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Pinda ganhará quadra de 
futebol society pública
Pindamonhan-
gaba receberá, 
em 2018, uma 
quadra de futebol 
society. A novida-
de foi ofi cializada 
na última quin-
ta-feira (14), na 
cerimônia de as-
sinatura do con-
vênio do “Progra-
ma 100% Esporte 
para Todos”, cele-
brado entre o Go-
verno do Estado 
de São Paulo e as 
100 cidades con-
templadas, entre 
elas, Pindamo-
nhangaba.

Na cerimônia, Pinda foi 
representada pelo prefeito 

Isael Domingues e pelo 
secretário de Esportes e 

Lazer, prof. Everton Chinaqui

Programação 
natalina segue 
até o fi m 
da semana

Organização e 
manutenção dos 
bairros são foco da 
Subprefeitura de 
Moreira César

São Paulo sanciona 
lei que garante 
maior proteção 
e benefícios ao 
consumidor

Programação 

Cpic e ONG Nova 
Essência participam de 
“Roda de Conversa”

No dia 15 de dezembro, o Cpic partici-
pou do evento “Roda de Conversa” que 
aconteceu no Parque da Moçota, em Caça-
pava. A atividade aconteceu por meio de 
uma parceria entre o Cpic e a ONG Nova 
Essência - Plantas Medicinais.

A palestra fi cou por conta da presidente 
da ONG, Iracelis de Moraes, que abordou 
o tema “A história da fi toterapia em Pin-
damonhangaba/SUS e ONG”.

PÁGINA 5

DIVERSAS AÇÕES MELHORAM 
SEGURANÇA DO CIDADÃO

Novidade na estrutura ad-
ministrativa-organizacional da 
prefeitura, a Secretaria de Pro-
teção e Bem-Estar ao Cidadão 
realizou, em 2017, ações efeti-

vas para melhorar a segurança 
em Pindamonhangaba. 

O destaque é a implantação 
do COI - Centro de Operações 
Integradas que, por meio da 

instalação do sistema de vide-
omonitoramento e 16 câmeras  
em todas as regiões da cidade, 
já trouxe resultados na inibi-
ção de violência.

O retorno da Atividade Delegada também contribuiu para o aumento da segurança

Divulgação

Divulgação

PÁGINA 3
Além da palestra, participantes conheceram horta medicinal

PÁGINA 3
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REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

FESTA DOS 55 ANOS DE CRIAÇÃO DA APL
Fotos: Divulgação

Divulgação

Divulgação

Na noite de sexta-feira (15), em sua sede no Palacete 10 de Julho, a APL – Academia Pindamonhan-
gabense de Letras comemorou os seus 55 anos de existência (criada em 18/12/1962) com uma animada 

sessão festiva onde foi apresentada a diretoria da entidade para o biênio 2018/2019: presidente Elisabe-
te Guimarães; vice-presidente,  Edmar de Souza; 1º secretário,  Aércio Muassab; 2º secretário, Rhosana 

Dalle; 1º tesoureiro, Edson de Souza; 2º tesoureiro,  Ana Maria Guimarães Iadeluca.

O ‘Parabéns a você’ com direito ao bolo dos 55 anos

A apresentação Corporação Musical Euterpe,  sob a regência do maestro Marcos 
Roberto, despertou emoção e reminiscências pelos salões do palacete do Barão de Itapeva 

Premiados trovadores, os irmãos José e João  Paulo 
Ouverney se juntaram ao poeta Paulo Tarcízio e sua 
esposa a poetisa Anamaria Jório Marcondes para a 
declamação de trovas alusivas ao aniversário da APL

Dois pronunciamentos 
marcaram a data festiva, 
o ‘Presidente de Honra” 
da APL, Francisco Piorino, 
discorrendo sobre os 
55 anos da Academia; 
o acadêmico Luiz 
Salgado Ribeiro  (foto 
acima) homenageando 
a inesquecível escritora 
Eloyna Salgado Ribeiro, 
sua mãe, pelos 100 
anos de nascimento 
comemorados neste 
dezembro

A simpatia do casal, 
acadêmica Rute Eliana 
(interpretando a 
“Princesinha do Norte”) e 
do artista Luiz Henrique 
Moradei (interpretando o 
brasileiríssimo Saci Pererê)

São Paulo sanciona lei que garante maior 
proteção e benefícios ao consumidor

O governador Geraldo 
Alckmin sancionou na últi-
ma sexta-feira (15), o pro-
jeto de lei que estabelece 
novas normas de proteção 
aos consumidores paulistas, 
especialmente aqueles que 
utilizam programa de pontu-
ação, cartão de fi delidade ou 
similares.

  O projeto obriga os for-
necedores a disponibiliza-
rem aos clientes cadastrados 
em programas de pontua-
ção, cartão fi delidade ou si-
milar, o número de pontos 
acumulados, o prazo de vali-
dade, as formas de extinção 
ou perda dos pontos, e todos 
os benefícios gerados. Todas 
as informações deverão ser 

prestadas de forma clara e 
objetiva.

 Essas informações pode-
rão ser disponibilizadas nas 
páginas das empresas na in-
ternet e diretamente no esta-
belecimento comercial, me-
diante simples solicitação do 
cliente, exigindo-se apenas 
documento de identifi cação.

 O projeto também am-
plia para 20 dias o prazo 
para o consumidor apre-
sentar esclarecimentos, 
prova da quitação ou con-
testar os valores que lhe fo-
rem cobrados. Obriga que 
as empresas disponibilizem 
acesso gratuito, por meios 
físico e eletrônico, para que 
o consumidor possa consul-

tar os dados da inadimplên-
cia originária da inscrição. 
Além disso, os bancos de 
dados de proteção ao cré-
dito deverão disponibilizar, 

em suas páginas na inter-
net, manuais e/ou cartilhas 
de orientação financeira e 
prevenção ao superendivi-
damento.

Lide Vale do Paraíba elege  a empresa líder do ano

O Lide - Grupo de líde-
res empresariais, instituiu 
o Prêmio Líderes do Brasil, 
que reconhece nacionalmen-
te o talento, competência e 
comprometimento de líderes 
de todo País, para um Brasil 
melhor e mais competitivo, 
de forma ética e transparente.

Este prêmio, na sua sé-
tima edição, é hoje uma das 
maiores e mais respeitadas 
premiações de todo o País.

A cerimônia de entre-
ga do prêmio foi no Palácio 

dos Bandeirantes, sede do 
Governo do Estado de São 
Paulo. Entre as autoridades 
presentes estavam os minis-
tros Henrique Meirelles (Fa-
zenda) e Torquato Jardim 
(Justiça); o governador do 
Estado de São Paulo, Geral-
do Alckmin; e o prefeito pau-
listano, João Doria.

O Lide Vale do Paraíba, 
através do seu presidente Mar-
co Fenerich, indicou a empre-
sa MBM Business School, que 
conquistou o Prêmio Líderes 

do Brasil 2017, na categoria 
Empresa Líder do Vale do Pa-
raíba, recebido pelo seu presi-
dente, Flávio Garcia.

Marco Fenerich, presi-
dente do Lide Vale do Para-
íba, destaca a importância 
da indicação: “Em primeiro 
lugar o prêmio engrandece 
e prestigia nossa região na-
cionalmente, num ano tão 
conturbado o empresário 
que se destacou nesse cená-
rio merece ser premiado e 
aplaudido, e nada melhor do 

que uma empresa que além 
do sucesso do seu próprio 
negócio, que através dele já 
lapidou e fez crescer mais 
de 3.500 empresários, por 
isso a merecida indicação da 
MBM Business School”.

No ano Passado o Lide 
indicou a Basf como empresa 
líder. O prêmio foi recebido 
por Patrick Silva, diretor de 
Infraestrutura da Basf para 
América do Sul e diretor do 
maior complexo químico da 
Basf na América Latina.

