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Obras de reforma do PS Municipal 
começam na segunda-feira
O Pronto-Socorro de Pinda-

monhangaba passará por obras 
de reforma e adequação. As ati-
vidades terão início na segunda-
feira (31), com a movimentação 
no canteiro de obras, começan-
do pelo pavimento superior.
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DE PEÇA TEATRAL

O Bosque da Princesa rece-
berá no domingo (30), às 15 ho-
ras, a apresentação de estreia da 
peça “Lisístrata...s”, com a Cia. 
Novos Atores. 
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“...Pobre de quem me tiver depois de você, tem que olhar 
meus defeitos e fi ngir que não vê, tem que me amar como 
eu sou, aguentar meus ciúmes e as minhas manias, e  ser 

igual a você todos os dias...” - Roberto Carlos.
João Paulo 

OuverneySom da Terra
- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

AMARANTO Blues Rock Bar 
Pinda:   28/7 (sábado) –  Banda 
Out Black. Rua São João Bosco, 
235, bairro Santana.

ARENA 101 Pinda: 4/8 (sex-
ta) - Henrique & Diego + Cristia-

no Barreto. Tell (12) 3424-7673. 
www.arena101.com.br.

BAR DO EDMUNDO Pinda 
Ribeirão Grande: 30/7 (domingo 
12h) - Churrasco fogo de chão. 
César Barbosa.

BELO SOL Taubaté:  5/8 (sex-
ta 21h) - Daiane e Tatiane Ban-
da100 Akso. 

BOTECO DO SIDÃO Tre-
membé: Balada country toda quin-
ta-feira. Mulher, comitiva e traia-
dosvip até 23h30.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: Baile todo 
sábado às 18h30. Para pessoas a 
partir de 50 anos. Sócios não pa-
gam e não-sócios R$ 10 por baile. 
Av. Abel Corrêa Guimarães, Vila 
Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 29/7 (sábado) - Baile da 
Annita.Tel 3157-6200.  Via Dutra, 
sentido Guará-Lorena.

CÉSAR BARBOSA Agenda: 
28/7 (sexta) - Planeta Pizza San-
tana Pinda. 30/7 (domingo 12h) - 
Bar do Edmundo Ribeirão Grande. 
Churrasco fogo de chão.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
28/7 (sexta 21h) - Banda Rodeio + 
Lucas Ferraz. Estrada do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 29/7 (sábado) –  João Pedro 
& Fabiano + Dj Toni Balada. Mu-
lher vip até 24h.

CLUBE DO LAZER Tauba-
té:  Domingo:  23. 30/7 - Ocean. 
AGOSTO - 6 - Banda Sabor de Ve-
rão. 13 - Opus. 20 - Tropicalientes. 
27 - Coco Mambo.

Quarta-feira: AGOSTO - 2 - 
Marlon & Cia. 9 - Bana Três Co-
rações. 16 - Trio Voz de Ouro. 
23 - Marquinho dos Teclados. 30 
- Flávio Sideral. Tel (12. Tel) 3633-
5389.

CREIX TÊNIS CLUBE Tre-
membé: 29/7 (sábado 23h) - Baile 
forró/sertanejo. Banda ao vivo. O 
baile voltou a ser organizado por 
Paulinho Polinho.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
28/7 (sexta 21h) – Baile Chuva 
de Prata. Diovane dos Teclados + 
Marquinho dos Teclados.  Equipe 
de freedancers do professor Evan-
dro. 

ESTÂNCIA SERTANEJA Ca-
çapava: 28/7 (sexta) - Jônatas & 
Maurício.29/7 (sábado) - Inimigos 
da HP.12/08 (sábado) - Turma do 
Pagode.

FERROVIÁRIA Pinda:  28/7 
(sexta 21h) - Noite Sertaneja. Ale-
xandre Vilela. Caldinho, churrasco, 
porções e cerveja gelada.  Não 
associado homem R$ 10 e mulher 
R$ 5.

FERROVIÁRIA Pinda: 30/7 
(domingo 12h) - Churrasco com 
pagode ao vivo. Grupo Bom Ta-
lento. Associado entrada franca 
e comprando vale feijoada ganha 
dois convites para não associado. 
Não associado ingresso à venda na 

tesouraria do clube.
FERROVIÁRIA Pinda: 11/8 

(Sexta 21h) -  Noite dos Pais. Multi 
Band Show.

LUSO BRASILEIRO São 
José: 26/8 (quarta) - Zé Neto & 
Cristiano + Pedro Paulo. Clube de 
Campo.

MANGUERÃO Pinda: A dire-
ção informa que o baile está sus-
penso por motivo de reformas, 
devendo retornar em breve.

MUTLEY Taubaté: 28/7 (sex-
ta) - Sextow com Tequila. Fernan-
do & Fabiano. 22/7 (sábado) - Pe-
arl Jam Cover + Clássicos do Rock.

PAINEIRAS COUNTRY 
CLUB Pinda: 19/8 (sábado 21h) 
- Aniversário de 35 anos. Multi 
Produções Artísticas. Reservas de 
mesas no clube.

PINDABAR: Segunda Serta-
neja com banda ao vivo. 31/7 - 
Banda Rodeio. Quarta Sertaneja: 
Banda ao vivo. Sexta – Roda de 
Samba.  Sábado - Sertanejo. Do-
mingo -  Fabiano Magalhães con-
vida.

PORCA MISÉRIA: 28/7 (sex-
ta) - Filosofi a Reggae e Especial 
Natiruts. 29/7 (sábado) - Rolêfl ix: 
Hae I Met Your Friends.05/08 (sá-
bado) - Shake If Nóut.

QUARTO DO SANTO Tauba-
té: 21/7 (sexta) - 28/7 (sexta) 

- Boni Clyde. - Reisj do Baile. Mc 
Dadá + Djs AZ e Sena. 05/08 (sá-
bado) - Esqueci como Namora.

RANCHO PETER BELA Pinda 
(antigo 4 Milhas): 5/8 (sábado) - 
Projeto Revival anos 70, 80 e 90.

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida:  28/8 (sexta) - Banda 8 
Segundos. Via Dutra, primeira en-
trada para Aparecida sentido São 
Paulo-Rio.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: Banda ao vivo 
toda quinta-feira. 29/7 (sábado) 
- Wilson & Washington. Tel. (12) 
99775-0389.

RECINTO SÃO VITO Morei-
ra César Pinda: Domingo às 20h: 
30/7 - Magnético Solo.  AGOS-
TO: 6 - Bruno &Hyago. 13 - Três 
Corações. 20 - Banda Gold. 27 - 
Marquinho dos Teclados. Tel (12) 
3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Todo domingo - Almoço 
com música ao vivo. 29/07 (sá-
bado 20h) - Noite da Pizza e 
Vinho.Miro& Marques + Thia-
go Viana Acústico.12/08 (sá-
bado 22h) - A Festa. Talis e 
Welinton + Fernando & Fabia-
no. 23/09 (sábado) - Chimar-
ruts. Pela 1ª vez no Colméia. 
Abertura da Banda Panela. Ingres-
sos limitador.

Iliustração/Internet

Arraiá do Corupin na praça 
do Ouro Verde neste sábado

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE.

***
Quer sair no sábado à 

noite e não sabe para onde 
ir? Neste sábado (29), 
acontece o Arraiá do Co-
rupin. A festança será às 
19 horas,  logo após a 1ª 
Corrida Julina, na praça 
do bairro Ouro Verde.

