1º/7), os 

alunos da Escola Muni-
cipal Arthur de Andrade, 
do bairro Cidade Nova, 
realizaram uma exposi-
ção como encerramento 
do projeto Artistas Bra-
sileiros, elaborado e exe-
cutado pelas professoras 
Roselene Nunes e Eliane 
Máximo, da pré-escola.

Após a exposição de 
trabalhos realizados pelas 
crianças exaltando artis-
tas brasileiros, como Tar-
sila do Amaral e Romero 
Britto, houve um passeio 
ciclístico pelas ruas do 
bairro.

“O passeio ciclístico fez 
parte do projeto "Pinda-
monhangaba, Minha Ci-
dade, Minha Casa", que 
está em exposição no mu-
seu desde segunda-feira, 
(3)”, explica a gestora da 
unidade, Jaqueline Plá-
cido.  

O projeto tem o intui-
to de exaltar Pindamo-
nhangaba, com diversos 
trabalhos manuais rea-
lizadas pelas crianças. 
O passeio ciclístico tem 
o objetivo de valorizar 
o bairro onde a escola 
se localiza. “O relacio-
namento da escola com 
a comunidade é muito 
bom, e o tema ‘bairro’ 
foi abordado no proje-
to Pindamonhangaba, 
então buscamos ensinar 
as crianças a cuidarem da 
nossa região”, completa 
Jaqueline.

Os participantes do 
passeio ciclístico concor-
reram a uma bicicleta, do-
ada por comerciantes do 
bairro e, o vencedor foi o 
aluno Alisson Murilo Ca-
bral Ferreira, do 5°ano. 
Todas as atividades pude-
ram ser prestigiadas pe-
los familiares dos alunos, 
buscando estreitar o rela-
cionamento da escola com 
os pais. 

Os familiares participaram também 
de uma exposição de artistas 
nacionais realizada pelos alunos

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
No mês de julho, o 

Saguão da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
está recebendo uma ex-
posição do artista plás-
tico Heleno Alves, em 
comemoração ao ani-
versário da cidade, que 
completa 312 anos de 
emancipação político
-administrativa.

Trata-se de imagens 
de prédios históricos 
como a Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão, a 
Escola Dr. Alfredo Pujol, 
a Igreja São José, o Pala-
cete Tiradentes, a Igreja 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, o Palacete 10 de 
Julho, o Museu Históri-
co e Pedagógico D.Pedro 
I e D.Leopoldina, a Ca-
pela Sant’Ana, a Igreja 
Santa Rita do Massaim e 
o Brasão de Pinda.

Todos os pontos são 
retratados com a técni-
ca da Pirogravura, que 
originalmente em gre-
go signifi ca “escrita de 
fogo”.  A técnica pode 
ter sido uma das pri-

As imagens retratam diversos prédios históricos de Pindamonhangaba

meiras manifestações ar-
tísticas humanas e foi se 
adaptando ao longo dos 
anos. Atualmente, os ar-
tistas utilizam uma cane-
ta com a ponta que varia 
de temperatura, podendo 
assim criar efeitos de luz 
e sombra, dando realis-
mo às imagens pirogra-
fadas.

O artista Heleno Alves 
comenta que sua inspira-

ção foi o gosto por pré-
dios antigos e a história 
deles, e Pinda é rica em 
arquiteturas históricas. 
“O processo de criação 
foi através de fotos e 
pesquisa. Acho inte-
ressante meu trabalho 
estar representando o 
aniversário da cidade, 
já que cada prédio re-
monta e conta a história 
da fundação da cidade”, 

explica. Ele tem a inten-
ção de levar o projeto 
para outras cidades da 
região, preservando a 
memória de cada muni-
cípio.

Para prestigiar a ex-
posição basta apenas 
comparecer ao saguão 
da Prefeitura, que está 
aberto ao público de se-
gunda à sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

Jennifer Gonçalves

Divulgação

Área de produção de laticínios do Sítio Algodão Doce

A exposição conta com diversos pontos históricos na técnica da pirogravura 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.137, DE 14 DE JUNHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de 
fevereiro de 2015, NOMEIA as servidoras: Carolina Florença Marcondes de Souza 
(Presidente), Douglas Marcelo da Silva e André Alves de Souza (membros), para 
comporem a comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
em face do servidor Oswaldo Almerio Calado Abruceze, agente de segurança, 
matrícula 590000, lotado na Secretaria de Proteção e Bem-Estar do Cidadão, 
para apurar a conduta do servidor conforme relatado nos Processos Internos nºs 
33686/2016 e 6904/2017.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de junho 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 14 de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.133, DE 13 DE JUNHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão de Sindicância e nos termos 
do Memorando nº 517/2017 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, 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 a partir de 
05 de junho de  2017, sejam concluídos os trabalhos da Comissão. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 05 de junho 
de 2017.
Pindamonhangaba, 13 de junho 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 13 de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.868, DE 12 DE JUNHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, nos termos do Processo Externo nº, e com fundamento na alínea ”d”, § 4º 
e §5º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER 
parcialmente, a pedido, o contrato de trabalho da servidora municipal Sra Vera Lucia 
Marcondes da Silva, pelo prazo 22 de maio de 2017 a 28 de julho de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
22 de maio de 2017.
Pindamonhangaba, 12 de junho 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 
junho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

      

 
CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 e local abaixo, para a realização da “1ª Reunião Extraordinária de 2017” , cuja pauta 
vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Semana do Adolescente 2017 
 

 
Data:   11/07/2017 (terça-feira) 
 
Horário:  8h (dezessete horas)  
 
Local:   Auditório da Prefeitura Municipal 

 
 

 
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  

EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA A COMPOSIÇÃO DO CONDEMA

Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município de Pindamonhangaba
GESTÃO 2017/2019 

I. O Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município de Pindamonhangaba, na 
pessoa de sua presidente, no uso de suas atribuições, em atendimento aos incisos II e V do artigo 
5° da Lei Municipal n. 4.955 de 1º de setembro de 2009, convoca a sociedade civil organizada para 
a Assembleia de eleição dos novos membros representantes para a gestão 2017/2019. 
II. Os representantes da sociedade civil organizada deverão obedecer à seguinte 
composição: 
a) 2 (dois)  representantes das instituições acadêmica ou pesquisa de nível superior do 
Município;
b) 2 (dois) representantes das instituições da sociedade civil atuante e com expressa 
menção em seus atos constitutivos referentes à área do Meio Ambiente, que tenha trabalho 
comprovado no Município e representante domiciliado no Município, e que esteja legalmente 
constituída há no mínimo 01 (um) ano.
c) 2 (dois) representantes das entidades técnicas das áreas de engenharia, arquitetura, 
meio ambiente e congênere;
d) 2 (dois) representantes dos movimentos comunitários, obrigatoriamente sediados no 
Município, legalmente constituídos com no mínimo 01 (um) ano de existência e cadastrados na 
Prefeitura.