Esporte para todos            
       

Para os amantes do futebol 
Pindamonhangaba anuncia uma 
novidade: a cidade ganhará uma 

quadra de Futebol Society pública. A notícia 
foi ofi cializada na última quinta-feira (14), 
durante cerimônia de assinatura de convênio 
do “Programa 100% Esporte para Todos”, 
celebrado entre o Governo do Estado de São 
Paulo e as 100 cidades contempladas, entre elas, 
Pindamonhangaba.

O CEU das Artes, localizado no Vale das 
Acácias, em Moreira César, foi o local escolhido 
para sediar a construção da futura quadra. 
Segundo informações da prefeitura, a área 
atende todos os requisitos do programa e foi 
indicada no Plano de Trabalho, redigido na 
candidatura da cidade.

O “Programa 100% Esporte para Todos” é 
da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 
do Estado de São Paulo e seleciona projetos de 
prefeituras paulistas interessadas na adesão ao 
programa por meio da celebração de Termo de 
Cooperação Técnica entre a Secretaria do Estado 
e os municípios. 

Cada município redigiu a proposta com Plano 
de Trabalho, apresentação documental e indicou 
disponibilidade de terreno que atendesse as 
especifi cações mínimas previstas no Manual do 
Programa. 

Pinda ser contemplada é uma grande 
conquista para o esporte da cidade. Tanto para 
os que praticam esportes quanto para os que 
virão a praticar!

Pesquisadores, profi s-
sionais e especialistas em 
Tecnologia da Informação 
têm uma nova oportunidade 
para se capacitarem em te-
mas referentes à “Segurança 
da Informação”. Trata-se do 
projeto “Criptografi a pós-
quântica efi ciente para a 
construção de aplicações de 
segurança avançadas”.

Entre as habilidades 
adquiridas estarão: desen-
volver e analisar sistemas 
criptográfi cos pós-quânti-
cos seguros e amigáveis a 
hardware, com o objetivo 
de fornecer uma variedade 
de serviços de segurança, 
incluindo cifração, autenti-
cação e assinaturas digitais. 
Criptosistemas pós-quânti-
cos envolvem as famílias de 
algoritmos baseados em re-
ticulados (lattices), códigos 
corretores de erros, sistemas 
multivariados quadráticos 
(MQ) e esquemas baseados 
em primitivas criptográfi cas 
simétricas em geral, bem 
como em funções de hash. 

Desenvolvido pela Escola 
Politécnica da USP em par-
ceria com a Intel Semicon-
dutores do Brasil, o projeto 
oferece mestrado e treina-
mento técnico (TT-4A), com 
chances de bolsa pela Fapesp 
(Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Pau-
lo). Essa bolsa é voltada para 
alunos graduados do nível 
superior, especialistas em 
Tecnologia da Informação 
com pelo menos quatro anos 
de experiência, sem vínculo 
empregatício, com dedicação 
de 16 a 40 horas semanais às 
atividades de apoio ao proje-
to de pesquisa.

O prazo de inscrição vai 
até dia 31 de dezembro de 
2017 e para se inscrever, os 
interessados devem enviar 
e-mail para o professor coor-
denador do projeto, Marcos 
Antonio Simplicio Junior: 
msimplicio@larc.usp.br

Mais informações nos 
links: fapesp.br/oportunida-
des/1644 ou fapesp.br/opor-
tunidades/1645.

Escola Politécnica da USP oferece 
mestrado e curso técnico em 
“segurança da Informação”  
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Programação natalina segue até o fim da semana
A praça Monsenhor Marcon-

des recebe as festividades na-
talinas até sábado (23). “Papai 
Noel”, “Mamãe Noel” e os duen-
des estão atendendo as crianças 
na casinha, nesta semana, dias 
22 e 23, das 19 às 22 horas.

Desde o dia 2, até o dia 23, 
o coreto da Praça está receben-
do atrações culturais natalinas, 
a partir das 20h30. Os últimos 
shows serão nos dias 21, com a 
Cantata da Euterpe, dia 22 com 
Exalta Cristo e dia 23 com Rafi-
nha Acústico por meio do Sesc 
/ Sincomércio. Já se apresenta-
ram na praça: Coral Universi-
tário da Funvic, Aprendizes da 
Corporação Musical Euterpe, 
Igreja Adventista, Projeto Guri, 
coral Madrigal in Cantum , ban-
da do Cavex, Ballet Júlia Pyles, 

Orquestra de Cordas da Euterpe 
e projeto As Mãos que Encan-
tam.

Outras atrações

Outra atração na Praça é o 
City Tour Histórico-Cultural, 
realizado gratuitamente pela 
equipe do Departamento de 
Turismo da Prefeitura, levando 
a população para conhecer um 
pouco da história de Pindamo-
nhangaba percorrendo as ruas 
do centro da cidade. A atração 
atenderá dis 21, 22 e 23, a partir 
das 19 horas.

A praça Monsenhor Marcon-
des terá ainda o Centro Itine-
rante de Informações Turísti-
cas, Feira de Artesanato e Área 
de Alimentação. Projeto “Mãos que Encantam” durante apresentação no coreto da praça Monsenhor Marcondes

Divulgação

Cpic realiza “Cozinha Saudável de Natal” no Santa Cecília            
       

Aconteceu no dia 13 de de-
zembro no centro comunitário 
do bairro Santa Cecília uma prá-
tica de “Cozinha Saudável” com 
a temática “Natal”. Os pacientes 
da USF (Unidade de Saúde da 
Família) do bairro foram divi-

didos em grupo e puderam co-
zinhar pratos saudáveis sob a 
supervisão e o apoio de Denize 
Napier e de Jorge Henrique Sa-
lum – ambos do Cpic (Centro de 
Práticas Integrativas e Comple-
mentares). 

“Foi uma tarde de partilha e 
de aprendizado”, disse a coor-
denadora do Cpic, Ticianna de 
Oliveira Dantas da Gama Santa-
na. A enfermeira Léia Melo Nu-
nes da Cruz agradeceu a todos 
que participaram e enfatizou “a 
importância da busca por uma 
vida saudável, com o aproveita-
mento dos alimentos e a utiliza-
ção de plantas alimentícias não 
convencionais”.

“Roda de Conversa” 

No dia 15 de dezembro, o 
Cpic participou do evento “Roda 
de Conversa” que aconteceu no 
Parque da Moçota, em Caçapa-
va. A atividade aconteceu por 
meio de uma parceria entre o 
Cpic e a ONG Nova Essência - 
Plantas Medicinais.

A palestra ficou por conta da 
presidente da ONG, Iracelis de 
Moraes, que abordou o tema “A 
história da fitoterapia em Pin-

damonhangaba/SUS e ONG”.
Com uma visão interdisci-

plinar, o Cpic oferece diversas 
atividades à população. Entre 
elas estão: lian gong, medita-
ção, arteterapia, tai chi pai lin, 

oficinas de “Cozinha Saudável”, 
atendimento homeopático e ati-
vidades educacionais de lazer e 
terapêuticas. O Cpic fica na ave-
nida Albuquerque Lins, 245, no 
bairro São Benedito. 

“Cozinha Saudável”estimula o aproveitamento dos alimentos e 
o uso de plantas alimentícias não convencionais

Participantes conheceram a Horta Medicinal do Parque da Moçota   

Divulgação

Divulgação

Pinda ganharÁ uma quadra 
de futebol society Pública 

Pindamonhangaba receberá, 
em 2018, uma quadra de futebol 
society. A novidade foi oficiali-
zada na última quinta-feira (14), 
na cerimônia de assinatura do 
convênio do “Programa 100% 
Esporte para Todos”, celebrado 
entre o Governo do Estado de 
São Paulo e as 100 cidades con-
templadas, entre elas, Pindamo-
nhangaba.

A   quadra de futebol Society 
contemplada pelo convênio será 
construída no CEU das Artes, 
no Vale das Acácias, em Moreira 
César, área que atendia todos os 
requisitos do programa e indi-
cada no Plano de Trabalho, re-
digido na candidatura de Pinda-
monhangaba.

