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Tribuna do Norte
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 027/2017 (PMP 13635/2017) – reabertura
Para “aquisição de equipamentos hospitalares para estruturação da UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 06/11/17
às 08h e início da sessão às 08h30.

Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2017
RELAÇÃO DE EXTRATOS DAS PARCERIAS FIRMADAS
ENTRE AS ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2017

EXTRATO PARCERIA

nº 34/2017

Processo Administrativo:

nº 16.119/2017

Parceiros:

Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba - Secretaria
de Saúde e Assistência Social
/
Associação
Pró
Coalizões
Comunitárias Antidrogas do Brasil

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD
destinado o desenvolvimento do
projeto da Associação Pro Coalizões
Comunitárias Antidrogas do Brasil,
que visa proporcionar aos jovens
e adolescentes a percepção dos
riscos e agravos decorrentes do
uso e abuso de drogas e suas
principais
consequências,
e
mobilizar a comunidade em geral
para que auxiliem no processo de
desenvolvimento da prevenção e
dos cuidados com os adolescentes
e jovens, compreendidos no
plano de trabalho aprovado pelo
Departamento de Assistência Social
e pelo Conselho Municipal da
Criança e do adolescente.

PREGÃO Nº 111/2017 (PMP 25622/2017) – reabertura
Para “contratação de empresa especializada na realização de exames de
videonasolaringoscopia, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até
dia 06/11/17 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 121/2017 (PMP 27375/2017) – reabertura
Para “contratação de empresa especializada em serviços de plotagem e cópias de
projetos”, com entrega dos envelopes até dia 06/11/17 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.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 042/2017 (PMP 13765/2017)
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, referente às amostras, homologou, em 10/10/2017, e adjudicou a licitação
supra, que cuida de “aquisição de eletrodomésticos de cozinha para atendimento às
unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme termo de referência”, em
favor da empresa Entek Equipamentos Taubaté Ltda, os itens 01, 03, no valor total de
R$ 35.490,70, e da empersa Ferrini & Rissato Ltda ME, os itens 05, 07, no valor total
de R$ 18.686,28. Itens fracassados: 02, 04, 06.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2017 (PMP 25627/2017)
A autoridade superior, com base na análise técnica feita pelo Serviços Especializado
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), homologou, em
09/10/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de “aquisição
de equipamentos de proteção individual (EPIs), com a ﬁnalidade de atender os
trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (SES e a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEC)”, em favor das empresas, os itens
(item-vl unit em R$): DPS Distribuidora de Peças, Equipamentos e Serviços EIRELI
ME: 02-4,20; 08-51,95; 09-61,66; 10-62,00; 12-8,40; 15-40,20; 16-11,76; 18-10,42;
23-6,30; 24-1,61; 28-4,77; 29-15,89; 30-0,74; 34-1,18; Habiatar Comércio e Serviços
de Manutenção Ltda EPP: 06-28,00; 07-49,00; 19-2,08; 21-5,94; 22-2,00; 32-28,50;
33-6,61; 35-1,70; 37-84,74; 39-269,00; 41-135,00; 42-18,00; 43-60,00; 44-20,00; J
& M – EPI’s e Uniformes Ltda ME: 05-109,00; 40-109,00; JCB Materiais Ltda ME:
11-85,00; 13-28,00; 14-396,00; Momilli Comercial Ltda EPP: 01-16,30; 04-11,90; 1735,00; 20-20,80; 25-10,30; 26-9,90; 36-387,00; 38-6,50; 45-13,40. Itens desertos: 03,
27, 31.
PREGÃO Nº 126/2017 (PMP 27382/2017)
A autoridade superior, face à análise da documentação exigida no termo de referência
pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura (memorando nº 66/2017), e
conforme proposta consolidada da empresa, homologou, em 06/10/2017, e adjudicou
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em serviços
de manutenção preventiva e manutenção corretiva para os freezers e refrigeradores
das unidades escolares, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência”,
em favor da empresa A. G. da Silva Manutenção ME, no valor total de R$ 80.967,20.