Durante o evento, have-
rá barracas com comidas 
e bebidas típicas; bingo 
para se divertir; animação 

musical por conta de apre-
sentações do DJ Spinelli e 
da Banda H2A; apresenta-
ção de danças pelo grupo 
Instintos Urbanos, e a tra-
dicional quadrilha.

A festa tem organização 
da Associação Evolução. A 
renda arrecadada será re-
vertida para o projeto Co-
rupin (Corredores de Rua 
de Pindamonhangaba), 
que atende crianças e ado-
lescentes de até 18 anos de 
idade.

Prazo para saques do FGTS é 
prorrogado para quem tem 
difi culdade em ir às agências

Pessoas que não pude-
rem comparecer às agências 
da Caixa Econômica para 
saque das contas inativas do 
Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS) terão 
até 31 de dezembro de 2018 
para fazer a operação.

A medida, estabeleci-
da por decreto presidencial 
publicado no Diário Ofi cial 
da União desta quinta-feira 
(27), é válida apenas para 
quem comprovar impossibi-

lidade de comparecimento 
até segunda-feira (31), data
-limite para saque.

Nessa etapa do calen-
dário de pagamentos, o 
saque está liberado para 
todos os trabalhadores 
que têm direito ao benefí-
cio, não importa a data de 
nascimento. Pode fazer o 
saque quem teve contra-
to de trabalho encerrado 
sem justa causa até 31 de 
dezembro de 2015.

Valorização da cultura     

O Bosque da Princesa, em Pindamonhangaba, 
será palco do “Animacão Legal”. A terceira 
edição do evento, que apoia a causa animal, 

acontecerá neste sábado (29), com diversas atrações 
gratuitas e brincadeiras para as crianças. Umas das 
novidades será a apresentação do cantor Rolando 
Martinez, com um repertório que inclui MPB, forró, 
sertanejo, pop rock, internacional, chorinho e samba. 

Ainda no sábado, o CEU das Artes, em Moreira 
César, promoverá uma tarde de atividades voltadas 
à valorização da cultura de rua. O evento faz parte 
da programação de aniversário de Pinda, e terá 
intervenções artísticas e workshops com espaço para 
apresentação de poesias e rimas. As atividades terão 
início às 14 horas e seguirão até as 18, sendo que às 16 
horas haverá pockets shows com Mente Maciça, Máfi a 
Família e APES, além de apresentações de danças 
como break. 

Também em Moreira César, no domingo (30), 
acontecerá o “Sopa de Letras - Segundo Festival de 
Graffi  ti de Pindamonhangaba” – no viaduto Jorge 
Augusto Mesquita. O evento tem o apoio da prefeitura 
e também integra a programação de aniversário 
da cidade. Além dos grafi teiros, haverá apresentações 
com os grupos: LK O Marroquino, Marginal´s Mafi a, 
Verdaderos RAPCORE, Guerrilha Verbal, Análise - 
tributo Legião Urbana, Icaro DENDÊ, RUA 25, DJ 
DM , DJ Adrian Millad, MC ENIGÊ, APES, MC WILL. 
Também ocorrerá uma batalha de MC´s.

O Bosque da Princesa receberá ainda a 
apresentação de estreia da peça Lisístrata... S, 
com a Cia. Novos Atores. Uma comédia grega, que 
na nova montagem, ganhou um teor polêmico, 
pois trata de conscientização,  questionamento 
político e empoderamento feminino, entre outros. A 
apresentação acontecerá no domingo (30). 

Este será mais um fi m de semana repleto de 
atividades culturais, sociais e esportivas. Aproveite! 
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Construções 
irregulares serão 
notificadas com 
cobrança de IPTU 
complementar

 
Os imóveis que amplia-

ram as residências e não 
avisaram a administra-
ção municipal receberão 
uma notificação e um novo 
carnê com a cobrança de 
IPTU complementar refe-
rente a 2017.

Para o diretor de Recei-
tas e Fiscalização Fazen-
dária, Vicente Corrêa da 
Silva, esta é uma oportuni-
dade para os proprietários 
de imóveis que fizeram 
reformas e ampliações, e 
não regularizaram a cons-
trução junto à Prefeitura.  
A Prefeitura dará a oportu-
nidade de pagamento com 
desconto de 10% para o pa-
gamento a vista ou parce-
lamento de até 5 vezes com 
2% de desconto no valor 
complementar.

“Sempre que o morador 
realizar modificações nas 
construções deve procurar 
o Departamento de Plane-
jamento da Prefeitura para 
regularização da constru-
ção”, explica Vicente.

A cobrança do IPTU 
complementar refere-se à 
diferença de áreas edifica-
das e não declaradas pelo 
contribuinte. O lançamento 
do imposto complementar 
é realizado quando fica 
constatada esta diferença 
através de imagens feitas 
por satélite. O morador irá 
receber junto com a noti-
ficação uma foto aérea do 
imóvel.

Para contestação é neces-
sários agendar horário no 
site www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br. Basta clicar 
em Acesso Rápido, opção 
IPTU complementar, fazer 
o login com os dados espe-
cificados em Login Imóvel e 
Senha Imóvel, e escolher a 
opção Agendamento.  

Os documentos exigidos 
para atendimento são: RG 
e CPF do proprietário e/ou 
compromissário; Se cônju-
ge, apresentar certidão de 
casamento; Escritura ou 
comprovante de compra e 
venda; No caso de o reque-
rente não ser o proprietá-
rio e/ou compromissário, 
nem estar em situação de 
cônjuge, apresentar procu-
ração, RG e CPF; e no caso 
de mais de um proprietá-
rio, deverão ser apresen-
tados os documentos de 
todos.

As notificações com 
cobrança extra do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) começam a ser 
entregues no mês de agos-
to. Aproximadamente 19 
mil imóveis terão a oportu-
nidade de regularizar suas 
construções.

REP orienta a população sobre cuidados com a obesidade
O intuito é auxiliar os munícipes a usarem plantas medicinais para tratar problemas de forma natural

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

 
a rep (roda de estudo de 

Plantas) promoverá nsa se-
gunda-feira (31), às 14 horas, 
no CePiC (Centro de Praticas 
integrativas e Complementa-
res) ensinamentos sobre plan-

tas medicinais que auxiliam no 
combate à obesidade.

a obesidade é caracteriza-
da pelo acúmulo excessivo de 
gordura corporal. são muitas 
as causas da obesidade, que 
pode estar ligada à genética 
da pessoa ou aos maus hábitos 
alimentares. o excesso de peso 
pode se tornar um fator de ris-

co, pois causa outras doenças 
como hipertensão, diabetes e 
doenças cardiovasculares.

o evento é gratuito e destina-
do aos profissionais da área da 
saúde e interessados em geral. 
Para participar, é só comparecer 
na sede do CePiC, na rua albu-
querque lins, 245, em frente ao 
prédio da receita federal.