Na cerimônia, Pinda foi re-
presentada pelo prefeito Isael 
Domingues, o secretário de Es-
portes e Lazer, prof. Everton 
Chinaqui, acompanhados do 
deputado estadual, André do 
Prado. O evento teve à frente o 
governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin e o vice-
governador Márcio França.  

O “Programa 100% Esporte 
para Todos” foi instituído pela 
Secretaria de Esporte, Lazer e Ju-
ventude do Estado de São Paulo, 
através da Resolução nº 009, de 

20 de março de 2017, que visava 
selecionar proposituras para a 
celebração de Termo de Coope-
ração Técnica entre a Secretaria 
do Estado (Selj e as prefeituras 

paulistas interessadas na adesão 
ao programa. Cada município 
redigiu a proposta com Plano de 
Trabalho, apresentação docu-
mental e indicou disponibilidade 

de terreno que atendesse as espe-
cificações mínimas previstas no 
Manual do Programa, para a im-
plantação de uma pista de skate 
ou uma quadra de futebol society.

A inscrição das proposituras 
foi em abril, pessoalmente, na 
Secretaria em São Paulo, e Pin-
da recebeu, na última semana, a 
confirmação de que foi contem-
plada com a quadra de futebol 
society. O Plano de Trabalho 
foi redigido em conjunto pela 
Secretaria de Esportes, Infra-
estrutura e Planejamento, com 
revisão do Gabinete e Departa-
mento de Convênios e taxas pa-
gas pela Secretaria de Finanças.

O prefeito Isael Domingues 
reconhece e agradece o empe-
nho de todos pela candidatura 
de Pinda ao Programa. “Quero 
muito agradecer aos gestores e 
servidores envolvidos na can-
didatura de Pinda, por mais 
essa conquista. Foi uma grande 
oportunidade de trazer investi-
mento para Pindamonhangaba 
e fiquei muito feliz por tudo ter 
dado certo”, afirmou.

Conquista será possível graças a convênio entre o Governo Estadual e a Prefeitura de Pinda

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 166/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a), Sr. (a) NEUSA VIEIRA DE 
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel, situado a rua JOSÉ DE ALENCAR,  S/N°, 
quadra F, lote 90, VILA PRADO, inscrito no município  sob a sigla SE111511005000, 
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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Nº Nome completo Pontuação

01 Rosana Balbina Conceição Naressi 9.380,60

02 Noemi Silva 9.348,34

03 Flavia Renata Farath Lourenço 9.216,20

04 Denise Cristina Bueno Lopes 9.192,24

05 Solange Marques Ribeiro 9.162,40

06 Fabia Cristina Souza de Oliveira Mendes 9.147,89

07 Margareth Silva Torres 8.828,85

08 Cristiana Rosa Pereira da Silva 8.769,60

09 Veruska Aparecida Gayean de Castro 8.720,44

10 Tatiane Roberta Silva 8.695,04

11 Ligia Mara Florêncio Fernandes 8.623,80

12 Alessandra Cundari da Rocha 8.554,90

13 Ana Maria Costa 8.512,40

14 Sandra Regina dos Santos de Paula 8.280,77

15 Doraci das Graças dos Santos 8.245,60

16 Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 8.035,50

17 Ana Paula Marques Pereira de Siqueira 6.877,40

18 Daniele Monteiro Correard Moreira 6.304,37

19 Magali Aparecida Almeida 5.783,63

20 Cecilia Marcia Paiva de Oliveira 5.636,47

21 Sara Adriana de Souza Ramos 5.397,32

22 Gislaine Cristina Alves da Silva 5.286,00

23 Karla Priscila Antunes da Silva Mazur 5.142,80

24 Joara Aparecida Ribeiro Scharan Gil 5.107,89

25 Eunice Aparecida de Oliveira 5.028,00

26 Lucimara de Oliveira Barcellos Pereira 4.893,00

27 Maria de Fátima Silva Viana 4.816,16

28 Norma Moreira Ramos de Araújo 4.792,09

29 Marcela Pereira Fernandes Floriani 4.752,14

30 Amanda Carolina Gonçalves Muhlen 4.196,13

31 Natalia Domingos dos Santos 4.016,00

32 Roseli dos Santos Bassanelli Pereira 4.011,00

33 Ana Claudia dos Santos de Souza 3.953,00

34 Antônio Raulf Alves Ferreira Di Carli Meireles 3.889,00

35 Anna Paula Silva Carneiro 3.649,00

36 Fernanda Maria Godoy Ataíde Gonçalves 3.586,00

37 Vanessa Camargo Coelho Cruz 3.579,00

38 Amanda Cristina Barbosa de Almeida do Espirito Santo 3.493,00

39 Júlia de Carvalho Vieira Guimarães 3.320,00

40 Jorita dos Reis Ribeiro 3.240,00

41 Natalie Rozini Moreira de Mello 3.051,00

42 Danielle Cristine de Moraes Machado 3.045,00

43 Vivian Miné Geraldo Garcia 3.031,00

44 Ana Alice de Souza Silva  2.954,00

45 Karina Nelbi Ferreira de Souza 2.912,00

46 Deline Lourenço dos Santos 2.885,00

47 Ana Claudia Barbosa de Miranda 2.764,00

48 Solange Catarina de Sousa 2.729,00

49 Selma Felício de Souza Pinto 2.678,00

50 Monica Cristina Corrêa 2.656,00

51 Claudia Fadu Souto Saber e Silva 2.615,00

52 Rita Gisele Dantas Leite 2.575,00

53 Andreia Cristina Mota Ricardo 1.442,00

54 Paula Andrade Garcia de Azevedo 1.114,00
55 Maria Benedita Firmo 900,00
56 Camila de Morais Moura Foltuerye 853,00
57 Fernanda Ferreira de Freitas Silva 790,00
58 Ana Rosa Pereira Piorino 716,00
59 Cris� na Barreto Guedes 680,00
60 Rosilene Tarife Mariano de Luca 653,00

Lista dos indeferidos
Matrícula   845839                         Indeferida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO

Lista dos deferidos para os Projetos Especiais – REVISÃO 02
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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 040/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 040/2017 de “aquisição de insumos para atender aos 
usuários do programa de diabetes municipal pelo periodo de 12 (doze) meses”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
19/09/2017: 

ATA nº 127/2016 Empresa: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 UN Lanceta descartável para punção digital em 
aço inox, bisel trifacetado embutido firmemente 
em corpo plástico ou outro material compatível, 
com tampa protetora de fácil remoção e que 
proteja a lanceta após o uso, estéril e 
descartável para o uso em lancetador 
compativel. Embalagem resistente que garanta 
a integridade do produto até o momento do 
uso, trazendo externamente dados de 
fabricação, esterulização e procedência. 
OBSERVAÇÃO: Será exigido conforme 
contrato ceder 2.000 (dois mil) lancetadores 
compatíveis com as lancetas, além de 
garantia, manutenção, manual em língua 
portuguesa do aparelho oferecido. 

Uniqmed 0,07 365.000 

ATA nº 128/2016 Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 UN Agulha descartável para (sistema de aplicação 
reutilizável de insulina ou caneta) de 
dimensões: (0,5 x 0,25 mm a 0,6 x 0,3 mm) 
confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel 
trifacetado, afiada, com compatibilidade com 
todos os sistemas de aplicação de insulina 
(canetas). embalada em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica. 

Droplet 0,2800 25.000 

05 UN Lanceta para punção digital, com dispositivo de 
segurança, descartável e estéril, para 
utilização única, com diâmetro entre 25g e 28g, 
e profundidade entre 1,8mm e 2,0mm, em aço 
inox e bisel trifacetado, estéril e descartável 
embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, 
trazendo externamente dados de fabricação, 
esterilização e procedência. 

Medisafe 0,2353 120.000 

06 UN 
 

Agulha descartável para (sistema de aplicação 
reutilizável de insulina ou caneta) de 
dimensões: (0,4 x 0,23mm). 