DA   ASSEMBLEIA
III. A Assembleia de eleição ocorrerá às 18 horas, do dia 25 de julho de 2017, no auditório 
da Prefeitura Municipal.
IV. Na Assembleia, os representantes inscritos e habilitados passarão por um processo de 
eleição entre as partes e definirão, por segmento, quem será o titular e quem será o suplente.
V. Após trinta minutos da eleição dos representantes da sociedade civil, iniciar-se-á em 
ato continuo a assembleia para a posse dos novos conselheiros, representantes do poder público 
e da sociedade civil, e eleição para o Presidente.
VI. O Conselheiro eleito Presidente poderá convidar os membros para compor a sua 
diretoria executiva e apresentar a assembleia para aprovação, sendo: 1 vice-presidente e 2 
secretários, podendo esses membros serem escolhidos entre os membros titulares e suplentes. 

DA  INSCRIÇÃO
VII. Para a inscrição e habilitação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (anexo 1) devidamente assinada pelo representante legal da 
instituição;
b) Cópias do CPF e RG dos candidatos.
VIII. Prazo para a inscrição: de 17 a 21 de julho de 2017. No horário das 8 às 12 horas e 
das 14 às 17 horas, na Central dos Conselhos Municipais, com endereço na Avenida Albuquerque 
Lins, nº 138 (fundos) – São Benedito, nesta cidade.

DAS  DISPOSIÇÕES  FINAIS
IX. Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao 
tomar ciência deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito neste Edital. 
X. O mandato de conselheiro do CONDEMA não será remunerado e é considerado 
serviço relevante para o Município.
XI. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral responsável por este edital, 
a saber: Andréa Catala, Thaís Batista do Carmo e Olímpio Roberto Thomaz. 

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2017.

Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca
Presidente do CONDEMA

ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO
Instituição: ________________________________________________________________ 

Endereço Completo: ________________________________________________________

Telefone de contato: _________________________________________________________

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ______________________________________

Representante Legal

Nome: _____________________________________________________________________

RG: ______________________ CPF: ____________________________________________

Telefone para contato: _________________Email:__________________________________

Indicados para o processo eleitoral 

Nome: _____________________________________________________________________

RG: ____________________________CPF: _______________________________________

Telefone para contato: __________________email: __________________________________

Nome: _____________________________________________________________________

RG: ____________________________CPF: _______________________________________

Telefone para contato: ___________________________email: __________________________

Pindamonhangaba, ________ de_____________________ de 2017.

__________________________________________________ 
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2017 (PMP 13791/2017) – reabertura 
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 19/07/17 
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 REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2017 (PMP 20308/2017) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “ata de registro 
de preços, conforme planilha FDE e exigências do Termo de Referência, para serviços 
de empresa especializada de engenharia com fornecimento de materiais, mão de obra 
e equipamentos, para serviços de manutenção em cobertura em estrutura de madeira 
para telha cerâmica para reforma dos telhados e reforma das instalações hidráulica 
e elétrica incluindo SPDA das edificações de unidades escolares e creches da rede 
municipal de ensino pelo período de 12 meses”, para correção do termo de referência. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 012/2017 (PMP 9755/2017) 
Em 06/06/2017 foram emitidas as autorizações: 668/2017, no valor de R$ 2.546,14, 
em favor de DL Ishizucka ME; 669/2017, no valor de R$ 2.525,43, em favor de HSX 
Comércio e Serviços EIRELI; 670/2017, no valor de R$ 4.059,00, em favor de Monteiro 
de Oliveira & Rocha Ltda; 671/2017, no valor de R$ 8.374,40, em favor de Santos 
Gouvêa Comercial Ltda EPP; 672/2017, no valor de R$ 302,00, em favor de Totis-X 
Ltda ME. Todas oriundas da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais 
elétricos, hidráulico, esquadrias, que serão utilizados pelo COI, conforme solicitação do 
Departamento de Serviços Públicos”. 

PREGÃO Nº 037/2017 (PMP 13647/2017) 
Em 26/06/2017 foram emitidas as autorizações: 731/2017, no valor de R$ 717,00, em 
favor de Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda EPP; 727/2017, no valor de R$ 
1.200,00, em favor de Alcides Barbosa Junior & Cia Ltda ME; 728/2017, no valor de R$ 
2.641,30, em favor de Dias & Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP; 729/2017, no valor 
de R$ 1.229,50, em favor de Mega Dados Comercial Ltda EPP; 730/2017, no valor de 
R$ 270,00, em favor de Totis-X Ltda ME; todas oriundas da licitação supra, que cuida 
de “aquisição de material esportivo, específico para aulas de natação e hidroginástica 
para atender a SEMELP”. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 038/2014 (PMP 6851/2014) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 20/03/2017, ao contrato 080/2014, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura 
securitária para veículos oficiais pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira 
César, para segurar na sua totalidade”, para prorrogação até 27/03/2017, assinando 
pela contratante o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, empresa Seguros 
Sura S.A., o Sr Renato Nicolau Teixeira, por procuração. 

PREGÃO Nº 051/2014 (PMP 7736/2014) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 28/03/2017, ao contrato 088/2014, que cuida de 
“contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária 
para veículos oficiais pertencentes à frota da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, com abrangência nacional”, para prorrogação até 06/04/2018, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Seguros Sura S.A, o 
Sr Renato Nicolau Teixeira, por procuração. 

PREGÃO Nº 062/2014 (PMP 8636/2014) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 20/03/2017, ao contrato 092/2014, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura 
securitária para veículos oficiais pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira 
César, com abrangência nacional”, para prorrogação até 09/04/2018, assinando pela 
contratante o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, empresa Seguros Sura 
S.A., o Sr Renato Nicolau Teixeira, por procuração. 

PREGÃO Nº 042/2015 (PMP 7267/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 03/05/2017, ao contrato 088/2015, que cuida de 
“aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite, etc) para consumo do posto do Corpo 
de Bombeiros de Pindamonhangaba”, para prorrogação até 03/05/2018, e reajuste 
de 3,5731%, passando o valor anual do contrato para R$ 26.251,87, assinando pela 
contratante o Sr José Sodário Viana, e pela contratada, empresa Maria de Lourdes de 
Souza Rezende ME, o Sr Carlos César Rezende. 