 Programação:

• 31 de julho – obesidade - 
Dr. João

• 28 de agosto – Herpes - 
Dra. ticiana

• 25 de setembro – Coleste-
rol - Dra. beatriz

• 30 de outubro - feridas / 
Calêndula

 Rep ensina a população sobre as plantas que auxiliam na obesidade, suas propriedades e como usá-las

Jennifer Gonçalves

o Pronto-socorro municipal 
de Pindamonhangaba passará por 
obras de reforma e adequação, que 
transformarão o prédio em um lo-
cal mais organizado, com seguran-
ça e conforto para os pacientes. as 
obras terão início na segunda-feira 
(31), com a movimentação no can-
teiro de obras, começando pelo 
pavimento superior.

todo o prédio será reformado 
e terá seus ambientes internos 
readequados. a obra é resultado 
de convênio firmado entre a Se-
cretaria de saúde do estado e a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, em um investimento total de 

r$ 1.919.027,36, somando-se a 
contrapartida da Prefeitura.

a assinatura com a empresa 
vencedora da licitação, a salles 
engenharia e Construção ltda, 
foi realizada na quarta-feira 
(26), no gabinete do prefeito 
isael Domingues. De acordo 
com informações da secretária 
de infraestrutura e Planejamen-
to da Prefeitura, marcela franco 
moreira Dias, a maior preocu-
pação da administração munici-
pal é que o andamento da obra 
não prejudique o atendimento 
do Pronto-socorro. “a primeira 
fase da reforma será feita pelo 

pavimento superior. Depois, 
continuaremos a obra por eta-
pas, de forma que cause o menor 
impacto possível na segurança e 
na saúde dos pacientes”, expli-
cou. “o bem-estar do usuário 
do Pronto-socorro é nosso foco 
durante todo o andamento das 
obras”, garantiu a secretária.

segundo o prefeito isael Do-
mingues, a reforma do Pronto-
socorro é uma necessidade e 
reivindicação de muitos anos da 
população e “que nesta segun-
da-feira começa a sair do papel”. 
Para ele, a obra é de grande im-
portância para a área da saúde 

em Pindamonhangaba. “Ao fi-
nal da obra, teremos o dobro do 
espaço de atendimento do Ps. 
serão dois andares, elevadores, 
e ainda uma ala exclusiva para 
atender as crianças, entre tantas 
outras melhorias. a reforma é o 
primeiro passo para uma saúde 
mais humanizada em nossa ci-
dade”, avaliou o prefeito.

a previsão de término da 
obra é para o primeiro semes-
tre de 2018. o Pronto-socorro é 
administrado pela organização 
social abbC (associação brasi-
leira de Beneficência Comunitá-
ria), desde maio deste ano.

Obras de reforma do PS Municipal 
começam na segunda-feira

Obras terão início no piso superior. Investimento total ultrapassa R$ 1.900 milhões

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE
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A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
realizou no dia 25 de julho 
de 2017, às 17 horas, no 
plenário Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira, a 7ª Ses-
são Extraordinária desta 
Legislatura. A reunião foi 
solicitada pelo Prefeito, em 
caráter de urgência, com 
a finalidade de apreciar o 
Projeto de Lei 120/2017, de 
autoria do Poder Executivo, 
“Que altera a Lei Ordinária 
nº 6.040, de 13 de julho de 
2017”. Esta propositura, 
aprovada por unanimidade 
pelos parlamentares, pos-
sibilita ao Executivo Muni-
cipal a utilização adequada 
da classificação orçamentá-
ria da despesa com a finali-
dade de repassar os recur-
sos financeiros destinados 
às entidades assistenciais 
já autorizados pela Lei n.° 
6.040/17. Com isso, são 
preservadas as obediências 
às regras da contabilidade 
pública, segundo o qual os 
créditos suplementares e 
especiais serão autorizados 
por lei e abertos por decreto 
do Poder Executivo. Assim 
sendo, esta modificação 
visa a preservar e garantir 
a execução dos programas 
e atividades sociais de cará-
ter contínuo e que não po-
dem sofrer interrupção, por 
serem essenciais ao muni-
cípio e à própria população. 

Denominação
Também constou da 

Em Sessão Extraordinária, Câmara 
aprova alteração que beneficia 

entidades do município
Proposta do Executivo foi aprovada para adequar a classificação orçamentária da despesa para o 

repasse dos recursos financeiros às entidades assistenciais já autorizados pela Lei n.° 6.040/17

Ordem do Dia da Sessão 
Extraordinária, o Projeto 
de Lei nº 119/2017, de au-
toria do vereador Carlos 
Moura – Magrão (PR), que 
denomina de Terezinha 
Gertrudes Moretti – Dona 
Terezinha Moretti, o pré-
dio da UBS – Unidade Bá-
sica de Saúde, localizada 
na rua Antônio Bueno de 
Carvalho, no bairro Jardim 
Azeredo, no Distrito de Mo-
reira César. A proposta foi 
aprovada por unanimidade 
pelos edis.

Terezinha 
Gertrudes Moretti
Nascida em 25 de maio 

de 1934, teve uma vida sim-

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado:  FÁBIO FONSECA DOS SANTOS-ME

Contrato n.º 006/2017 - PDC n.º 32/2017 - Pregão Presencial Nº 05/2017 - Lei Federal 
10520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02, de 01/02/10, Lei Federal 
8666/93, em sua redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.

Objeto: Prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo nas áreas 
ajardinadas da sede da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, incluindo o 
fornecimento de mão de obra, pulverização preventiva e corretiva contra pragas e doenças, 
escarificação e areação do solo, adubação química e orgânica (inodora) por duas vezes ao 
ano, irrigação, poda, limpeza de ervas daninhas, retirada e destinação do resíduo orgânico, 
reposição de plantas ornamentais e mudas de forração.

Valor total: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Valor Mensal; R$ 1.916,67(mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

ples, moradora de Morei-
ra César, trabalhou como 
babá, lavradora e faxinei-
ra. Casou-se com Bene-
dito Moretti, com quem 
teve sete filhos. Sempre 
deu muito valor à prática 
religiosa, frequentando 
as missas regularmente. 
Foi um grande exemplo 
de vida pois cumpriu com 
simplicidade todas as ta-
refas e desafios que a vida 
colocou à sua frente. Par-
ticipava da Irmandade 
de São Vicente de Paulo e 
adorava assistir a primeira 
missa dos domingos e can-
tar no coral da igreja. Ca-
rinhosamente chamada de 

 

Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

 
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: SEGATE SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME

Contrato n.º 005/2017 - PDC n.º21/2017 - Pregão Presencial Nº 02/2017 - Lei Federal 
10520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02, de 01/02/10, Lei Federal 
8666/93, em sua redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.

Objeto: Prestação de serviço de vigilância desarmada no prédio da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba.

Valor total: R$ 296.702,52 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e dois reais e 
cinquenta e dois centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

 Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado:  MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Contrato n.º 08/2014 - Aditamento n.º 05 - Pregão Presencial n.º 03/2014 -  Lei Federal 
8666/93, em sua redação atual, artigo 57, inciso II, e, subsidiariamente pelo Código Civil 
Brasileiro.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza.

Valor: Fica acrescido o valor de R$ 1.864,73 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais 
e setenta e três centavos, passando o valor mensal de 19.843,70 (dezenove mil, oitocentos 
e quarenta e três reais e setenta centavos), para R$ 21.708,43 (vinte e um mil, setecentos 
e oito reais e quarenta e três centavos). Em atendimento a determinação sobre Adicional 
de Insalubridade instituída na Convenção Coletiva da Categoria de 2017, do Sindicato das 
Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo.

Vigência: Conforme Termo Aditivo nº 04, mantendo seu prazo final em  04/06/2018.