Droplet 0,2475 12.000 

07 UN Seringa descartável, capacidade de 50ui e 
agulha de 6mm x 0,25mm. SR 0,3500 400.000 

ATA nº 129/2016 Empresa: INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 UN Seringa descartável, capacidade de 50 ui e agulha de 
dimensões: (8 X 0,3 E 9,5-0,33 MM) estéril de 
plástico, atóxica, incolor com resistência, mecânica, 
corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, de 0 a 
50 ui com divisões de 1 em 1 unidade, com agulha 
hipodérmica acoplada no corpo da seringa 
(monobloco), extremidade proximal do êmbolo com 
pistão de vedação de borracha atóxica, apirogÊnica, 
confeccionada em aço inoxidável, nivelada, polida, 
cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com 
canhão translucido, provida de protetor que permita 
perfeita adaptação do canhão. 

INJEX 
STILLY LINE 

0,2950 850.000 

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 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2017 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 044/2017 de “aquisição de insumos para coleta para 
atender ao laboratório municipal, pelo período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para 
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 29/09/2017: 

ATA nº 139/2016 Empresa: VALE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP 
Lote Ite

m 
Unid. 

De 
medi

da 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário 

(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 01 UN 1.035.002.010898  
Tubo para coleta de sangue a vácuo, medindo 13 
x 100 mm, aspiração de 5,0 ou 6,0 ml. 
Descrição completa: 
Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico 
transparente, incolor, estéril, medindo 13 x 100 
mm, com capa protetora, aspiração de 5,0 ou 6,0 
ml, com gel separador (para obtençao de soro) e 
ativador de coagulo. Apresentação caixa com 50 
tubos / 100 tubos. 

Biocon 0,79 100.000 

 02 UN 1.035.002.010948 
Tubo para coleta de sangue a vácuo, 16,0 x 100 
mm 
Especificação: 
Descartável, estéril, com tampa plástica protetora, 
sistema de segurança na tampa, marca de 
preenchimento do volume de aspiração com rótulo 
aderido contendo número de lote e prazo de 
validade, volume de aspiração de 07 a 09 ml, 
contendo heparina sódica, para obtenção de 
plasma. 

Labor 
Vaccun/ 

Shandong 
Weigao 

CO 

0,93 100 

 03 UN 1.035.002.011054  
Tubo para coleta de sangue a vácuo com EDTA. 
Descrição completa: 
Tubo para coleta de sangue a vácuo com edta, em 
plástico transparente, incolor, estéril, medindo 
13,0 x 75 mm., com capa 
protetora, aspiração de 1,5 a 2,5 ml., com edta 
(pediátrico), na cor roxo. 

Biocon 0,63 20.000 

 04 UN 1.035.002.010900 
Tubo para coleta de sangue a vácuo, medindo 
13,0 x 75 mm, aspiração de 4,0 a 5,0 ml. 
Descrição completa: 
Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico 
transparente, incolor, estéril, medindo 13,0 x 75 
mm, com capa protetora, aspiração de 4,0 a 5,0 
ml, com edta, na cor roxa.  apresentação caixa 
com 50 tubos / 100 tubos. 

Biocon 0,68 60.000 

 05 UN 1.035.002.010901 
tubo para coleta de sangue a vácuo 
descrição completa: 
tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico 
transparente, incolor, estéril, 
medindo 13,0 x 75 mm, com capa protetora, 
aspiração de 1,8 a 3,5 ml, com citrato de sódio, na 
cor azul. 

Biocon 0,79 7.500 

       
02 06 UN 1.035.002.010951 

Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 
Descrição completa: 
Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 
25x08 mm, com bisel trifacetado, siliconizada, 
esterilizada com oxido de etileno - apresentação 
caixa com 100 unidades, acompanhada de 
adaptador para agulha de coleta múltipla de 
sangue a vácuo, em plástico, incolor, com sistema 
integrado que recobre a agulha após o uso. 

Labor 
Vaccun/ 

Shandong 
Wigao CO 

0,45 44.000 

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 

 07 UN 1.035.002.010952 
Agulha descartável para coleta múltipla de sangue 
a vácuo. 
Descrição completa: 
Agulha descartável para coleta múltipla de sangue 
a vácuo, medindo 25x7, com bisel trifacetado, 
siliconizada, esterilizada com oxido de eitleno - 
apresentação caixa com 100 unidades, 
acompanhada de adaptador para agulha de coleta 
multipla de sangue a vácuo, em plástico, incolor, 
com sistema integrado que a agulha apos o uso. 

Labor 
Vaccun/ 

Shandong 
Wigao CO 

0,44 10.000 

 09 UN 1.035.002.011209 
Escalpe com trava de segurança, adaptador luer, 
estéril, de uso único, com extensão em vinil 
transparente de 19 cm de comp. 
Descrição completa: 
Escalpe com trava de segurança, adaptador luer, 
estéril, de uso único, com extensão em vinil 
transparente de 19 cm de comprimento, agulha de 
calibre 21g, com asas de plástico flexível na cor 
verde. 

Labor 
Vaccun 

0,99 1.000 

 10 UN 1.035.002.011210 
Escalpe com trava de segurança. 
Descrição completa: 
Escalpe com trava de segurança, adaptador luer, 
estéril, de uso único, com extensão em vinil 
transparente de 19 cm de comprimento, agulha de 
calibre 23g, com asas de plástico flexível na cor 
verde 

Labor 
Vaccun 

0,96 500 

 14 UN 1.003.003.016564 
Adaptador para coleta múltipla de sangue a vácuo 
Descrição completa: 
Adaptador para coleta múltipla de sangue a vácuo, 
em polipropileno, com bico excêntrico, estéril, com 
adaptador luer, coleta única, com antecâmara de 
apoio com controle visual do fluxo sanguíneo. 

Craplast 0,11 3.000 

       
03 08 UN 1.035.002.011055 

Garrote tecido elástico. 
Descrição completa: 
Garrote tecido elástico para coleta de sangue e 
punção venosa, em tecido elástico resistente, 
bordas arredondadas, com sistema de trava, 
botão de regulagem de tensão e botão de 
abertura. 

Vacuplast 12,00 20 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2017 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 064/2017 de “aquisição de mobiliário para atender as 
unidades de ensino e prédios da secretaria de educação e cultura”, foram elaboradas as Atas 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 17/10/2017: 

ATA nº 144/2016 Empresa: ARTEMOVEIS SOLUÇÕES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 CJ 2.020.001.019393 - Conjunto de Carteira 
individual com porta livros 

CEQUIPEL 450,00 660 

02 CJ 2.020.001.019394 - Conjunto de Carteira 
individual com porta livros. 

CEQUIPEL 430,00 1.000 

03 CJ 2.020.001.019395 - Conjunto para 
professor composto de Mesa com 
gaveteiro suspenso.  

CEQUIPEL 930,00 100 

04 CJ 2.020.001.019396 - Conjunto de Mesa 
Refeitório 

CEQUIPEL 1.800,00 60 

05 CJ 2.020.001.019397- Conjunto de Mesa 
Refeitório 

CEQUIPEL 2.000,00 30 

ATA nº 145/2016 Empresa: DYAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 

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 

Item Unid. 
De 

medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

06 CJ 2.020.001.019398 - Mesa de reunião 
elíptica com caixa de tomadas 

FORTLINE 1.127,00 15 

ATA nº 146/2016 Empresa: LUNION FLEX COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

08 CJ 2.020.001.019400 – Armário baixo 
complemento com 02 portas 

FORTLINE 705,00 10 

10 CJ 2.020.001.019402 - Cadeira fixa de 
interlocução com base esqui. 

LUNIONFLEX 725,00 160 

11 CJ 2.020.001.019403 - Cadeira giratória 
gerencia com braços. 

FRISOKAR 1.225,00 05 

ATA nº 147/2016 Empresa: MARFMÓVEIS EIRELI EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

07 CJ 2.020.001.019399 - Mesa de trabalho 
angula com calha. 

MARZO 
VITORINO 

830,00 10 

14 CJ 2.020.001.019406 - Roupeiro de aço 
carbono simples com 8 portas pequenas 
sobrepostas 

W3 730,00 20 

ATA nº 148/2016 Empresa: METALPOX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

13 CJ 2.020.001.019405 - Roupeiro de 12 
portas pequenas sobrepostas 
 

W3/RSFL-12 2.227,00 20 

15 CJ 2.020.001.019407 - Roupeiro de aço 
carbono simples com 4 portas pequenas 
sobrepostas 

W3/RSFL-4/2 826,00 10 

16 CJ 2.020.001.019408 - Estante de aço face 
simples estrutura composta por base 
retangular fechada confeccionada em 
chapa de aço. 