PREGÃO Nº 076/2016 (PMP 9164/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 19/05/2017, ao contrato 120/2017, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de 
manutenções preventivas e corretivas  de elétrica e mecânica, com reposição, sem 
exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para 
roçadeiras do tipo lateral, motosserras de diversas marcas e motores diversos, 
pertencentes a esta municipalidade”, para prorrogação até 23/11/2017, assinando pela 
contratante o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, empresa KS Martins 
ME, a Sra Karen Santos Martins. 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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 215/2016 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 215/2016 de “aquisição de fórmula infantil, conforme 
termo de referência”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade 
de 12 meses, assinadas em 27/01/2017 e 20/04/2017 respectivamente: 

 
ATA nº 017/2017 Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 LT 1.005.001.018021 – Fórmula infantil de 
partida, para lactantes de 0 a 6 meses de 
idade. 

NAN CONFOR 
1 – LATA 800 

GRAMAS 
NESTLÉ 

26,00 500 

02 LA 1.005.001.018022 – Fórmula infantil de 
segmento, para lactentes a partir de 06 
meses de idade. 

NAN CONFOR 
2 – LATA 800 

GRAMAS 
NESTLÉ 

21,90 3.000 

03 LA 1.005.001.018023 – Fórmula infantil a base 
de proteína de soja, para lactentes maiores 
de 06 meses de idade. 

NAN SOY – 
LATA 800 
GRAMAS 
NESTLÉ 

54,00 300 

04 LA 1.005.001.017589 – Fórmula infantil para 
crianças. 

NINHO 1 + 
LATA 400 
GRAMAS 
NESTLÉ 

14,18 4.000 

05 LA 1.005.001.017798 – Fórmula infantil para 
crianças. 

NINHO 3+ 
LATA 400 
GRAMAS 
NESTLÉ 

14,18 4.000 

ATA nº 056/2017 Empresa: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS 
HOSPITALARES 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

07 LA 1.005.001.018809 – Alimento 
hipoalergênico. 

PREGOMI 
PEPTI – 

DANONE/ 
NUTRICIA 

CUJIK 

112,02 300 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2016 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 210/2016 de “aquisição de materiais descartáveis e 
materiais para limpeza e higiene pelo período de 12 meses”, foram elaboradas as Atas para 
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 08/02/2017: 
 

ATA nº 031/2017 Empresa: ADEMAR CESAR FERNAINE EPP 

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁTIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

07 PC ESPONJA PARA BANHO EM ESPUMA, USO INFANTIL 
RETANGULAR APROXIMADAMENTE MEDINDO (115 X 77 
X 23MM ESPESSURA). 

Bettanin 1,00 --- 800 --- 

16 PC PANO DE COPA, COZINHA, 100% ALGODÃO, APROX 20 
X 60 CM, COM BAINHA, COM ESTAMPA, BRANCO 

LVP 1,07 --- 3.600 --- 

26 UN PANO COPA COZINHA, 100%  ALGODÃO, 
APROXIMADAMENTE (30X60) CM, C/BAINHA, 
C/ESTAMPA, BRANCO. 

LVP 1,22 1.500 --- --- 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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 

29 PCT GUARDANAPO DE PAPEL (22X20)CM, FL.SIMPLES, 
GROFADO, BRANCO (PACOTE C/ 100). 

Detalhe 1,00 3.000 --- --- 

39 PCT PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V, MEDIA (C) PCT C/ 02 
(DUAS) UNIDADES. 

Elgin 7,45 320 --- --- 

40 PCT PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V, GRANDE (D) PCT C/ 02 
(DUAS) UNIDADES. 

Elgin 11,25 60 --- --- 

42 KG GERMICIDA EM PÓ PARA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, 
LEGUMES E FRUTAS. 

Start 11,03 --- 600 --- 

43 CX FILTRO DE PAPEL Nº 103 CX/30 Seleto 1,96 200 --- --- 

48 CX LUVA DE VINIL TRANSPARENTE, AMBIDESTRA. IDEAL 
PARA O MANUSEIO DE ALIMENTOS. SEM AMIDO. 
TAMANHO M. CAIXA COM 1.000 UNIDADES 

Nobre 15,10 --- 10 --- 

52 PC ADAPTADOR PARA ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL 
FEITO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE EM 
FORMATO OVAL. PROJETADO PARA SOBREPOR 
ASSENTOS SANITÁRIOS DE TODOS OS FORMATOS; 
HIGIÊNICO DE FÁCIL LIMPEZA. POSSUI SUPERFÍCIE 
LISA EVITANDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS, UMIDADE E 
CHEIROS, E CANTOS ARREDONDADOS QUE PERMITE O 
ALCANCE DE TODO O ASSENTO NO MOMENTO DA 
LIMPEZA. GARANTIA DE 3 MESES 

Cajovic 9,08 --- 300 --- 

56 UN BICARBONATO DE SÓDIO 2KG. Quimesp 16,90 38 --- --- 

57 UN CARBONATO DE SÓDIO 2KG. Quimesp 16,90 10 --- --- 

58 UN CLARIFICANTE 5 L. Genco 98,20 6 --- --- 

ATA nº 033/2017 Empresa: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁTIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

02 FR OLEO HIDRATANTE INFANTIL EMBALAGEM 100ML Muriel 6,15 --- 650 --- 

03 FR TALCO PERFUMADO USO INFANTIL COMPOSTO DE 
TALCO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, FRAGANÇA PH(6,5-
7,5) EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA 
DOSADORA CONTENDO 200 GRAMAS. 

Baby Poppy 5,74 --- 400 --- 

20 PC CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA 
MINIMA DE (35)MM; ALTURA MINIMA DE (33)MM; 
ESPESSURA MINIMA DE (14)MM; HASTE DE ACO INOX 
AISI 304; ALTURA MINIMA DE (21)MM; DISTANCIA 
MINIMA DE (19)MM; ESPESSURA MINIMA DE (6,4)MM; 
COM 5 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES. 

Gold 9,81 50 50 --- 

21 PC CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA 
MINIMA DE (50)MM; ALTURA MINIMA DE (40)MM; 
ESPESSURA MINIMA DE (15)MM; HASTE DE ACO INOX 
AISI 304; ALTURA MINIMA DE (29)MM; DISTANCIA 
MINIMA DE (27)MM; ESPESSURA MINIMA DE (8)MM; 
COM 5 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES. 