 
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: ENGESEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA

Contrato n.º 004/2017 - PDC n.º 43/2017 - Dispensa de Licitação Nº 25/2017 - Lei Federal 
8666/93, em sua redação atual, artigo 24, inciso II, e, subsidiariamente pelo Código Civil 
Brasileiro.

Objeto: Prestação de serviço de rastreamento de automóvel, visando assegurar maior 
transparência na utilização dos veículos oficiais, com fins de serviço público.

Valor total: R$ 1.051,20 (um mil e cinquenta e um reais e vinte centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

 
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado:  MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Contrato n.º 08/2014 - Aditamento n.º 04 - Pregão Presencial n.º 03/2014 -  Lei Federal 
8666/93, em sua redação atual, artigo 57, inciso II, e, subsidiariamente pelo Código Civil 
Brasileiro.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza.

Valor mensal: R$ 19.843,70 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta 
centavos). Valor total: R$ 238.124,40 (duzentos e trinta e oito mil, cento e vinte e quatro 
reais e quarenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

“dona Terezinha Moretti”, 
seu nome faz parte da his-
tória de Moreira César. Fa-
leceu em 2011, aos 77 anos.

Próxima Sessão 
Ordinária
A 25ª Sessão Ordinária 

de 2017, será realizada no 
dia 07 de agosto de 2017, 
segunda-feira, a partir 
das 18 horas, no Plenário 
“Francisco Romano de Oli-
veira”, localizado na rua 
Alcides Ramos Nogueira, 
860 – Loteamento Mom-
baça. A sessão é aberta à 
população e poderá, ainda, 
ser acompanhada através 
da transmissão “ao vivo” 
pelo canal 04 da opera-
dora de TV a cabo NET e 
pela internet no portal do 
legislativo: www.pindamo-
nhangaba.sp.leg.br.
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Bosque da Princesa 
recebe estreia da 
peça Lisístrata...s

O Sopa de Letras reunirá grafiteiros, apresentações 
de músicas e danças de rua

A terceira edição do 
Animacão Legal será rea-
lizada, pela primeira vez, 
no Bosque da Princesa. O 
evento que apoia a causa 
animal será neste sábado 
(29), do meio-dia às 17 ho-
ras, com diversas atrações 
gratuitas e brincadeiras 
para as crianças.

Uma das atrações desta 
edição é o cantor Rolando 
Martinez, que se apresentará 
das 14 às 16 horas. Em seu 
repertório, o artista apresen-
tará sucessos do MPB, forró, 
sertanejo, pop rock, interna-
cional, chorinho e samba.

O evento é voltado 
para os amantes de pets, 
por isso, busca ressaltar 
a importância de se cui-
dar bem dos animais. As 
pessoas podem colaborar 
com a causa, doando 1 kg 

de ração, haverá também 
cães e gatos para adoção 
consciente, bazar em que 
a renda será revertida aos 
animais carentes, doação 
de 250 mudas de árvores 
pela equipe do Departa-
mento de Meio Ambiente, 
além do desfile de animais 
de estimação, que irá ani-
mar o público presente. As 
inscrições podem ser rea-
lizadas no local do evento 
até as 16 horas, quando 
começa o desfile.

O 3º Animacão Legal 
é uma realização da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Coor-
denadoria de Eventos e de 
diversos setores da admi-
nistração municipal, em 
parceria com os protetores 
voluntários da causa ani-
mal.

COLABOROU COM O tExtO: 
JEnnifER GOnçALvEs

*** 
O Bosque da Princesa re-

ceberá no domingo (30), às 
15 horas, a apresentação de 
estreia da peça Lisístrata...s, 
com a Cia. novos Atores. A 
representação artística faz 
parte da programação de 
aniversário de Pindamo-
nhangaba, por isso, recebe o 
apoio da Prefeitura.

A peça é baseada na co-
média antiguerra escrita 
por Aristófanes em 411 a.C.. 
Mesmo sendo uma comédia 
grega, a nova montagem 
ganhará um teor polêmico. 
“terão, sim, momentos de 
riso, mas também momen-
tos bem polêmicos com 
tomadas de consciência 
da galera, porque tem um 
questionamento político 
muito forte. vamos falar so-

bre o empoderamento femi-
nino também”, explica o di-
retor da Cia, victor narezi.

A Cia. novos Atores já 
apresentou diversos es-
petáculos de diferentes 
gêneros nos palcos, mas 
há quatro anos os atores 
buscam promover o teatro 
de rua para que as pessoas 
tenham mais acesso a essa 
arte. “Para a gente, o que 
é mais legal da rua é tra-

balhar com o público que 
não está acostumado com 
o teatro. são as pessoas 
que estão passando no seu 
cotidiano, no dia a dia, e 
assim dão uma paradi-
nha para ver o teatro pela 
primeira vez”, comenta 
narezi, completando que 
para a Cia. o objetivo é 
atrair um novo público.

A peça é uma parceria 
entre victor narezi com a 

famosa e experiente dra-
maturga, Ana Roxo. Por 
isso, o diretor se sente 
honrado e tem grandes 
expectativas para o es-
petáculo. “Como é uma 
estreia, acaba não estan-
do totalmente pronto e o 
espetáculo é um processo 
aberto. A gente espera que 
o público se interesse e 
goste da história, que gos-
te também do nosso tra-

balho e possa nos dar um 
feedback, para podermos 
melhorar ainda mais o es-
petáculo”, completa.

A estreia do espetáculo 
marca também a retoma-
da da atriz nilza Mayer, 
muito conceituada na re-
gião, e que ficou parada 
durante 12 anos. Agora, 
ela retorna aos palcos 
como a personagem prin-
cipal.

Domingo  tem “Festival de 
Graffiti” em Moreira César

Será o segundo festival com intervenções realizadas por grafiteiros em viadutos de Pinda

COLABOROU COM O tExtO: 
JEnnifER GOnçALvEs

***
no domingo (30), das 

8 às 18 horas, acontecerá 
o sopa de Letras, segun-
do Festival de Graffiti de 
Pindamonhangaba. O 
evento integra a progra-
mação de aniversário da 
cidade e, com o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, a intervenção 

artística será no viaduto 
Jorge Augusto Mesqui-
ta, o principal de Morei-
ra César.

sopa de Letras é uma 
denominação de um 
encontro de grafite: é a 
interação de vários gra-
fiteiros na pintura de 
um mesmo mural, com 
letras e personagens, um 
sobrepondo o outro.

O diretor de Cultura 

da Prefeitura, Alcemir 
Palma, acredita que a arte 
do grafite só tem a acres-
centar beleza ao cotidiano 
da população. “O evento, 
que faz parte do mês de 
aniversário de 312 anos 
de Pinda, demonstra 
como a cidade pode ficar 
cada vez mais bonita e 
com mais cor, e o melhor 
é prestigiar os artistas da 
região”, completa.

Além dos grafiteiros, 
haverá apresentações 
com os grupos: LK O 
Marroquino, Marginal´s 
Mafia , Verdaderos RAP-
CORE, Guerrilha verbal, 
Análise - tributo Legião 
Urbana, icaro DEnDÊ, 
RUA 25, DJ DM , DJ 
Adrian Millad, MC Eni-
GÊ, APEs, MC WiLL. 
também ocorrerá uma 
batalha de MC´s.

