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CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de 
Tremembé, situada na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada 
Pública nº 02/2017, destinada à Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, 
que serão utilizados para fornecimento de alimentação às reeducandas e servidores 
desta Unidade Prisional, durante o período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 
2017. A sessão será realizada no dia 21/08/2017 às 09:00h, no endereço acima. O 
edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.
sap.sp.gov.br, www.cati.sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. Informações: fone: (12) 
3672-3200 ramal: 213.

 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 105/2017 (PMP 24060/2017)
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes 
de pacientes, pela modalidade de fretamento contínuo, exclusivamente em âmbito 
municipal (inclusive o Distrito de Moreira Cesar), incluindo as despesas com 
motorista, combustível”, com entrega dos envelopes até dia 18/08/17 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. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

Dois adolescentes fo-
ram  apreendidos na úl-
tima sexta-feira (5), por 
roubarem uma bicicleta, 
avaliada no valor de três 
mil reais, e celulares. Se-
gundo a Polícia Militar, 
após uma das vítimas avi-
sar a equipe da Atividade 
Delegada que tinha aca-

bado de ser roubada, foi 
realizado patrulhamento 
pelo bairro Mombaça. Os 
adolescentes foram encon-
trados e apreendidos com 
dois simulacros de pistola 
e entorpecentes. Eles ain-
da tentaram fugir abando-
nando a bicicleta da vítima, 
mas com apoio de outras 
equipes da PM, foram en-
contrados em um matagal 

próximo à área do roubo.
Os dois jovens, ambos de 

17 anos, segundo a PM, ti-
nham roubado celulares de 
duas pessoas pela manhã do 
mesmo dia. No Distrito Po-
licial,  as vítimas do roubo 
dos celulares reconheceram 
os suspeitos como autores 
dos roubos. Eles permane-
cem à disposição da Jus-
tiça.

COLABOROU COM O TEX-
TO: JOYCE DIAS

Um homem de 28 
anos foi preso em Pin-
damonhangaba após a 
equipe da Força Tática 
da Polícia Militar encon-
trar grande quantidade 

de drogas dentro de sua 
casa. Segundo informa-
ções da PM, atendendo 
a uma denúncia, os po-
liciais foram até a resi-
dência, no bairro Vitória 
Park, e encontraram no 
quarto do suspeito 35 
tijolos de maconha (21 

quilos), uma balança de 
precisão, um caderno 
com anotações de tráfi co 
e um celular. O homem 
ainda tentou fugir, mas 
foi detido e conduzido 
ao Distrito Policial, onde  
permanece à disposição 
da Justiça.

Adolescentes de 17 anos são apreendidos  
após roubarem três pessoas, no Mombaça

idadeC

Divulgação

Com os  adolescentes infratores foram encontrados 
simulacro de pistola e entorpecentes

Homem é preso com grande 
quantidade de drogas

Equipe da Força Tática da PM encontra 21 quilos de maconha, 
balança de precisão, celular e caderno com anotações

Divulgação

INSS amplia prazo 
para agendamento 
de perícia 

O Ministério do De-
senvolvimento Social 
(MDS) ampliou para 21 
de agosto o prazo para 
que os benefi ciários do 
auxílio-doença, convo-
cados pelo Diário Ofi -
cial da União, agendem 
nova perícia junto ao 
Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS).

Na edição de 1º de 
agosto, o Diário Ofi cial 
publicou uma lista de 
segurados que deve-
riam entrar em contato 
com o INSS “no prazo 
de cinco dias corridos”, 
a partir da publicação, 
para saber a data da pe-
rícia, por meio da qual 
terão seu benefício rea-
valiado.

No entanto, o INSS 
dará 15 dias a mais para 
que os interessados se-
jam considerados noti-
fi cados. Somente após 
esse período, começa-
rão a contar os cinco 
dias corridos para que 
os benefi ciários entrem 
em contato com o ór-
gão. Somando-se todos 

os prazos, a nova data 
limite ficou estabeleci-
da para 21 de agosto.

A convocação tem 
como alvo benefici-
ários com os quais o 
INSS não conseguiu 
entrar em contato via 
Correios, devido a al-
guma inconsistência 
nos dados que resul-
tou no retorno da cor-
respondência.

Os beneficiários 
que recebem o segu-
ro por incapacidade, 
mas até o momento 
não receberam a cor-
respondência em casa, 
devem conferir se seu 
nome consta na lista 
publicada.

DOCUMENTAÇÃO

Caso tenha sido 
convocado, o benefi-
ciário deve entrar em 
contato com a central 
de atendimento, li-
gando para o número 
135, para saber a data 
agendada para a re-
avaliação do benefí-

cio por incapacidade. 
O não atendimento à 
convocação ou o não 
comparecimento na 
data agendada pode 
levar à suspensão ou 
cancelamento do au-
xílio.

No momento da pe-
rícia, o segurado deve 
apresentar toda a docu-
mentação médica que 
justifi que o recebimen-
to do benefício, como 
atestados, laudos, re-
ceitas e exames.

Caso o segurado se 
encontre internado ou 
enfermo e não puder 
comparecer à perícia, 
deverá pedir a uma 
pessoa de sua confi an-
ça que informe, em 
uma agência do INSS, 
sobre o impedimento. 
É necessário que esse 
representante apresen-
te a identidade do segu-
rado e um documento 
que comprove o impe-
dimento. Com isso, ele 
poderá solicitar uma 
perícia hospitalar ou 
domiciliar.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SANTA 
HELENA

 Fundada em 18 de outubro  de 1969
 Fazenda Santa Helena
Pindamonhangaba-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O  Presidente em exercício  da  
Associação  Atlética  Santa Helena   
,atendendo ao  Capitulo
IV, que consta o artigo 8 do Estatuto  
desta entidade,convoca todos os seus 
associados para
a assembléia geral,a se realizar  no dia   
30  de agôsto   de 2017 na sede deste 
clube  na Fazenda  Santa Helena, às 
19:00 Horas em primeira convocação e 
19:30 Horas em segunda convocação, 
com a seguinte ordem  do dia :     
-Alteração do Estatuto  para atender 
as normas do  artigo 2.031 do Código 
Civil  .
-  Eleição e posse da nova diretoria 
para o triênio  2017-2020
  Pindamonhangaba,  06 de  agôsto   de 
2017
  _____________________________

João do Carmo
R.G. 9.256.968-7

Presidente

Polícia