Gold 16,00 100 50 --- 

22 PC CADEADO; CORPO DE LATÃO MACIÇO; LARGURA 
MINIMA DE (20)MM; ALTURA MINIMA DE (22,5)MM; 
ESPESSURA MINIMA DE (11)MM; HASTE DE AÇO INOX 
AISI 304; ALTURA MINIMA DE (14)MM; DISTANCIA 
MINIMA DE (3,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; 
COM DUAS CHAVES. 

Gold 5,70 150 100 --- 

25 PCT PAPEL TOALHA,GOFRADO,PICOTADO,FL.DUPLA,ROLO 
,70FLS,(26,2X20),BRCA.PCT COM 02 (DUAS)UNIDADES. 

Quick 2,54 2.000 --- --- 

32 PCT SAQUINHO DE GELADINHO EMBALAGEM C/100 UNID. ValleClean 0,71 150 --- --- 

33 CX LENCOS DE PAPEL 100% DE FIBRAS VIRGENS MEDINDO 
(14,8X21,5)CM (CAIXA COM 50 FOLHAS). 

Softys 2,00 400 --- --- 

37 PCT PALHA DE ACO,EM ACO CARBONO,NUMERO 01,PARA 
LIMPEZA E BRILHO. 

Inove 0,45 280 --- --- 

51 PC ASSENTO SANITÁRIO; EM POLIPROPILENO RÍGIDO; NA 
COR BRANCA; SUPERFÍCIE LISA; COMPATÍVEL COM A 
MAIORIA DOS MODELOS DE VASOS SANITÁRIOS OVAIS 
DO MERCADO; TAMANHO ADULTO; FORNECIDO COM 
PARAFUSOS E PORCAS BORBOLETAS PARA FIXAÇÃO. 

Herc 10,87 --- 500 --- 

ATA nº 034/2017 Empresa: DCB COMERCIAL EIRELI -ME 

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁTIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

28 PCT COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.50ML,PESO 
MINIMO P/100UNID. 75GR. 

Realcopo 0,86 4.000 --- --- 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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 

50 CX Papel interfolhado 22,5 x 20,7cm, na cor branca, 
fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em 
saco plástico com 250 unidades contendo 2.500 folhas na 
caixa, deverá estar impresso na embalagem selo do FSC, 
todas informações do produto inclusive sua composição,  
Especificações: gramatura mínima 35 g/m2, alvura 
superior a 100 UV calibrado e 85 Uv excluído, resistência 
à tração a seco superior a 760 N/m (direção de 
fabricação) e 460 N/m (direção transversal), resistência à 
tração a úmido superior a 100 N/m (direção de 
fabricação) e 55 N/m (direção transversal), capacidade 
de absorção (método cestinha, em g/g) inferior a 4 e 
tempo de absorção inferior a 7 segundos, absorção de 
água (método gota) inferior a 23 segundos, pintas 
máximo de 12 por mm2/m2 e furos máximo de 1,2 por 
mm2/m2. 

Softpaper 23,00 4.300 1.600 --- 

ATA nº 035/2017 Empresa: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA. 
ITEM 

UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁTIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

11 TB CREME DENTAL COM FLÚOR, CONTENDO DE 900 A 1500 
PPM DE FLÚOR, ESTÁVEL E REATIVO, QUE NÃO 
ESCORRA FORA DA EMBALAGEM E NÃO ENDUREÇA NA 
PONTA DO TUBO, APRESENTAÇÃO TUBO CONTENDO 
APROXIMADAMENTE 90 GR.PROVIDO DE TAMPA 
PLÁSTICA QUE PERMITA CONTROLE DE ESCAPE DO 
PRODUTO E PROMOVA PERFEITA VEDAÇÃO.  VALIDADE 
MÍNIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. 

Freedent 0,91 --- 700 --- 

17 PC ACENDEDOR DE FOGÃO, MULTIUSO. Faisca 5,15 --- 800 --- 

44 PCT MEXEDOR DE CAFÉ PLÁSTICO TIPO ESPÁTULA PCT 
C/500. 

Mexabem 3,65 100 --- --- 

ATA nº 032/2017 Empresa: COMERCIAL CREME MARFIM LTDA. 
ITEM 

UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁTIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

23 CX LUVA DESCARTÁVEL PARA MANIPULAÇÃO DE 
ALIMENTOS CONFECCIONADA COM RESINA DE 
POLIETILENO DE PRIMEIRO USO (NÃO RECICLADO), 
ATÓXICO, PRODUTO COM GRAU ALIMENTÍCIO, ISENTO 
DE COMPONENTES METÁLICOS, CAIXA COM 100 
UNIDADES. 

Lagrotta 
Azurra 

1,15 --- 1.700 --- 

ATA nº 036/2017 Empresa: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA. 

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁTIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

47 PCT SACO DE PIPOCA: SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, NA 
COR BRANCA, TAMANHO: 7 x 15 x 4Cm (CxAxL). 
PACOTE COM 100 UNIDADES. 

Digiplás 2,70 --- 1000 --- 

ATA nº 037/2017 Empresa: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
EPP. 

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁTIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

12 RL ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR CONF. 100% ALGODÃO 
NATURAL ANTI-ALÉRGICO, C/ BOA ABSORÇÃO, EMB. 

INDIV., COR BRANCA, S/ IMPUREZAS. 

Farol 10,35 --- 100 --- 

14 LT HIPOCLORITO SÓDIO 1%, EMB. 1000ML, RESISTENTE, 
REG. MIN. SAÚDE DGL 2,37 288 --- 2.400 

ATA nº 038/2017 Empresa: MOMILLI COMERCIAL LTDA. EPP. 
ITEM 

UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁTIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

53 M MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA, DE MATERIAL 
RESISTENTE A LUZ SOLAR, 50m, 1/2" DE DIAM., COM 
ESGUICHO E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. 

W Garden 54,80 --- 100 --- 

54 M MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA, DE MATERIAL 
RESISTENTE A LUZ SOLAR, 100m, 1/2" DE DIAM., COM 
ESGUICHO E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. 

W Garden 122,00 --- 80 --- 

ATA nº 039/2017 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS – ME. 
ITEM 

UNID. 
DE MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁTIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

08 CX CURATIVO ADESIVO ACRILICO. ANTIMICROB.HIDROAT. 
2X7CM, EMBALAGENS COM 35 UN. 

Isababy 5,45 --- 250 --- 

10 
UN 

LIXEIRA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO COM PEDAL 
PLÁSTICO.CAPACIDADE: 60L. MEDIDAS APROXIMADAS: 
69CM(ALTURA) X 44 CM (LARGURA) X 40 
CM(PROFUNDIDADE). 