Jennifer Gonçalves

Animacão Legal 
será neste 
sábado
Evento acontece no Bosque da 
Princesa e terá diversas atrações

Leandro de Oliveira Castilho

A Cia. Novos Atores é de Pindamonhangaba e busca levar a arte de forma acessível para a população

Animais para adoção responsável estarão no local
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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 053/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 053/2017 de “Contratação de empresa especializada 
em produção de material gráfico para publicidade e propaganda de campanhas e eventos 
realizados pela Prefeitura no período de 12 meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de 
Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 12/07/2017: 

 
ATA nº 086/2017 Empresa: GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de folheto A4 no formato 28,7 x 20 cm, no papel 
couchê fosco 120g/m2, em cores 4x4. Folheto A4 
– tiragem pequena. Formato: 28,7 x 20 cm. Papel: 
couchê fosco 120g/m2. Cores: 4x4. Quantidade 
por tiragem: 50. Tiragens estimadas:12 

.... 4,29 100 

02 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de folheto A4 no formato 28,7 x 20 cm, no papel 
couchê fosco 115g/m2, em cores 4x4. Folheto A4 
– tiragem média 
Formato: 28,7 x 20 cm. Papel: couchê fosco 
120g/m2. Cores: 4x4. Quantidade por tiragem: 
500. Tiragens estimadas: 10 

.... 1,23 500 

03 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de folheto A4 no formato 28,7 x 20 cm, no papel 
couchê fosco 120g/m2, em cores 4x4. Folheto A4 
– tiragem grande. Formato: 28,7 x 20 cm. Papel: 
couchê fosco 120g/m2. Cores: 4x4. Quantidade 
por tiragem: 1000. Tiragens estimadas: 10 

.... 0,82 1.000 

04 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de 
folhetos no formato 14,8 x21cm (1/2 ofício), no 
papel couchê fosco 180g/m2, em cores 4x4. 
Panfleto -tiragem pequena. Formato: 21 x 14,8cm 
(1/2 ofício). Papel: couchê fosco 120g/m2. Cores: 
4x4. Quantidade por tiragem: 500. Tiragens 
estimadas: 12 

.... 1,20 500 

05 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de 
folhetos no formato 14,8 x21cm (1/2 ofício), no 
papel couchê fosco 180g/m2, em cores 4x4. 
Folhetos-tiragem campanha. Formato: 14,8 x21cm 
(1/2 ofício). Papel: couchê fosco 180g/m2. Cores: 
4x4. Quantidade por tiragem: 5000. Tiragens 
estimadas: 12 

.... 0,20 5.000 

06 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de 
folhetos no formato 14,8 x21cm (1/2 ofício), no 
papel couchê fosco 180g/m2, em cores 4x4. 
Folhetos-tiragem campanha. Formato: 14,8 x21cm 
(1/2 ofício). Papel: couchê fosco 180g/m2. Cores: 
4x4. Quantidade por tiragem: 20.000. Tiragens 
estimadas: 3 

.... 0,26 20.000 

07 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de pasta “Canguru”, no formato aproximado: 22 x 
31cm (fechada) e 44 x 31cm (aberta), no papel 
tríplex 350 g/m2, com acabamento de laminação 
BOPP fosca de um lado, corte e vinco (bolsa 
interna para conter papéis). Pasta “Canguru”. 
Formato aproximado: 22 x 31cm (fechada ) e 44 x 
31cm (aberta). Papel: tríplex 350 g/m2. 
Acabamento: laminação BOPP fosca de um lado, 
corte e vinco (bolsa interna para conter papéis). 
Tiragem: 250. Tiragens estimadas: 3 

.... 4,91 500 

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 

10 UN SERVIÇOS - Crachá em papel couchê 300gr, 
colorido frente (4x0), medindo 9x14cm, com dois 
furos e cordão 
Crachás. Material: papel couchê 300gr. 
Formato:9x14cm 
Cor: 4 cores (Com furos e cordão na parte 
superior e amarração de cordão). Quantidade: 600 

.... 1,26 1.000 

12 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de 
certificado, no formato A4 29,7 x 21, no papel 
150g/m2, em cores 4x4. Certificado Formato A4 
29,7 x 21 com Papel150 g/m2. Cores: 4x4. 
Quantidade: 100 

.... 2,96 1.000 

23 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de Cartilha no formato: 14,8 x21cm (1/2 ofício), 
com capa e contra-capa colorida 4x0, no papel 
couchê fosco 180g/m2, com 20 páginas preto e 
branco. Cartilha formato 14,8c21cm (1/2 ofício) 
capa e contra-capa colorida 4x0, couchê fosco 
180g/m2. 20 paginas preto e branco. Tiragens 
estimadas: 4 

.... 2,25 700 

ATA nº 087/2017 Empresa: GRUPO STRATÉGIA COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

20 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de Banner em impressão digital, medindo 
0,70x1,0m, em cor 4x0 (colorido somente frente). 
Banner impressão digital cor 4x0 (colorido 
somente frente) medida 0,70x1,0m. Quantidade 
por tiragem: 100 

.... 19,00 150 

21 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de banner em impressão digital, medindo 
1,00x1,50m, em cor 4x0 (colorido somente 
frente). Banner impressão digital cor 4x0 (colorido 
somente frente) medida 1,0x1,50m. Quantidade 
por tiragem: 100 

.... 37,50 150 

22 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de banner em impressão digital, medindo 
1,50x2,0m, em cor 4x0 (colorido somente frente). 
Banner impressão digital 
cor 4x0 (colorido somente frente) medida 
1,50x2,0m. Quantidade por tiragem: 100 

.... 75,00 150 

ATA nº 088/2017 Empresa: MAIS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

15 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de adesivo em impressão digital na espessura de 
0,10, em cor 4x0 (colorido somente frente), 
medindo 20x20cm. Adesivo impressão digital 0,10 
(espessura do adesivo); cor 4x0 (colorido somente 
frente) medidas 20x20cm. Quantidade por 
tiragem: 200 

.... 1,54 200 

18 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de adesivo em impressão digital na espessura de 
0,10, em cor 4x0 (colorido somente frente), 
medindo 40x50cm. Adesivo impressão digital 0,10 
(espessura do adesivo); cor 4x0 (colorido somente 
frente) medidas 40x50cm. Quantidade por 
tiragem: 100 

.... 7,00 200 

ATA nº 089/2017 Empresa: PONTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

08 UN SERVIÇOS - Faixas em lona digital medindo 
3,0x70m Faixa de Rua Lona Digital. Material: 
lona digital colorida. Tamanho: 3,0x0,70m. 
Cores: Colorida. Quantidade: 200. (Com 
serviço de colocação e retirada) 

.... 63,50 200 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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09 UN SERVIÇOS - Faixas em lona digital medindo 
4,0x0,80m. Faixa de Rua Lona Digital. 
Material; lona digital colorida. Tamanho: 
4,0x0,80m. Cores: Colorida. Quantidade: 150. 
(Com serviço de colocação e retirada) 

.... 92,50 150 

16 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - 
Confecção de adesivo em impressão digital na 
espessura de 0,10, em cor 4x0 (colorido 
somente frente), medindo 20x30cm. Adesivo 
impressão digital 0,10 (espessura do adesivo); 
cor 4x0 (colorido somente frente) medidas 
20x30cm. Quantidade por tiragem: 200 

.... 2,30 200 

17 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - 
Confecção de adesivo em impressão digital na 
espessura de 0,10, em cor 4x0 (colorido 
somente frente), medindo 30x40cm. Adesivo 
impressão digital 0,10 (espessura do adesivo); 
cor 4x0 (colorido somente frente). Medidas 
30x40cm. Quantidade por tiragem: 200. 