METALPOX 
3FE104 

1.752,00 100 

17 CJ 2.020.001.019409 - Expositor articulável 
p/ livros e revistas com estrutura 
composta por base retangular fechada. 

METALPOX 
2FE104 

3.100,00 50 

18 CJ 2.020.001.019410 - Armário 
confeccionado em chapa de aço SAE-1008 
a SAE-1012 (#26) 

W3/AL-402F 1.564,00 150 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 088/2017 de “aquisição de equipamentos de proteção 
individual (EPI) para as secretarias da administração geral conforme termo referência”, 
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas 
em 24/10/2017: 

ATA nº 155/2016 Empresa: J&M EPI'S UNIFORMES LTDA ME 
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 

Item Unid. 
De 

medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

06 CJ 2.020.001.019398 - Mesa de reunião 
elíptica com caixa de tomadas 

FORTLINE 1.127,00 15 

ATA nº 146/2016 Empresa: LUNION FLEX COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

08 CJ 2.020.001.019400 – Armário baixo 
complemento com 02 portas 

FORTLINE 705,00 10 

10 CJ 2.020.001.019402 - Cadeira fixa de 
interlocução com base esqui. 

LUNIONFLEX 725,00 160 

11 CJ 2.020.001.019403 - Cadeira giratória 
gerencia com braços. 

FRISOKAR 1.225,00 05 

ATA nº 147/2016 Empresa: MARFMÓVEIS EIRELI EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

07 CJ 2.020.001.019399 - Mesa de trabalho 
angula com calha. 

MARZO 
VITORINO 

830,00 10 

14 CJ 2.020.001.019406 - Roupeiro de aço 
carbono simples com 8 portas pequenas 
sobrepostas 

W3 730,00 20 

ATA nº 148/2016 Empresa: METALPOX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

13 CJ 2.020.001.019405 - Roupeiro de 12 
portas pequenas sobrepostas 
 

W3/RSFL-12 2.227,00 20 

15 CJ 2.020.001.019407 - Roupeiro de aço 
carbono simples com 4 portas pequenas 
sobrepostas 

W3/RSFL-4/2 826,00 10 

16 CJ 2.020.001.019408 - Estante de aço face 
simples estrutura composta por base 
retangular fechada confeccionada em 
chapa de aço. 

METALPOX 
3FE104 

1.752,00 100 

17 CJ 2.020.001.019409 - Expositor articulável 
p/ livros e revistas com estrutura 
composta por base retangular fechada. 

METALPOX 
2FE104 

3.100,00 50 

18 CJ 2.020.001.019410 - Armário 
confeccionado em chapa de aço SAE-1008 
a SAE-1012 (#26) 

W3/AL-402F 1.564,00 150 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 088/2017 de “aquisição de equipamentos de proteção 
individual (EPI) para as secretarias da administração geral conforme termo referência”, 
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas 
em 24/10/2017: 

ATA nº 155/2016 Empresa: J&M EPI'S UNIFORMES LTDA ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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02 PAR 1.011.001.017641 Luva de segurança 
confeccionada em vaqueta modelo petroleira, 
reforço interno na palma, elástico embutido no 
dorso na altura do punho, modelo cinco dedos, 
costura em nylon. Comprimento de 23 a 25cm 
(medida da borda do punho até o dedo maior). 

Amcouros 
CA 34008 

14,70 200 

04 PAR 1.011.001.017643 Luva de segurança 
confeccionada em raspa com punho de 15 cm, 
reforço interno na palma e face palmar dos 
dedos; tira de reforço em raspa entre os dedos 
polegar e indicador, costura em linha de 
algodão ou nylon. 

Amcouros 
CA 32466 

9,80 400 

05 PAR 1.011.002.004596 LUVA DE SEGURANÇA 
TRICOTADA EM 04 FIOS DE 
ALGODÃO, COM PIGMENTOS DE PVC NA 
FACE PALMAR, ACABAMENTO EM 
OVERLOQUE E PUNHO COM ELÁSTICO. 

Tsuzuki 
CA 10464 

1,78 200 

08 PAR 1.011.001.017634 Perneira de segurança 
confeccionada em duas camadas de laminado 
de pvc, forrada, com três lâminas (talas) de 
aço na parte frontal, metatarso fixado através 
de costura, fechamento nas bordas por meio 
de viés em material sintético, fechamento total 
(traseiro) em velcro e comprimento mínimo de 
38 cm. 

Indart 
CA 10258 

15,74 30 

11 PC 1.011.001.017637 Avental em raspa inteiro 
(sem emendas), medindo 1,00m x 0,60m 
(altura x largura), com tiras em raspa fixadas 
por rebites ou costura dupla reforçada na 
cintura e no pescoço, ajuste da cintura é feito 
por meio de fivelas metálicas. 

Fort Couro 
CA10511 

19,50 40 

21 UN 1.011.001.019059 Capa de chuva tipo 
morcego, com capuz, em PVC forrado, cor azul 
marinho, costuras em solda eletrônica, 
fechamento através de botões de pressão 
plásticos ou metálicos e com comprimento 
mínimo (medido da gola à borda inferior da 
capa) de 1,10m e máximo de 1,20m. 

Brascamp 
CA 28449 

15,84 100 

25 PC 1.011.001.017596 Respirador purificador de ar 
de segurança, tipo peça semi-facial filtrante 
para partículas pff1, com formato de concha 
dobrável, com face externa em tonalidade 
diferente da face interna que deverá ser na cor 
branca; com solda ultrasônica em todo seu 
perímetro; a peça apresenta em uma de suas 
laterais um dispositivo em material plástico 
onde internamente encontra-se uma válvula de 
exalação. os tirantes elásticos possuem uma 
alça para apoio na nuca do usuário e outra na 
altura das orelhas; a parte superior externa do 
respirador possui uma peça de material 
metálico, moldável, para apoio nasal. 

Vl. Safety 
CA 29786 

1,00 1.500 

26 UN 1.011.001.017597 Respirador purificador de ar 
de segurança semi-descartável, tipo peça 
semifacial filtrante para partículas PFF2-VO 
para concentrações até 50 ppm, com formato 
tipo concha, entremeada entre as faces 
internas e externas por uma camada de 
partículas de carvão ativado. A face interna é 
revestida na cor branca. Na face externa do 
respirador, em sua laterais são fixados quatro 
grampos metálicos, dois de cada lado, nos 
quais são presas as pontas de 02 tirantes 
elásticos a serem posicionados no alto da 
cabeça e na nuca do usuário. O respirador 
possui um dispositivo plástico, localizado na 
parte externa, contendo uma válvula de 
exalação, proporcionando maior conforto. 

Vl. Safety 
CA 29784 

2,50 200 

28 PC 1.011.002.004727 Filtro mecânico para 
partículas p2. Acessório compatível com 
respirador série 8000 cadastrado. 

Moldex 
CA 11017 

24,90 150 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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29 UN 1.011.001.017600 Cartucho filtro para vapores 
orgânicos. Acessório compatível com 
respirador série 8000 cadastrado 

Moldex 
CA 11017 

39,80 150 

30 UN 1.011.001.017105 Cartucho filtro para vapores 
orgânicos e gases ácidos. Acessório 
compatível com respirador série 8000. 