Plastil 75,00 
--- 100 --- 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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 

15 CX 
LUVA DE PROCEDIMENTO, TAM. M, EST., ALTA RESIST. 
FORMATO ANATÔMICO, EMB. CX. C/ 100 UN., C/ DADOS 
IDENT./PROCED. 

Lagrotta 12,50 --- 20 --- 

19 RL BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADA, MEDINDO 
APROX 35X50 CM, COM CAPACIDADE PARA 4 KG. 

IP Flex  12,00 --- 1.000 --- 

35 PAR LUVA PARA LIMPEZA LATEX, MEDIA,C/SUPERF.EXTERNA 
FORRADA ANTID 

Lagrotta 1,78 1.500 1.500 --- 

36 PAR LUVA PARA LIMPEZA LATEX, 
PEQUENA,C/SUPERF.EXTERNA FORRADA ANTID. 

Lagrotta 1,78 800 --- --- 

38 RL FILME P/EMBALAGEM ALIMENTOS,PLASTICO 
PVC,28CMX15M,10MICRAS 

Ip Flex 1,81 300 --- --- 

41 
CX 

TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL SIMPLES, COM 
ELÁSTICO DUPLO, FABRICADO EM 100 % 
POLIPROPILENO, ATÓXICO, NA COR BRANCA. CX COM 
100 UNID. 

Corpus 4,98 
--- 1500 --- 

46 

UN 

ÁLCOOL 70% REFIL (PARA DISPENSER MÍNIMO DE 700 
ml) HIGIENIZADOR INSTANTÂNEO PARA MÃOS COM 
ELEVADA AÇÃO ANTISSÉPTICA E BACTERICIDA DE 
AMPLO ESPECTRO PARA USO A SECO COM HIDRATAÇÃO 
POR COMPOSTOS UMECTANTES. 

Start 5,80 

100 --- --- 

55 CX PAPEL CARBONO; EM PELICULA DE POLIESTER; NO 
TAMANHO (210 X 297) MM; NA COR PRETA. 

Hardcopy 17,00 100 --- --- 

ATA nº 040/2017 Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁTIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

04 FR SHAMPOO NEUTRO COMPOSTO DE COCOAMIDOPROPIL 
BATEINA GLICERINA, EDTA, AGUA DEIONIZADA; USO  
INFANTIL; PARA CABELO NORMAIS; SEM ALCCOL DE PH 
BALANCEADO,  EMBALAGEM  FRASCO PLÁSTICO DE 
250ML. 

Tralala 6,68 --- 800 --- 

05 FR CONDICIONADOR NEUTRO CABELO NORMAL  USO  
INFANTIL ESSENCIA; AGUA METOLSULFATO DE 
BEHENIL TRIMETIL, AMONIOALCOOL, 
CETOESTEARILICO, CICLOMETICONE; CLORETO DE 
HIDROXIETIL; BEHENAMIDOPROPIL, 
DIMONIOPOLISORBATO 20, EDTA DISSODIO;  
EMBALAGEM FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML. 

Tralala 8,00 --- 800 --- 

06 RL FIXA FRALDA TAMANHO 19MMX20 M, NA COR AMARELA 
OU BRANCA. My Baby 1,54 --- 900 ---- 

13 CX HASTES FLEXÍVEIS P/ LIMPEZA AURICULAR, EMB. CX. C/ 
50 UNID. (TIPO COTONETE). Useit 1,15 --- 200 --- 

30 PCT PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA). PCT C/ 
02(DUAS)UNIDADES. Elgin 2,55 450 50 --- 

31 PCT PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PALITO(AAA). PCT C/ 02 
(DUAS)UNIDADES. Elgin 2,55 450 50 --- 

34 PAR LUVA PARA LIMPEZA LATEX, 
GRANDE,C/SUPERF.EXTERNA FORRADA ANTID Volk 1,80 1.000 1.000 --- 

49 RL PANO DE LIMPEZA DESCARTÁVEL TIPO “PERFLEX”, NA 
COR AZUL; 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, TAMANHO: 
30 x 37,5Cm, ROLO COM 600 PANOS CADA. PRAZO DE 
VALIDADE: INDETERMINADO. 

I Clean 101,50 --- 12 --- 

ATA nº 041/2017 Empresa: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁTIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

18 PCT SACO PLASTICO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS FRIOS 
E QUENTES, ESTERILIZADO, COM TARJA BRANCA, 
MEDINDO APROX 12 X 30 CM . EMBALAGEM COM 500 
UNIDADES. 

Tileno 20,79 --- 500 --- 

24 RL PAPEL ALUMINIO,MED 30CM LARGURA,7,5 M 
COMPRIMENTO Thermoprath 1,56 600 --- --- 

ATA nº 042/2017 Empresa: Y. R. IGLESIAS EPP 

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁTIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SMA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SES 

01 

GL 

SABONETE LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, 
HIDRATANTE E EMOLIENTE, COR AZUL,  VISCOSIDADE: 
4690 CPS (SPINDLE 03, ROTAÇÃO 20), AROMA INFANTIL 
TIPO MAMÃE E BEBÊ, PARA BANHO INFANTIL - GALÃO 
DE 05 LITROS. 
 

Klyne 14,00 

--- 200 ---- 

09 LT ALGICIDA MANUTENÇÃO, ACONDICIONADO EM FRASCO 
DE 1L 

Jopeso 10,19 30 --- --- 

45 UN 
INSETICIDA LÍQUIDO À BASE DE PIRETRINAS E 
PIRETRÓIDES,PARA VÁRIOS TIPOS DE INSETOS (TIPO 
AÇÃO TOTAL), EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 450 ML 

Baston 6,14 120 --- --- 

59 UN 
 CLORO GRANULADO 3x1 ESTABILIZADO 10 Kg (BALDE). Super Pool 159,85 14 --- --- 

 
 
 Pindamonhangaba, 5 de julho de 2017

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que o Sr. Presidente anulou 
o pregão presencial 04/2017, que cuida da contratação de empresa especializa 
para a prestação de serviços de controladoria de acesso no prédio da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, mediante despacho consubstanciado disponível 
no endereço www.pindamonhangaba.sp.leg.br. Comunica mais que procederá com 
alterações no termo de referência do objeto em questão, que pretende adquirir em 
data oportuna.
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MuniCípio terá Dia Do 
estaCionaMento soliDário

Valor arrecadado será destinado para o Lar São Vicente de Paulo

A Estapar, empresa que ad-
ministra os serviços de Área 
Azul Digital da cidade, em 
parceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, realiza no 
próximo dia 10 de julho, o “Dia 
do Estacionamento Solidário”. 
Durante todo este dia, o valor 
obtido com a arrecadação do 
sistema será doado para o Lar 
São Vicente de Paulo.