Conselho de Defesa do Meio Ambiente
CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA,
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “4ª
Reunião Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir:

Prazo:

04/08/2018

Valor:

R$ 45.000,00

Data da assinatura :

04/08/2017

EXTRATO PARCERIA

nº 35/2017

Processo Administrativo:

Nº 16.221/2017

Parceiros:

Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba - Secretaria de
Saúde e Assistência Social / Lar São
Judas Tadeu

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD
tem a ﬁnalidade de proporcionar
um espaço de convivência que
fortaleça os vínculos familiares
e sociais, prevenindo situações
de
risco
social,
contribuindo
para seu desenvolvimento social
e assegurando um espaço de
referência para o convívio grupal,
comunitário e social, garantindo a
ampliação do seu universo cultural,
através de acesso a atividade de
canto e dança, compreendidos
no plano de trabalho aprovado
pelo Departamento de Assistência
Social e pelo Conselho Municipal da
Criança e do adolescente.

Prazo:

04/08/2017

Valor:

R$ 53.600,00

Data da assinatura :

04/08/2018

EXTRATO PARCERIA

nº 36/2017

Processo Administrativo:

Nº 16.158/2017

Parceiros:

Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba - Secretaria
de Saúde e Assistência Social/
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba
Repasse de verba FUMCAD
que visa canalizar recursos para
acertar o passo e poder continuar a
atender as pessoas com deﬁciência
intelectual ou múltiplas do município,
com qualidade, viabilizando meios
e novas estratégias de recursos
ﬁnanceiros e de uma proposta
pedagógica adequada aos recursos
tecnológicos, a ﬁm de desenvolver
diversas habilidades no contato
com a natureza, a terra, as plantas
e os meios tecnológicos, de forma
pratica e eﬁciente, compreendidos
no Plano de trabalho aprovado pelo
Departamento de Assistência e pelo
Conselho Municipal da Criança e do
adolescente.

Abordagem sobre reciclagem;
Revisão do estatuto do CONDEMA;
Planejamento para assembleia geral para os novos membros;
Árvore queimada próximo ao Feital.
Dia: 25 /10/2017 (quarta-feira)
Horário: 14:00 hs (quatorze horas)

Objeto:

Primeira chamada: 14:00
Segunda chamada: 14:15

Local: Avenida Albuquerque Lins, 138 - São Benedito - CEP: 12402010

Frederico Lúcio de Almeida Gama
Presidente

Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos,
se estamos envolvidos e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Prazo:

04/08/2018

Valor:

R$ 112.500,00

Data da assinatura :

04/08/2017

O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto no Departamento
de Licitações e Compras, sito na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400,
Bairro Alto do Cardoso, com encerramento às 17:00 do dia 21/11/2017, o Edital
de Chamamento Público n.º 003/2017 (PMP n.º 20.434/2017) tendo por objeto a
qualiﬁcação de entidades sem ﬁns lucrativos para o desempenho de atividades nas
áreas de saúde. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br, bem como no Departamento de Licitações e Compras a partir das 08:00min do
dia 23/10/2017. Maiores Informações poderão ser obtidas no endereço supra, das
08h00min às 17h00min, ou através do tel.: (12) 3644-5600. Pindamonhangaba, 19
de outubro de 2017.

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

PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 022, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

CONVOCAÇÃO – 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017
Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 3.870,
de 21 de dezembro de 2001 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), a Senhora a seguir relacionada, para o respectivo emprego, de acordo com a
classificação e convocação realizada pela Secretaria de Administração:
- Valéria Cintra de Andrade
Emprego: Ajudante
Investido através do Concurso Público n° 01/2003
Data: 29 de setembro de 2017
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir da respectiva data de admissão.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 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 “13ª Reunião
Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:






Leitura e Aprovação de Ata
FUMCAD 2018
Semana da Criança e do Adolescente
Prestação de Contas – IA3
Outros Informes

Data:
Horário:
Local:

24/10/2017 (terça-feira)
8h00 (oito horas)
Auditório da Prefeitura Municipal

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
em 02 de outubro de 2017.