.... 2,60 600 

ATA nº 090/2017 Empresa: RODRIGO R. A. VILELA ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

13 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de adesivo em impressão digital na espessura de 
0,10, em cor 4x0 (colorido somente frente), 
medindo 10x15cm. Adesivo impressão digital 0,10 
(espessura do adesivo); cor 4x0 (colorido somente 
frente) medidas 10x15cm.Quantidade por tiragem: 
500 

.... 0,46 500 

14 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de adesivo em impressão digital na espessura de 
0,10, em cor 4x0 (colorido somente frente), 
medindo 20X15m. Adesivo impressão digital 0,10 
(espessura do adesivo); cor 4x0 (colorido somente 
frente) medidas 20x15cm. Quantidade por 
tiragem: 200 

.... 1,16 200 

19 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de adesivo perfurado medindo 40x80cm ou 
personalizado por vidro de cada carro. Adesivo 
Perfurado: medida 40x80cm ou personalizado por 
vidro de cada carro; Quantidade por tiragem: 200 

.... 13,53 200 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 020/2017 de “Aquisição de ferragens a serem 
utilizadas pela usina de asfalto e artefatos de concreto, conforme solicitado pelo 
Departamento de Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) meses”, foram elaboradas as 
Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 14/06/2017: 

 
ATA nº 066/2017 Empresa: THIPLAN COMERCIAL LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Kg ARAME RECOZIDO, NUMERO 18 BWG, COM 
DIAMETRO DE 1,24 MM OU DE 1,25 MM 

Arcelor 6,63 400 

04 Br BARRA DE FERRO 5/16" COM COMPRIMENTO 
MÍNIMO DE 12M, CA-50ª 

Arcelor 16,00 600 

05 Br BARRA DE FERRO 3/8" COM COMPRIMENTO 
MÍNIMO DE 12M, CA-50ª 

Arcelor 23,28 500 

ATA nº 067/2017 Empresa: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

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 

02 Br BARRA DE FERRO 3/16" COM 
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12M, CA-50A Arcelor 4,70 600 

03 Br BARRA DE FERRO 1/4" COM 
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12M, CA-50A 

Arcelor 10,23 900 

07 Un MALHA PAINEL POP PESADA Q138, COM 
ABERTURA DE 10X10 CM, NAS DIMENSÕES 
2X3 M, FERRO 3/16" CA-60, SOLDADA. 

GERDAU 60,92 100 

ATA nº 068/2017 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 Br BARRA DE FERRO 1/2" COM 
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12M, CA-50A 

GV 36,00 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

10 UN SERVIÇOS - Crachá em papel couchê 300gr, 
colorido frente (4x0), medindo 9x14cm, com dois 
furos e cordão 
Crachás. Material: papel couchê 300gr. 
Formato:9x14cm 
Cor: 4 cores (Com furos e cordão na parte 
superior e amarração de cordão). Quantidade: 600 

.... 1,26 1.000 

12 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de 
certificado, no formato A4 29,7 x 21, no papel 
150g/m2, em cores 4x4. Certificado Formato A4 
29,7 x 21 com Papel150 g/m2. Cores: 4x4. 
Quantidade: 100 

.... 2,96 1.000 

23 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de Cartilha no formato: 14,8 x21cm (1/2 ofício), 
com capa e contra-capa colorida 4x0, no papel 
couchê fosco 180g/m2, com 20 páginas preto e 
branco. Cartilha formato 14,8c21cm (1/2 ofício) 
capa e contra-capa colorida 4x0, couchê fosco 
180g/m2. 20 paginas preto e branco. Tiragens 
estimadas: 4 

.... 2,25 700 

ATA nº 087/2017 Empresa: GRUPO STRATÉGIA COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

20 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de Banner em impressão digital, medindo 
0,70x1,0m, em cor 4x0 (colorido somente frente). 
Banner impressão digital cor 4x0 (colorido 
somente frente) medida 0,70x1,0m. Quantidade 
por tiragem: 100 

.... 19,00 150 

21 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de banner em impressão digital, medindo 
1,00x1,50m, em cor 4x0 (colorido somente 
frente). Banner impressão digital cor 4x0 (colorido 
somente frente) medida 1,0x1,50m. Quantidade 
por tiragem: 100 

.... 37,50 150 

22 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de banner em impressão digital, medindo 
1,50x2,0m, em cor 4x0 (colorido somente frente). 
Banner impressão digital 
cor 4x0 (colorido somente frente) medida 
1,50x2,0m. Quantidade por tiragem: 100 

.... 75,00 150 

ATA nº 088/2017 Empresa: MAIS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

15 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de adesivo em impressão digital na espessura de 
0,10, em cor 4x0 (colorido somente frente), 
medindo 20x20cm. Adesivo impressão digital 0,10 
(espessura do adesivo); cor 4x0 (colorido somente 
frente) medidas 20x20cm. Quantidade por 
tiragem: 200 

.... 1,54 200 

18 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - Confecção 
de adesivo em impressão digital na espessura de 
0,10, em cor 4x0 (colorido somente frente), 
medindo 40x50cm. Adesivo impressão digital 0,10 
(espessura do adesivo); cor 4x0 (colorido somente 
frente) medidas 40x50cm. Quantidade por 
tiragem: 100 

.... 7,00 200 

ATA nº 089/2017 Empresa: PONTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

08 UN SERVIÇOS - Faixas em lona digital medindo 
3,0x70m Faixa de Rua Lona Digital. Material: 
lona digital colorida. Tamanho: 3,0x0,70m. 
Cores: Colorida. Quantidade: 200. (Com 
serviço de colocação e retirada) 

.... 63,50 200 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 145/17 - liMPeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) AGRO 
PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA  
JACYRIO MARQUES MARTINHO,  S/N°, BAIRRO MOMBAÇA I inscrito no município  
sob a sigla SO110204056000, QUADRA 34, LOTE 1110, para que efetue a limpeza do  
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo,    no     prazo    de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela 
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

 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 Nº 076/2017 (PMP 19224/2017) 
Para “aquisição de roçadeira para uso nos serviços executados através do projeto ‘horta educati-
va’, do fundo social de solidariedade”, com entrega dos envelopes até dia 09/08/17 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 090/2017 (PMP 21908/2017) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na realização de serviços em exame de ultrassonografia, pelo período de 12 me-
ses”, para correção de quantitativo e do termo de referência.  