O valor arrecadado com o 
“Dia do Estacionamento Soli-
dário” será utilizado na pres-
tação de serviços na área da 
assistência social, para que o 
Lar continue acolhendo e cui-
dando de pessoas idosas.

“A cidade de Pindamo-
nhangaba é um exemplo de 
solidariedade. E desta vez 
a população terá mais uma 
oportunidade para continuar 
mostrando seu apoio às cau-
sas que realmente transfor-

mam a comunidade”, afirma 
Adélcio Antonini, diretor da 
Estapar.

A equipe da Área Azul Di-
gital e parceiros, com o obje-
tivo de reforçar a campanha, 
utilizarão camisetas do “Dia 
do Estacionamento Solidário” 
e distribuirão folhetos com in-
formações sobre a iniciativa.

A data integra o programa 
de responsabilidade socioam-
biental da Estapar, que realiza 
diversos trabalhos sociais nas 
cidades em que atua.

Lar São Vicente de Paulo

Fundado em 1942, o Lar 
São Vicente de Paulo é con-
siderado uma instituição de 
Longa Permanência de idosos 
(ILPI), que atende o Serviço 
de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade. A entida-

de atende idosos com mais de 
60 anos de idade, de ambos os 
sexos, que precisam de cuida-
dos pessoais e promove ajudas 
como assistência médica, so-
cial, orientação sobre higiene, 
vestuário, alimentação, lazer, 
atividades físicas, recreativas 
e culturais.

O Lar São Vicente de Paulo 
abriga hoje 51 residentes, sen-
do 22 mulheres e 29 homens.

Área Azul

O sistema de Área Azul Di-
gital funciona na cidade desde 
2002. O usuário pode adqui-
rir créditos pela internet para 
utilização das vagas do esta-
cionamento rotativo, por meio 
do pagamento por cartão de 
crédito e habilitando as horas 
de estacionamento pelo apli-
cativo, internet e SMS.

NovaDutra cria grupo de 
trabalho para debater risco do 
transporte de cargas na rodovia

Compartilhar cases de suces-
so de gerenciamento de risco, a 
fim de minimizar os custos de 
transporte dos grandes embar-
cadores e aumentar a segurança 
na via Dutra. Este é o objetivo 
do grupo de trabalho de gestão 
de gerenciamento de risco cria-
do pela CCR NovaDutra – uma 
iniciativa pioneira no ramo de 
concessões rodoviárias, que 
reúne órgãos públicos do seg-
mento de transporte e empresas 
embarcadoras que transportam 
seus produtos frequentemente 
pelos 402 quilômetros da rodo-
via que liga São Paulo ao Rio de 
Janeiro.

O primeiro encontro do gru-
po aconteceu na última terça-
feira (27), na sede da concessio-
nária, em Santa Isabel, com a 
participação de representantes 
da Polícia Rodoviária Federal, 
da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e de 
grandes empresas embarcado-
ras de diversos segmentos. “Esta 
é mais uma ação criada pela 
Concessionária com o intuito de 
aumentar a segurança na rodo-
via. Mais da metade do Produto 
Interno Bruto brasileiro passa 
pela Dutra e acreditamos que, 
por meio deste canal de comu-

nicação inovador, que permite 
a troca de conhecimento entre 
grandes empresas que manu-
faturam os principais produtos 
consumidos no país, podere-
mos auxiliar os embarcadores a 
distribuir os seus produtos com 
mais segurança para o destino 
final”, ressalta a gestora de Re-
lações Institucionais e Susten-
tabilidade da CCR NovaDutra, 
Carla Fornasaro.

O gestor de Comunicação 
e Responsabilidade Social da 
ANTT, Paulo Hermínio, tam-
bém destaca a importância da 
criação do grupo de trabalho. 
“Toda iniciativa que tem como 
objetivo principal trabalhar 
questões de segurança viária, 
gerenciamento de risco, dimi-
nuição de acidentes e, principal-
mente, a preservação da vida na 
rodovia, é bem-vinda. Para nós 
da ANTT, agência reguladora, 
é muito importante participar 
de grupos de trabalho que en-
volvam todos estes temas e que 
reúnam empresas e instituições 
que estão em sinergia com o 
objetivo de minimizar os riscos 
existentes na rodovia.” 

O próximo encontro aconte-
ce em agosto, também na sede 
da CCR NovaDutra.

Divulgação

equipe cuidará de gestão de risco e proporá melhorias

solidariedade e apoio a causas sociais são objetivos da iniciativa

Imagem meramente ilustrativa - Azul Celete

Gol será fabricado exclusivamente na região
A Volkswagen anunciou na 

quarta-feira (5) que o Gol pas-
sará a ser produzido apenas no 
Vale do Paraíba, na montadora 
de Taubaté, a partir do fim deste 
mês. A fabricação do modelo era 
compartilhada desde o lança-
mento do carro, em 1980, com 
a unidade de São Bernardo do 
Campo.

O anúncio foi feito duran-
te a comemoração do recorde 
de produção do modelo auto-
motivo, que chegou a oito mi-
lhões de unidades fabricadas 
no Brasil.

A empresa também afirmou 
que não aumentará a produção 
do Gol na unidade fabril. Será 
mantida a média de 460 carros 
por dia até o final do ano. A ca-
pacidade produtiva da unidade 
é de 1.300 unidades por dia. 
Atualmente, ela fabrica pouco 
menos de 1.000 unidades dia-
riamente. Isso significa que, 
caso seja necessário, é possível 
aumentar o ritmo de fabricação 
do Gol.

“O Gol é o modelo mais ex-
portado pela Volkswagen. O 
carro teve 26.170 unidades em-
barcadas de janeiro a abril des-
te ano”, afirmou David Powels, 

presidente e CEO da Volkswa-
gen do Brasil e América do Sul.

Gol

O modelo começou a ser fa-
bricado em 1980, na fábrica de 
Taubaté, totalizando aproxima-
damente 4,9 milhões de uni-

dades produzidas na fábrica. O 
ritmo de produção é frenético: a 
cada 60 segundos, um Gol é fa-
bricado.