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo
Presidente

Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos

Thiago Vieira Carvalho
Diretor de Recursos Humanos

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

EXTRATO PARCERIA

nº 37/2017

Processo Administrativo:

Nº 16.310/2017

Parceiros:

Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Secretaria
de Saúde e Assistência Social/
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD que
visa ampliar a ação formadora das
habilidades criativas, pessoal e social
da pessoa com deﬁciência intelectual,
além de informar a sociedade sobre
as reais potencialidades desse aluno,
compreendidos no Plano de trabalho
aprovado pelo Departamento de
Assistência e pelo Conselho Municipal
da Criança e do adolescente.

Prazo:

04/08/2018

Valor:

R$ 20.000,00

Data da assinatura :

04/08/2017

EXTRATO PARCERIA

nº 38/2017

Processo Administrativo:

nº 16.122/2017

Parceiros:

Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Secretaria
de Saúde e Assistência Social /
Associação para Auxílio da Criança e
do Adolescente Projeto Crescer

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD destinado
o desenvolvimento do projeto da
Associação para auxílio da Criança e
do Adolescente Projeto Crescer, que
visa desenvolver um trabalho que
contribua para proteção de crianças e
adolescentes com intuito de minimizar
casos de violação dos direitos,
orientando e apoiando às vítimas e
seus familiares através do atendimento
psicossocial,
compreendidos
no
plano de trabalho aprovado pelo
Departamento de Assistência Social e
pelo Conselho Municipal da Criança e
do adolescente.

Prazo:

04/08/2018

Valor:

R$ 100.000,00

Data da assinatura :

04/08/2017

EXTRATO PARCERIA

nº 39/2017

Processo Administrativo:

nº 15989/2017

Parceiros:

Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba - Secretaria de
Saúde e Assistência Social / Lar da
Criança Irmã Júlia

Objeto:

Repasse
da
verba
FUMCAD
destinado ao desenvolvimento do
projeto que visa oferecer serviço de
acolhimento provisório para crianças
afastadas do convívio familiar por
meio de medida protetiva de abrigo,
em função de abandono ou cujas
famílias ou responsáveis encontramse temporariamente impossibilitados
de cumprir a função de cuidado e
proteção, compreendidos no plano de
trabalho aprovado pelo Departamento
de Assistência Social e pelo Conselho
Municipal da Criança e do adolescente.

Prazo:

4/8/2017

Valor:

R$ 89.825,89

Data da assinatura :

04/08/2018

EXTRATO PARCERIA

nº 40/2017

Processo Administrativo:

nº 16.126/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
- Secretaria de Saúde e Assistência Social
/ IA3 - Instituto de Acolhimento e apoio ao
adolescente

Prazo:

Repasse de verba FUMCAD destinado
o desenvolvimento do projeto da
Instituto de Acolhimento e Apoio ao
Adolescente - IA3, que visa gerar
oportunidade de trabalho e renda como
resultado do desenvolvimento humano
e da educação proﬁssionalizante, que
possibilite a emersão da situação de
vulnerabilidade econômica e social,
além da participação democrática
em diferentes arranjos coletivos,
compreendidos no plano de trabalho
aprovado pelo Departamento de
Assistência Social e pelo Conselho
Municipal da Criança e do adolescente.
04/08/2018

Valor:

R$ 184.000,00

Data da assinatura :

04/08/2017

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** IMPUGNAÇÃO / AVISO DE LICITAÇÃO ***
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 (PMP 27390/2017) – reabertura
A autoridade superior, face ao parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos,
e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, negou provimento à
impugnação interposta pela empresa Engevale Construtora Ltda. (PMP 31640/2017),
em 19/10/2017, e determinou a reabertura do certame, sem alteração do ato
convocatório da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada
para construção do Centro de Iniciação de Esporte – CIE – Crispim, com fornecimento
de material e mão de obra”, com entrega dos envelopes até dia 22/11/2017, às 14h e
início da sessão às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.:
(12) 3644-5600.