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº 055/2017 (PMP 16539/2017) 
Foram emitidas, em 30/06/2017, as autorizações: 853/2017, no valor de R$ 13.029,60, em favor 
de Patricia Cristina de Abreu EPP; 854/2017, no valor de R$ 232,80, em favor de Lincetractor 
Comércio, Importação e Exportação Ltda EPP; todas oriundas da licitação supra, que cuida de 
“aquisição de peças de reposição para máquina motoniveladora patrol CAT 120H pertencente à 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, desta municipalidade”. 

conSelho MuniciPal doS direitoS da criança e do adoleScente - cMdca
conVocação – 7ª 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 “7ª Reunião Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Aprovação de Ata
Prestação de contas de projetos financiados em 2016
Semana do Adolescente – fechamento da programação
Apresentação do Programa Jovens Protagonistas
Apresentação Controle Epidemiológico - Violências
Necessidade de realização do diagnóstico do Município
Informes
Data:  01/08/2017 (terça-feira)
Horário:  8h00 (oito horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal

carla henrietebevilacqua 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

conSelho coMunitÁrio de 
Segurança de PindaMonhangaba

Ordem do Dia
II REUNIÃO ORDINÁRIA 2017
Data: 01 de Agosto de 2017 - Horário Início: 19h30 - Horário Término: 21h30
Local: Auditório da OAB – Rua Gregório Costa, Centro

* Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
* Saudação à Bandeira Nacional
* Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
* Palavra dos Membros Natos do Conselho
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante mês de julho
b- Delegado Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante mês de julho

• Palavra dos Membros Institucionais Públicos
a- Representante do Poder Executivo Municipal
b- Representante do Poder Legislativo Municipal

• Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro
• Ordem do Dia com tema específico a ser tratado
A Segurança Preventiva: amostragem e ações no âmbito municipal que podem colaborar
Informações sobre implantação do Sistema Monitoramento e como resolver “problemas caseiros” 
que podem gerar registros de delitos.
Secretário de Proteção e Bem-estar ao Cidadão: José Sodário Viana
Diretor de Ações de Segurança: José Vidal de Souza França Filho
• Palavra aberta à Comunidade
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação de tempo
• Encerramento
Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais
Convocação da próxima reunião: 05/09/2017
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2017.

alexandre Pereira costa “Pió”
Presidente do conSeg Pindamonhangaba

auto de infração e auto de 
iMPoSição de Penalidade de adVertÊncia

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO 
Em: 10/03/17
Processo nº: 8214/17
Atividade: cnae 8630-5/02
Razão Social:  DANIEL IMMEDIATO SALOMON BATISTA
CPF: 31578251869
Endereço Rua DR FREDERICO MACHADO,294
 Município: Pindamonhangaba.
Responsável legal E TECNICO: DANIEL IMMEDIATO SALOMON BATISTA
CPF: 31578251869
Auto de Infração  nº3512 DE 10/03/17
Defesa: indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de ADVERTENCIA: 3727 DE 20/07/17

Senai oferece cursos gratuitos a distância
Colaborou Com o texto: 

VíCtor belmonte
***

moradores de Pinda-
monhangaba têm uma 
ótima oportunidade de 
enriquecer o currículo 
profissional. O Senai está 
com matrículas abertas 
para cursos profissionali-
zantes a distância.  

Gratuitos e de curta 
duração, ao todo, são 13 
cursos oferecidos, entre 
os mais comuns estão 
segurança no trabalho, 
mecânica automotiva, 
educação ambiental e 
finanças pessoais.  São 
oito áreas distintas, com 
grande importância no 
mercado de trabalho.

os requisitos são ter no 
mínimo 14 anos de idade, 
ter completado a 6ª série 
do ensino Fundamental, 
conhecimento de Windows 
e internet e também ter 
acesso a microcomputado-
res com conexão de internet.

os cursos têm duração 
de 14 horas e serão reali-
zados em 10 dias. O perí-

odo das aulas será de 1º a 
11 de agosto.  

as inscrições deverão 
ser feitas online, pelo site 
www.pindamonhangaba.
sp.senai.br. Mais informa-
ções podem ser adquiridas 
no próprio site, ou na esco-
la que fica na Avenida Abel 
Correia Guimarães, no Jar-
dim Resende.

Colaborou Com o texto: 
JOyce DiAS

***
na última quarta-fei-

ra (26), por volta das 23 
horas, dois homens rou-

baram passageiros de um 
ônibus circular que fazia o 
trajeto no sentido moreira 
cesar. Acionada, a Polícia 
militar patrulhou a região 
próxima ao local onde 

ocorreu o fato e, na aveni-
da dos Manacás,  localizou 
um dos suspeitos.   

na abordagem poli-
cial, o homem teria apon-
tado uma arma para os 

Pms, mas foi imobilizado 
e conduzido ao Distrito 
Policial. Reconhecido pe-
las vítimas como um dos 
autores do roubo, ficou à 
disposição da Justiça.

Homem é preso após roubar passageiros 
de ônibus em Moreira César

POLÍCIA
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Divulgação

CEU das Artes promove 
valorização da cultura de rua 

SEMELP BUSCA VALORIZAR 
OS PROFESSORES COM 
ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO

Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida 
visita Pindamonhangaba

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
A imagem de Nossa 

Senhora Aparecida foi en-
contrada no rio Paraíba do 
Sul pelos pescadores no 
ano de 1717. Portanto, em 
2017 o encontro da Ima-
gem completa 300 anos.

E em comemoração 
aos ‘300 anos de Bênçãos’ 
da Santa, o Santuário Na-
cional está promovendo 
uma programação especial 
para os devotos, entre eles, 
a peregrinação da imagem 
de Nossa Senhora Apareci-
da. Desde 2014 a imagem 
peregrina visita as dioce-
ses e arquidioceses de to-
dos os estados do País.

No dia 1° de agosto, 
Pindamonhangaba rece-
berá a imagem da Santa, 
que é símbolo de fé e de 
bênçãos. Haverá uma car-
reata para os fi éis, às 19 
horas, que sairá próximo 
ao supermercado Spa-
ni, sentido ao Parque da 
Cidade, onde será reali-
zada a Santa Missa em 
consagração a cidade. A 
missa de terça-feira terá 
o apoio da Prefeitura, 
que irá ceder toda a es-
trutura para a realização 
da cerimônia.

A imagem permanece-
rá na cidade durante todo 
o mês de agosto visitando 
todas as Paróquias de Pin-
damonhangaba.

NO MÊS DE AGOSTO
1º a 3 – Paróquia São Vicente de Paula
3 a 6 – Paróquia São Benedito
6 a 9 – Paróquia Santana
9 a 12 – Paróquia São Cristóvão
12 a 15 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima
15 a 18 – Paróquia São Miguel
18 a 21 – Paróquia Rainha dos Apóstolos 
21 a 24 – Paróquia Nossa Senhora da Assunção
24 a 27 – Paróquia Nossa Senhora das Graças
27 a 30 – Santuário Mariano Nossa Sra. Bom Sucesso

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
No sábado (29), das 

14 às 18 horas, o CEU das 
Artes, em Moreira César, 
promoverá uma tarde re-
pleta de atividades rela-
cionadas à valorização da 
cultura de rua. O evento 
faz parte da programação 
de aniversário de de Pin-
damonhangaba.

A partir das 14 horas 
haverá som mecânico e 
as intervenções da Na-
turopata, yogue e MC, 
Dani da Terra e da MC de 
Taubaté, Annie. O evento 
marcará também o en-
cerramento do workshop 
promovido por elas com 
os jovens do bairro, vi-
sando incentivar a cria-
ção de rimas sobre diver-
sos assuntos cotidianos.  
“Busquei incentivá-los 
com meditação e conver-
sas sobre sustentabilida-
de, infância, problemas 

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
A Semelp (Secretaria 

Municipal de Esportes 
e Lazer) realizou, nesta 
semana, diversas ativi-
dades com os professo-
res, com intuito de pro-
mover lazer, exercícios 
físicos, conhecimentos 
históricos e valorização 
da natureza, além de 
uma palestra motivacio-
nal sobre trabalho em 
equipe. As atividades es-
tão sendo realizadas du-
rante o recesso das es-
colas de esportes, como 
forma de reciclagem e 
motivação da equipe.