O veículo foi líder de ven-

das no mercado automotivo até 
2013. Ele deixou o posto em 
2014, após 27 anos. Atualmente, 
ele está entre os 10 mais vendi-
dos do Brasil.

Ele, sozinho, é responsável 
por 13% de toda a produção de 
automóveis da história do país e 
corresponde a 16,4% das expor-
tações do segmento.

solenidade também comemorou a marca de 8 milhões de Gols fabricados no Brasil

Divulgação



Segundo o historiador 
José Luiz Pasin, o Vale 
do Paraíba foi uma das 

primeiras regiões a ser desbra-
vada e explorada pelos portu-
gueses, em busca de índios e 
metais preciosos. Oficialmente, 
a região começou a ser povoa-
da a partir de 1628, quando Ja-
ques Félix e seus filhos, Domin-
gos e Belchior, receberam por 
concessão as terras compreen-
didas entre Pindamonhangaba 
e Tremembé.

Mas foi em 1636, quando Jac-
ques Félix foi autorizado a aden-
trar nos sertões que divisavam 
com as terras que lhe haviam 
sido concedidas, que foram da-
dos os primeiros passos favorá-
veis ao surgimento do mais im-
portante núcleo de povoamento 
do Vale: São Francisco das Cha-
gas de Taubaté. Erigida à Vila no 
dia 5 de dezembo de 1645.

Jacques Félix então conce-
deu ao capitão Domingos Luiz 
Leme, uma grande faixa de ter-
ra localizada rio Paraíba abaixo, 
dando origem à povoação de 
Santo Antonio de Guaratingue-
tá, elevada a vila no dia 13 de fe-
vereiro de 1651.

Depois, graças a Antonio 
Afonso, seus filhos e agregados, 
em 1652 começou a se formar a 
povoação de Nossa Senhora da 
Conceição de Jacareí. Elevada à 
vila em 22 de novembro de 1653.

Em 1666, com a edificação da 
capela de Santo Antonio, surgiu 
Paraibuna, entre o Vale e o Li-
toral. Em 1669, surge São Bom 
Jesus de Tremembé. A aldeia de 
São José da Paraíba, mais tarde 
São José dos Campos, foi funda-
da por volta de 1680 e elevada a 
vila em 1759.

 Pindamonhangaba
Entre as sesmarias conce-

didas e transformadas em po-
voados, coube ao capitão João 
do Prado Martins – conforme o 
historiador Waldomiro Benedito 
de Abreu – “uma légua de terra 
à margem direita do rio Paraíba, 
na paragem denominada Pindá 
Monhangava”. Embora a sesma-
ria tenha sido concedida em 17 
de maio de 1649, de acordo com 
a carta de doação, João do Prado 
já tinha a posse das terras, com 
a família, agregados e escravos, 
desde 22 de julho de 1643.

Sobre a data do estabeleci-
mento de João do Prado no ro-
cio da futura vila e cidade, José 
Lelis Nogueira, autor de Os Ali-
cerces de Pindamonhangaba , 
afirma que “poderia ser consi-
derada como data da fundação, 
se ele alimentasse a intenção 
de formar um povoado, mas, ao 
contrário, fez na sesmaria rece-
bida apenas um sítio e morada”. 
No entanto, “fiel ao conceito de 
primeiro povoador e morador 
que abriu sítio e ergueu casa, 
pode o capitão João do Prado 
ser apontado como fundador 
ocasional”, complementa.

Em resenha elaborada por 
Waldomiro de Abreu e divulgada 
pelo Conselho Municipal de Cul-
tura em 1979, a história primiti-
va de Pindamonhangaba é resu-
mida com o seguinte conteúdo:

A partir do estabelecimento 
da família de João Prado Mar-
tins na paragem de Pindamo-
nhangaba, formou-se um bairro 
dependente de Taubaté, para 
onde foram afluindo novos po-
voadores e moradores.

Entre 1689 e 1690, em data 
ainda ignorada, começa a fun-
cionar no bairro uma igreja, 
de porte pequeno, cujo orago 
é Nossa Senhora do Bom Su-
cesso. Sua construção é devida 
ao padre João de Faria Fialho, 
proveniente de São Sebastião, 
no litoral paulista, onde nas-
ceu, e depois morador na vila 
de Taubaté. Esse sacerdote do 
hábito de São Pedro se faz  vi-

Pindamonhangaba, que 
sempre atendeu aos in-
teresses da Pátria, tam-

bém foi à luta em defesa da Cons-
tituinte. O 9 de julho de 1932, dia 
que marcou o início da Revolução 
Constitucionalista, também é 
data relembrada com orgulho pe-
los pindamonhangabenses.

A cidade, a exemplo de ou-
tros municípios, enviou seus 
homens para o front e teve en-
tre seus heróis o comandante 
da Força Pública, coronel Júlio 
Marcondes Salgado.

“Infelizmente, na tarde de 23 
de julho, numa demonstração 
de armamentos em Santo Ama-
ro, o estilhaço de uma granada 
que explodira acidentalmente 

gário da igreja, à qual, 
de seu próprio bolso, 
põe dinheiro a juros no 
Rio de Janeiro, para 
que rendesse a êngrua 
anual de 80$000 ao 
vigário que ali servisse, 
à exceção dele. Tal do-
tação é causa para que  
moradores de Tauba-
té se mudassem para 
P i n d a m o n h a n g a b a 
ou viessem ser assis-
tidos na nova fregue-
sia, onde não tinham 
a obrigação de pagar o 
dízimo.

 As autoridades 
taubateanas começa-
ram a inquietar-se, 
enquanto em Pinda-
monhangaba, ia-se se-
dimentando espírito 
de separação, cada vez 
mais açulado pelo dito 
clérico, enriquecido nas lavras de 
Ouro Preto, que ajudou a fundar. 
No fim do século XVII, padre 
João de Faria Fialho passa a resi-
dir em Pindamonhangaba. O ca-
pitão Antonio Bicudo Leme veio 
com seu filho Manoel da Costa 
Leme e outros moradores e pas-
saram a interessar-se  pelo lugar.

É assim que, conforme os  
cronistas, se inicia no segundo 
semestre de 1703, movimento 
pela criação da nova vila, o qual, 
após demorada luta no Conselho 
Utramarino, em Portugal, é co-
roado com a criação, pela rainha 
D. Catarina, da Vila Real de Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso de 
Pindamonhangaba (Carta Régia 
de 10/7/1705). Nesse movimen-
to se destacam o  padre Faria e 
a poderosa família dos Lemes, 
além de  moradores do lugar.