Moldex 
CA 11017 

39,90 120 

31  1.011.001.017601 Respirador purificador de ar 
de segurança, tipo peça semifacial filtrante 
para partículas PFF2/P2, com formato tipo 
concha dobrável e solda ultra-sônica em todo o 
seu perímetro. O respirador possui face interna 
revestida na cor branca e externa na cor azul. 
Nas laterais externas do respirador são fixadas 
duas presilhas de material plástico, uma de 
cada lado, através das quais passa uma fita 
elástica branca, entrelaçada nas presilhas, 
perfazendo uma alça na parte superior, para 
fixação da peça no alto da cabeça e a outra na 
parte inferior, para fixação na altura da nuca do 
usuário. A parte superior externa da peça 
possui uma tira de material metálico moldável, 
utilizada para ajuste no septo nasal. Na face 
lateral do respirador existe um dispositivo de 
material plástico, dotado internamente de uma 
válvula de exalação. 

Delta Plus 
CA 38509 

1,59 50 

36 UN 1.011.001.017607 Óculos de segurança com 
armação e visor confeccionados em uma única 
peça de policarbonato incolor, com proteção 
superior e lateral injetada na mesma peça. 
Uma peça de plástico rígido em formato de "V", 
com canaleta, é encaixada ao visor e possui 
quatro pinos plásticos para o encaixe de um 
apoio nasal de plástico maleável e um suporte, 
confeccionado em material plástico incolor, 
para colocação das lentes graduadas. As 
hastes são confeccionadas de material plástico 
e são compostas de duas peças: uma semi-
haste vazada com uma das extremidades 
fixada ao visor por meio de parafuso metálico e 
outra semi-haste com um pino plástico em uma 
das extremidades e que se encaixa na outra 
extremidade da semi-haste anterior e que 
permite o ajuste do tamanho através de 
estágios. 

Kalipso Castor 
II 

CA 15618 

28,90 50 

46 FR 1.011.001.017763 Repelente contra insetos 
para uso profissional em atividades ao ar livre; 
repelente de alta eficácia protegendo a pele do 
usuário contra insetos em geral, Aedes 
aegypty e carrapatos. Possui amplo espectro 
de ação repelente, com ação duradoura de até 
7 horas. A formulação do produto não possui 
ingredientes perigosos à pele e a saúde, sendo 
dermatologicamente testado, com boa 
espalhabilidade e toque não gorduroso; 
Validade: mínimo 1 ano após data de 
fabricação e Registro no Ministério da Saúde. 
Natureza Química: Etanol; Hidroxietil Isobutil 
Piperidina Carboxilato; Perfume e Água. 
Embalagem frasco com 110g/120ml. 

Sunlau Henlau 
Quimica 

 

14,43 700 

47 PC 1.011.002.004729 Bloqueador solar UVA/UVB 
com fator de proteção FPS 50 ou 58, produto 
livre de óleo (oil-free), ou seja, não oleoso, 
proporcionando maior conforto na sua 
utilização, hipoalergênico, testado 
dermatologicamente e resistente à água e 
suor.  Embalagem tipo bisnaga com 120g. 

Sunlau Henlau 
Quimica 

 

14,90 2.000 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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48 UN 1.011.001.017764 Creme protetor Grupo 
Especial, sem silicone, para a pele contra 
derivados de petróleo (óleos, graxas, gasolina, 
óleo diesel, querosene etc), colas, verniz, 
cimento seco, pó, tolueno, xileno, n-hexano, 
acetona, benzina, thinner, água-raz, nujol, 
tintas a base de solventes, terra e produtos 
afins que contenham ou não água em sua 
formulação. Embalagem com 200g. 

Help Hand 
Grupo III –

Henlau 
Quimica 
CA 9611 

10,90 30 

49 GL 1.011.001.017765 Gel desengraxante para 
limpeza das mãos formulado à base de óleo de 
laranja (desengraxante natural) combinado 
com hidratantes e emolientes (Aloe Vera e 
Lanolina), aliado também à Pedra Pome 
(esfoliante) , o que permite um alto poder de 
limpeza. Produto natural, sem solventes à base 
de petróleo e sais cáusticos; biodegradável e 
atóxico. Apresentação: Galão mínimo de 3,9 
Kg e válvula pomp. 

Help Hand 
Citrus 

88,00 15 

50 PC 1.011.002.004846 Cinta lombar preta, 
confeccionada em elástico preto com fechos e 
ajustes em velcro, com suspensório ajustável. 
Tamanhos p/m/g/gg. 

Mazola 59,00 50 

ATA nº 156/2016 Empresa: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

09 UN 1.011.001.017636 Capa de chuva com 
manga longa e capuz, em PVC forrado, 
cor amarela, costuras em solda 
eletrônica, fechamento através de botões 
de pressão plásticos ou metálicos e com 
comprimento mínimo (medido da gola à 
borda inferior da capa) de 1,10m e 
máximo de 1,20m. 

Reducap 
CA 21428 

13,80 300 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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17 PAR 1.011.001.018786 Bota de Segurança de 
amarrar. Descrição completa: 
1. Tipo: Bota de Segurança de amarrar. 
2. Tipo do Couro do Cabedal: 
Confeccionado em couro ou vaqueta lisa 
hidrofugada, com espessura de 1.8 a 2.2 
mm, na cor preta. Cano com altura de 
110 mm acolchoado, com no mínímo dois 
gomos e lingueta acolchoada. 
3. Tipo do forro da Gáspea. Em não 
tecido agulhado. 
4. Ilhós/ ilhós gancho: Em latão ou náilon 
na cor preta ou bronze. 
5. Cordão Atacador (cadarço): Em 
algodão, com ponteira de plástico, na 
mesma cor do calçado. Comprimento 
mínimo: 90 cm. 
6. Biqueiras: Plástica ou Resinada 
7. Contraforte: Em material resinado 
termo conformado com espessura mínima 
de 1.5 mm. 
8. Palmilha de montagem: em couro ou 
material reciclado, com espessura mínima 
de 2 mm. 
9. Solado: O solado é constituído de duas 
camadas de poliuretano (Pu) expandido 
bi-densidade, injetado diretamente no 
cabedal, sendo a 1º camada (entressola) 
mais macia e leve proporcionando maior 
conforto, e a 2º camada é a mais 
resistente a objetos cortantes, perfurantes 
e a abrasão pelo fato de ser a mais 
compacta. Nesta 2º camada o sistema 
antiderrapante é constituído de ranhuras 
especiais. 

Mariano 
Militar Mod. 

10.10.V6  
CA 20970 

82,00 45 

18 PAR 1.011.001.019056 Calçado ocupacional 
tipo coturno, confeccionado em couro 
preto curtido ao cromo, cano em lona 
preta resinada, com reforço transversal 
nas laterais com tiras de polipropileno, 
tiras de reforço na borda do cano e na 
parte traseira, fechamento em 
atacadores, palmilha de montagem em 
não tecido com reforço de papelão, 
palmilha interna em EVA dublada em não 
tecido, solado de borracha. 

Mariano 
Militar 

CA 31537 

77,20 200  

 
 
 
 
 

METALPOX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 



18 novas viaturas
No dia 30 de outubro, foram entregues  sete 

automóveis e seis motocicletas para a Polícia Mi-
litar utilizar na Atividade Delegada; uma camio-
nete e um automóvel para o Corpo de Bombeiros 
utilizar nas atividades de fi scalização, vistorias e 
operações; e três automóveis para a Guarda Mu-
nicipal.

 

Atividade Delegada com 
o dobro do efetivo
Em 26 de maio, o prefeito Isael Domingues as-

sina a minuta do aditamento de convênio visando 
a implantação do Programa da Atividade Dele-
gada e encaminha para a Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado de São Paulo. Dia 29 de ju-
nho foi feita a publicação do Extrato de Convênio, 
para a implantação do Programa da Atividade 
Delegada e, nos primeiros dias de julho, início 
efetivo da Atividade Delegada, com emprego de 
25 a 32 Policiais Militares por dia, aumentando 
as ações policiais em todo o município.