Na manhã da segun-
da-feira (24), os profes-
sores realizaram uma 
Caminhada Ecológica no 
Parque da Cidade e Ha-
ras Paulista, com o obje-
tivo de integrar todos os 
setores num espaço na-
tural e agradável.  Eles 
foram instruídos sobre 
fatos históricos do local, 
orientados pelo profes-
sor Tomaz Piorino, to-
dos puderam também 
vivenciar um momento 
de confraternização e de 
conhecimento do local.

Já na terça-feira (25) 
de manhã, os profi ssio-
nais participaram de 
uma Trilha Ecológica 
na Serra da Mantiquei-
ra, com saída de Santo 
Antônio do Pinhal, na 
Estação do Bondinho, 
descendo pela linha 
férrea até a Estação do 
Clube de Campo Pira-
cuama. O objetivo da 
caminhada foi propor-
cionar um momento de 
integração e de contato 
com a natureza.

Outra atividade reali-
zada pela secretaria foi a 
palestra com o ex-técni-
co da Seleção Brasileira 
de basquete feminino, 
Antônio Carlos Barbosa, 
na quarta-feira (26). Os 
funcionários da Semelp 
puderam se acomodar 
na sala de eventos cedi-
da pelo Hotel Intercity 
e acompanhar o relato 

de Barbosa sobre a sua 
trajetória e a relação de 
amor com o esporte. A 
palestra inspirou todos 
que estavam presentes 
a terem uma percepção 
maior das etapas para 
se tornarem um time 
de sucesso e conquistar 
grandes vitórias, incen-
tivando as pessoas a tra-
balharem em equipe, se 
tornarem bons líderes e 
valorizar o trabalho de 
todos os setores.

O secretário de Es-
porte e Lazer, Everton 
Chinaqui, fala sobre a 
importância da pales-
tra para motivar toda 
a equipe. “Eu acho que 
a palestra que o senhor 
Barbosa deu pra gente 
vai ao encontro do nosso 
pensamento de ter uma 
secretaria forte e unida, 
cada um fazendo a sua 
parte e fazendo o me-
lhor para atender a po-
pulação. Então, eu estou 
muito feliz por prestigiar 
os nossos funcionários e 
colaboradores para ter 
uma secretaria cada dia 
mais forte”, completa.

Após a palestra, Ever-
ton apresentou para to-
dos uma avaliação sobre 
o primeiro semestre de 
2017. Todas as benfei-
torias foram listadas, os 
eventos realizados e as 
competições em que os 
times esportivos de Pin-
da participaram.

O gestor de ativida-
des esportivas, Marcio 
Silva, aprovou as inte-
grações que a secretaria 
vem promovendo. “É 
super importante o que 
o professor Barbosa fa-
lou para unir e integrar 
mais os funcionários, 
ver o valor de cada um 
dentro do trabalho que 
se propõe a fazer. Mui-
tas vezes, os funcioná-
rios se sentem desvalo-
rizados e desmotivados 
e ele trouxe pra gente 
essa responsabilidade 
que cada um tem que 
ter dentro da sua fun-
ção para agregar mais 
valor”, disse.

locais, espiritualidade, 
conversas sobre política, 
medidas sociais e desen-
volvimento humano”, 
explica Dani. Ela com-
plementa explicando que 
os encontros começavam 
com improvisos e logo 
após eram ensinadas téc-
nicas de meditação, o que 

auxiliava na absorção dos 
assuntos abordados.

Por esse motivo, o mi-
crofone será aberto para os 
participantes do workshop 
e para as pessoas que 
quiserem se apresentar 
com poesias ou rimas.

Já às 16 horas se ini-
ciam os pockets shows 

com Mente Maciça, Máfi a 
Família e APES, além de 
apresentações de danças 
como break. O evento é 
gratuito, e haverá espaço 
para incentivar a arte dos 
grafi tes.

O Céu das Artes fi ca na 
avenida das Orquídeas, 
355, Vale das Acácias.

Dani da Terra promoveu um workshop que aborda assuntos cotidianos e une o 
rap com a meditação

Trilha ecológica na Serra do Mantiqueira 
integrando toda a secretaria

Divulgação

Divulgação

Desenvolvido pelos universitários: Monica Sampaio, Pamella Rodrigues e Amanda Lacaz
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 28 de julho de 2017

Vai ter bolo

Tudo de bom para José Marcelo Randes, do 
jornal Tribuna do Norte, que fará aniversário 
neste domingo, 30 de julho. Seus colegas de traba-
lho, seus pais, sua esposa, seus amigos e familiares 
desejam felicidade e muitas conquistas!   

Parabéns!

Para o Daniel de 
Souza Silveira, que 
comemorou aniversá-
rio no dia 27 de julho. 
Os familiares: Marlene 
Muassab (sogra), a es-
posa Andréia Aparecida 
(com ele na foto), os fi -
lhos, e demais familiares 
e amigos desejam muita 
felicidade.

Nova diretoria

O Conselho de Defesa do Meio Ambiente 
do Município de Pindamonhangaba (Conde-
ma) elegeu seus novos integrantes (do Poder 
Público e da Sociedade Civil) e suplentes na 

terça-feira, 25 de julho, no auditório da Pre-
feitura. A criação do Condema está estabele-
cida na lei nº 4955, de 1º de setembro de 2009 
e tem caráter deliberativo. O novo presidente, 
eleito por aclamação, é o diretor de Meio Am-
biente da Prefeitura, professor Fred Gama.

Felicidade!

Para a professora Carla Koehler, que completou 
27 anos no dia 25 de julho. A professora comemo-
rou com seus alunos, amigos e familiares mais um 
ano de vida.

Alegria, alegria 

Quem também 
fará aniversário 
neste domingo, 30 
de julho, será a jo-
vem Amanda Do-
mingues. Recebe os 
cumprimentos dos 
seus pais, de todos 
os seus amigos e 
familiares. Bênçãos infi nitas

Um domingo abençoado e cheio de fl ores para 
Alessandra Braz, aniversariante do dia 30 de 

julho. Bênçãos sem fi m, alegria e muito sucesso 
são desejos do esposo Eduardo Braz, dos fi lhos 

Gabriel e Luiz Fernando, da sua mãe Regina, do 
seu pai João Campos, dos irmãos Flávia e João, 

da comadre Aline e de todos os seus amigos. 

Muitas bênçãos

Parabéns para o servidor público Adilson Costa, 
aniversariante deste sábado, 29 de julho. Ele recebe o 
carinho da esposa Lurdes e do fi lho Luís Gustavo, e o 
desejo de muitas bênçãos de toda a sua família e amigos.

Felicidade sem fi m!

Para a gatíssima Taimã Louzada, que fará aniver-
sário dia 31 de julho. Saúde, alegria e novas conquis-
tas são votos da sua mãe Andréa, do irmão Matheus, 
dos avós Luiza e Fernando, Célia e Antônio e dos tios, 
primos e de todos os seus amigos. 

Tudo de bom!

Para a funcionária pública Rosana, 
que trabalha no Setor de Protocolo da 
Prefeitura. Ela fez aniversário no último 
domingo, 22 de julho, recebendo os cum-
primentos dos colegas de trabalho e dos 
familiares. 
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