Entre 1689 e 1690 a 1705 Pin-
damonhangaba foi Freguesia de 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 

criada pelo padre Faria Fialho, 
considerado com justiça o funda-
dor de Pindamonhangaba. Aliás, 
esta é a afirmação de Pedro Ta-
ques e Azevedo Marques, e de 
historiadores de renome como 
Afonso d’E. Taunay, Basílio de 
Magalhães, Augusto de Lima 
Júnior, Diogo de Vasconcelos e 
Afonso Arinos de Melo Franco.

Aquela igreja de Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso (a velha), que 
estava edificada na Praça Padre 
João de Faria Fialho (Largo do 
Quartel), cedeu seu orago para o 
novo templo, construído em 1707 
pelo mesmo sacerdote, onde hoje 
é a capela-mór da Matriz (San-
tuário Mariano e Diocesano).

A igreja velha tomou o nome 
de São José em 1º de dezembro 
de 1727. O nome foi dado por D. 
Antônio de Guadalupe, 4º Bispo 
do Rio de Janeiro, em sua pas-
sagem pela vila. Esta autoridade 
eclesiástica ofereceu uma ima-
gem do santo à  igreja “para que 

ela daí por diante assim se inti-
tulasse”. Essa igreja foi demo-
lida em 1840, sendo edificada 
outra, no Largo São José, a atual  
Praça Barão do Rio Branco.

É assim que, conforme os  
cronistas, se inicia no segundo 
semestre de 1703, movimento 
pela criação da nova vila, o qual, 
após demorada luta no Conselho 
Utramarino, em Portugal, é co-
roado com a criação, pela rainha 
D. Catarina, da Vila Real de Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso de 
Pindamonhangaba (Carta Régia 
de 10/7/1705). Nesse movimen-
to se destacam o  padre Faria e 
a poderosa família dos Lemes, 
além de  moradores do lugar.

Entre 1689 e 1690 a 1705 Pin-
damonhangaba foi Freguesia de 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
criada pelo padre Faria Fialho, 
considerado com justiça o funda-
dor de Pindamonhangaba. Aliás, 
esta é a afirmação de Pedro Ta-
ques e Azevedo Marques, e de 

historiadores de renome como 
Afonso d’E. Taunay, Basílio de 
Magalhães, Augusto de Lima 
Júnior, Diogo de Vasconcelos e 
Afonso Arinos de Melo Franco.

Aquela igreja de Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso (a velha), que 
estava edificada na Praça Padre 
João de Faria Fialho (Largo do 
Quartel), cedeu seu orago para o 
novo templo, construído em 1707 
pelo mesmo sacerdote, onde hoje 
é a capela-mór da Matriz (San-
tuário Mariano e Diocesano).

A igreja velha tomou o nome 
de São José em 1º de dezembro 
de 1727. O nome foi dado por D. 
Antônio de Guadalupe, 4º Bispo 
do Rio de Janeiro, em sua pas-
sagem pela vila. Esta autoridade 
eclesiástica ofereceu uma ima-
gem do santo à  igreja “para que 
ela daí por diante assim se inti-
tulasse”. Essa igreja foi demolida 
em 1840, sendo edificada outra, 
no Largo São José, a atual  Praça 
Barão do Rio Branco.

no tubo de um morteiro em ex-
periência, atingiu a carótida do 
coronel Júlio Salgado, causan-
do-lhe morte instantânea”, re-
lembra o professor Moacyr de 
Almeida, acrescentando que o 
pindamonhangabense recebeu 
promoção “post mortem” ao 
posto imediato, transformando-
se no primeiro general dos pau-
listas (primeiro general da Polí-
cia Militar, então Força Pública 
do Estado de São Paulo).

Outras participações de pin-
damonhangabenses são citadas 
pela escritora Hilda César 
Marcondes da Silva em artigo 
publicado na Tribuna do Norte 
(edição 11/6/1982):

O sargento da Força Pública, 

Estanislau Custódio esteve no 
Batalhão Bicudo Leme, que era 
constituído por homens de to-
das as classes sociais, indepen-
dentemente de credo ou cor. O 
pindense Gastão Goulart esteve 
no comando da Legião Negra. 
As mulheres de Pinda organiza-
vam cafés e até costuraram uma 
bandeira paulista para o bata-
lhão de índios aquartelado no 
município.

A Santa Casa transformou-se 
em Hospital do Sangue, tendo 
no corpo clínico os doutores: 
Antônio Pinheiro Júnior, Oscar 
Varela Homem de Mello, Octá-
vio Campello de Souza, Capis-
trano e Manoel Inácio Romeiro; 
e como enfermeiros e farmacêu-

Pindamonhangaba: Origem e Emancipação
Pindamonhangaba no 

início do século XIX. 
Desenho  de Thomas 

Ender com lápis 
aquarelado (1817)

Pinda na Revolução Constitucionalista
ticos: José Boueri, Italo Conse-
tino e José Bartolomeu Barra. O 
estudante de Medicina Mário de 
Assis César e os sargentos Vas-
concellos e Paiva também auxi-
liaram.

O monsenhor João José de 
Azevedo, na época vigário de 
Pinda, foi para a linha de frente 
como capelão. Entre os volun-
tários que foram para o front 
estavam também Mário Ama-
dei, Geraldo Gonçalves Salga-
do Pires, Preto Baia, designado 
como cozinheiro do coronel Eu-
clides Figueiredo comandante 
da linha frente, setor norte. E 
também outro preto muito es-
timado na cidade, o Manecão, 
que era motorista dos irmãos 
Valentini e serviu como chofer 
dos militares.

Era prefeito de Pinda, na 
época, o dr. Francisco Lessa Jú-
nior e prefeito militar, nomeado 
pelo comando das Forças Cons-
titucionalistas, o dr. Antônio 
Augusto de Barros Penteado, 
tendo como auxiliar o dr. Conti-
nentino Guimarães.

Obs.: Outros pindamo-
nhangabenses também luta-
ram bravamente pela Cons-
tituição, além destes citados 
neste artigo segundo pesqui-
sa em escritos da romancista 
Hilda Marcondes e do profes-
sor Moacyr de Almeida. Lem-
bramos que a Revolução de 
1932 já foi assunto de nossa 
página dedicada a história 
de Pindamonhangaba, edi-
ções de 7/7/2006; 8/7/2008 e 
13/7/2007.

O coronel pindamonhangabense 
Júlio Marcondes Salgado, 

comandante da Força Pública 
na Revolução de 32, passa 

tropa em revista
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