 

Ronda Escolar
 

Implantação da Ronda Escolar pela Guarda 
Municipal. Em conformidade com as suas atri-
buições legais, realização de ações preventivas 
na segurança escolar, zelando pelo entorno e in-
teragindo com o corpo discente e docente das uni-
dades de ensino municipal, de forma a colaborar 
com a promoção da cultura de paz na comunida-
de escolar de Pindamonhangaba.

Durante o ano, a Guarda passou por diferen-
tes treinamentos, incluindo Policiamento Comu-
nitário, Legislação Criminal, Direção Defensiva, 
Defesa Pessoal e Procedimentos Operacionais.

 

Sistema Detecta
Prefeito Isael Domingues assina a minuta de 

convênio para adesão ao Sistema Detecta. Muito 
mais que um sistema de monitoramento inteli-
gente, o sistema Detecta é o maior Big Data (con-
junto de informações armazenadas) da América 
Latina, que integra bancos de dados das polícias 
paulistas, como os registros de ocorrências, Foto-
crim (banco de dados de criminosos com arquivo 
fotográfi co), cadastro de pessoas procuradas e 
desaparecidas, dados do Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito), registro de veículos furta-
dos, roubados e clonados.

 

Projeto Intragov
Em 2 de outubro, foi assinada adesão ao Pro-

jeto Intragov e compartilhamento de recursos da 
Rede IP Multisserviços.

O Projeto Intragov permitirá aos cidadãos a 
obtenção de informações e o uso dos serviços de 
governo com maior agilidade, bem como facilitar 
a interação entre órgãos de governo e destes com 
a sociedade, permitindo a transparência na ges-
tão dos recursos públicos, traduzindo-as em be-
nefícios concretos para o cidadão.

 

Apoio da Guarda Municipal
A Guarda Municipal foi empregada na reali-

zação dos eventos pré-carnavalescos e Carnaval, 
assim como eventos durante o ano todo, como 
procissões, dias de grande movimentação no ce-
mitério municipal, eventos realizados e apoiados 
pela Prefeitura, como Pescaria no Parque, Circui-
to Sesc de Artes, Festa de Aniversário do Arare-
tama, Festa Junina do SOS, Chegada do “Papai 
Noel” na Praça Monsenhor Marcondes e em Mo-
reira César, entre muitos outros, somando mais 
de 80 solicitações de apoio atendidas.

 

“Guarda com Bike”
Visando aumentar a segurança da população, 

alcançar mais locais, além de atender a critérios 
de economicidade, a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba criou, em março deste ano, a “Guarda com 
Bike”. As equipes atenderão vários setores do mu-
nicípio, como o Parque da Cidade, o Bosque da 
Princesa, praças e outros lugares que precisam 
de vigilância.

specialE
5Tribuna do NortePindamonhangaba, 19 de dezembro de 2017

Fotos: Divulgação

RETROSPECTIVA

Criação da Secretaria de Proteção e Bem-Estar 
ao Cidadão traz mais segurança para a cidade

Novidade na estrutura 
administrativa-organi-
zacional da Prefeitura, a 
Secretaria de Proteção e 
Bem-Estar ao Cidadão re-
alizou ações efetivas para 
melhorar a segurança em 
Pindamonhangaba. Tem 
à frente o secretário José 
Sodário Vianna, com a 
seguinte estrutura: I- Ga-
binete do Secretário; a) 
Coordenação de Gabinete 
- coordenador Joaquim 
Adilson Pereira da Sil-
va; II - Departamento de 
Ações de Segurança - di-
retor José Vidal de Souza 
França Filho e III -  Guar-
da Municipal - comandan-
te Sandro Faria Alvarenga.

O destaque desta secre-
taria é a implantação do 
COI - Centro de Operações 
Integradas que, por meio 
da instalação do sistema 
de videomonitoramento 
e 16 câmeras  em todas as 
regiões da cidade, já trou-
xe resultados na inibição 
de violência inclusive em 
ações mais simples, como 
por exemplo, possibilitan-
do a instalação segura do 
cinquentenário presépio 
na praça Monsenhor Mar-
condes - que por dois anos 
seguidos, havia sido víti-
ma de vandalismo.

“Guarda com Bike” traz agilidade, segurança, além de economia

Centro de Operações Integradas (COI) tem alcançado excelentes resultados

Guardas Municipais recebem treinamento para melhor atendimento à população

Prefeitura entrega 18 novas viaturas à Guarda Municipal, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros 



EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500618-35.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Kelly Ribeiro Agustinho Cursino 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOA ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu 
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito. 
 
 
Executada: Kelly Ribeiro Agustinho Cursino 
Documentos da Executada: CPF: 306.340.968-50 
Execução Fiscal nº: 1500618-35.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 05/01/2014 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4246712 
Valor da Dívida: R$ 1815,37 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de agosto de 2017. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
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RESULTADO VOTAÇÃO 
 

MATRÍCULA NOME VOTOS 

359300 Roselaine Moreira de Almeida 142 

545500 Elaine de Abreu Prolungatti 129 

542100 Marta do Nascimento Bicho Freitas 118 

547700 Rosalina de Fátima dos Santos Picolo 117 

696400 Letícia Aparecida de Souza Pedroso Bento 116 

694900 Luciana Simonetti Garcia dos Santos 80 

565100 Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 71 

551600 Miriam Alves da Silva 67 

544400 Ana Sílvia Gonçalves Albuquerque 50 

555600 Ione de Almeida Barbosa 49 

697400 Irene Ribeiro de Aguiar Mello 48 

816800 Elaine Grazieli Garcia de Andrade 47 

823800 Maria Helena de Melo Resende 44 

549200 Percília Jaqueline Plácido de Lima 43 

359200 Priscila Cundari de Mello Rosa 39 

846795 Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos 37 

776300 Érika Maria de Oliveira Ramos 34 

535200 Rosângela Gonçalves e Silva 33 

847697 Maura Benedita dos Santos Ribeiro 31 

848311 Benedito Lobo 27 

696600 Kelly Cristina de Azevedo Tomé 25 

820000 Roseli dos Santos Barbosa 24 
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657200 Mariluci Alcides Campos 23 

304200 Carmen Lúcia Agostinho 22 
Ingresso em 2000 

547000 Fábia Cristina Souza de Oliveira Mendes 22 
Ingresso em 1999 

(Classificação) 
549400 Sandra Maria Monteiro Cândido 22 

Ingresso em 1999 
(Classificação) 

540900 Márcia Fernandes Lima Silva 21 

89641 Renata Andréa Santos de Campos 20 
Ingresso em 1982 

265989 Ana Cláudia Silva Pinheiro 20 
Ingresso em 1988 

845878 Maura Prado Vieira 19 
Ingresso em 2007 

848438 Cora Beti Mendes de Souza Passoni 19 
Ingresso em 2012 

550500 Heloísa Moreira 17 

847787 Nathali de Paula Garcia da Silva 15 
Ingresso em 2011 

848484 Michele Aparecida Andrade dos Santos Vieira 15 
Ingresso em 2012 

847182 Lilian Aparecida de Paula Santos 14 
Ingresso 09/2010 

847199 Thaís Janice Joana Ferreira 14 
Ingresso 10/2010 
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RESULTADO VOTAÇÃO 
 

MATRÍCULA NOME VOTOS 

359300 Roselaine Moreira de Almeida 142 

545500 Elaine de Abreu Prolungatti 129 

542100 Marta do Nascimento Bicho Freitas 118 

547700 Rosalina de Fátima dos Santos Picolo 117 

696400 Letícia Aparecida de Souza Pedroso Bento 116 

694900 Luciana Simonetti Garcia dos Santos 80 

565100 Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 71 

551600 Miriam Alves da Silva 67 

544400 Ana Sílvia Gonçalves Albuquerque 50 

555600 Ione de Almeida Barbosa 49 

697400 Irene Ribeiro de Aguiar Mello 48 

816800 Elaine Grazieli Garcia de Andrade 47 

823800 Maria Helena de Melo Resende 44 

549200 Percília Jaqueline Plácido de Lima 43 

359200 Priscila Cundari de Mello Rosa 39 

846795 Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos 37 

776300 Érika Maria de Oliveira Ramos 34 

535200 Rosângela Gonçalves e Silva 33 

847697 Maura Benedita dos Santos Ribeiro 31 

848311 Benedito Lobo 27 

696600 Kelly Cristina de Azevedo Tomé 25 

820000 Roseli dos Santos Barbosa 24 

89641 Renata Andréa Santos de Campos 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.072, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei Ordinária nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017; Lei Ordinária n° 1.672, de 
06 de maio de 1980; Lei Ordinária nº  1.884, de 05 de julho de 1983; e Lei Ordinária 
n° 5.591, de 26 de novembro de 2013 e dá outras providências.

Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei promove alterações na Lei Ordinária n° 5.995, de 05 de janeiro de 
2017, que defi ne a estrutura administrativa do Município de Pindamonhangaba; na Lei 
Ordinária n.º 1.672, de 06 de maio de 1980, que institui a Fundação Dr. João Romeiro; 
e Leis Ordinárias nºs 1.884, de 05 de julho de 1983 e 5.591, de 26 de novembro de 
2013, que dispõe sobre o Fundo Social da Solidariedade de Pindamonhangaba, na 
forma que dispõe.

Art. 2º Altera o inc. X do art. 14 da Lei N.º 5.995, de 05 de janeiro de 2017, que passa 
a viger com a seguinte redação: 

“X- organizar, numerar, atualizar e manter sob sua responsabilidade, originais de leis, 
decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal, bem 
como a legislação federal e estadual de interesse do Município;”

 Art. 3º Altera o inc. XIV do art. 17 da Lei nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017, que passa 
a viger com a seguinte redação: 

“XIV - promover e acompanhar a realização de licitação para compra de materiais, e 
contratação obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura, bem como dar 
suporte aos demais órgãos, secretarias e entidades da Administração Direta e Indireta 
quanto à elaboração e processamento de editais licitatórios, credenciamentos, 
chamamentos públicos e congêneres;”

Art. 4º Desmembra o Departamento de Turismo e Patrimônio Histórico, unifi cando, na 
Secretaria de Educação, o Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico, alterando 
o inc. IV, do parágrafo único, do art. 19 e o inc. II, do parágrafo único, do art. 21 da 
Lei n.º 5.995, de 05 de janeiro de 2017, que passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 19 [...]
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem a 
seguinte estrutura: [...]

IV- Departamento de Turismo.
..............................

Art. 21 [...]
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem a seguinte 
estrutura: [...] 
II- Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico;”

Art.5º Altera o anexo V (Descrições das Finalidades das Estruturas e Atribuições de 
Cargos) da Lei N.º 5.995, de 05 de janeiro de 2017, que passa a viger com a seguinte 
redação: 

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 
III. Departamento Jurídico Administrativo [...]
b) Em conjunto com os Departamentos Judicial e Jurídico Fiscal, prestar apoio 
jurídico às demais Secretarias Municipais na elaboração de minutas de portarias, 
decretos e projetos de leis do Poder Executivo Municipal, bem como de minutas de 
justifi cativas de vetos; 
c) Acompanhar os procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, quando 
provocado; [...]
f) Em conjunto com os Departamentos Judicial e Jurídico Fiscal, dar suporte aos 
trabalhos da Comissão de Sindicâncias e Processos Administrativos, quando 
requisitado;
..............................

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

III – Departamento de Licitação e Contratos Administrativos [...]
f) Assessorar os titulares dos órgãos, secretarias e entidades da Administração Direta 
e Indireta do Município na tomada de decisões sobre a aquisição de bens e serviços, 
bem como na escolha da modalidade de licitação, conferindo-lhes suporte quanto à 
elaboração e processamento de editais licitatórios, credenciamentos, chamamentos 
públicos e instrumentos congêneres.
..............................

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

V – Departamento de Turismo
..............................

9. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
IV – Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico [...]
g) Coordenar estratégias de gestão e conservação do patrimônio histórico do 
Município; 
h) Zelar pela instituição e administração do tombamento arquitetônico, artístico, 
histórico e paisagístico no Município.
i) Demais atribuições pertinentes.
..............................

Art.6º Ficam alterados o Anexo I; Anexo II; Anexo III, Anexo IV; e o item VII e IX do 
Anexo VI, todos da Lei nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017.   

Art.7º Ficam revogados os inc. V a IX do art. 15; o inc. III do art. 27; as alíneas “e” e 
‘h” do inc. I, do item 3 do Anexo V; e as alíneas “k” e ‘l” do inc. IV, do item 7 do Anexo 
V, todos da Lei N.º 5.995, de 05 de janeiro de 2017. 

Art.8º Altera o art. 1º da Lei nº 5.591, de 26 de novembro de 2013, que passa a viger 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica reestruturado o Fundo Social de Solidariedade do Município de 
Pindamonhangaba – FSSP, criado pela Lei n° 1.884, de 05 de julho de 1983, 
vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal. ” 

Art.9º Altera o art. 4º da Lei n.º 1.672, de 06 de maio de 1980, que passa a viger com 
a seguinte redação:

“Parágrafo único. A remuneração do Presidente da Fundação é Fixada em R$ 
10.226,97. ”

Art. 10 As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário.  

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 14 de dezembro 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 
dezembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei nº 180/2017

Anexo I – Organograma da Lei n.º 5.995/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 174/2017 (PMP 36234/2017) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “aquisição de componentes 
de insumos destinados aos discentes da rede municipal de ensino e material de consumo 
diário destinada a Secretaria de Educação e Cultura”, por determinação do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TC 00020699.989.17-4 e TC 00020760.989.17-8). 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2017 (PMP 21902/2017) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, negou 
provimento ao recurso interposto pela empresa 7R Comercial EIRELI ME (processo 
25603/2017), e com base na análise técnica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 
homologou, em 04/12/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
equipamentos e ferramentas, aquisição necessária ao bom andamento das obras e 
serviços realizados pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, conforme solicitação 
da Secretaria de Serviços Públicos”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em 
R$): Eletrifi car Serviços e Manut Eletr Hidr Ltda ME: 07-465,00; 09-35,00; 14-95,00; 36-
30,69; 37-5,50; 38-47,00; 40-1,39; 42-2,00; 43-3,80; 45-11,85; 46-35,90; 49-2,87; 51-8,26; 
58-14,36; HSX Comércio e Serviços EIRELI: 21-40,95; 27-17,13; 33-63,36; 52-15,00; 
53-24,04; 55-7,35; Raul Rabello Neto EPP: 02-199,00; 15-12,00; 23-22,84; 56-27,94; 57-
19,95; Santos Gouvea Comercial Ltda EPP: 01-384,69; 04-678,00; 05-2.231,69; 17-2,50; 
20-36,00; 22-17,00; 60-28,00; 61-28,00. Itens fracassados: 03, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 
19, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 47, 48, 50, 54, 59, 62. 

PREGÃO Nº 156/2017 (PMP 33414/2017) 
A autoridade superior homologou, em 30/11/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “aquisição de óleos automotivos a serem aplicados nas máquinas 
e caminhões, visando atender as necessidades de manutenção e conservação da frota 
municipal, conforme especifi cações, condições e quantitativos estabelecidos no termo de 
referência”, em favor da empresa Alberto Caio Tamborrino Importação e Exportação EPP, o 
item 02, no valor total de R$ 2.160,00. Item fracassado: 01. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 140/2017 (PMP 30733/2017) 
Foi fi rmado o contrato 099/2017, de 06/12/2017, para “contratação de empresa 
especializada na realização de serviços em exames de eletroencefalograma sem sono 
induzido e eletroencefalograma com sono induzido”, no valor total de R$ 64.920,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Pronto Clin Sono S/S Ltda EPP, a Sra Dinália Maria 
Ribeiro Nascif de Almeida. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 126/2014 (PMP 13443/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 23/08/2017, ao contrato 200/2014, que cuida de 
“contratação de empresa para prestação de serviços especializados de data center 
e hospedagem de web sites (hosting) em servidores dedicados e gerenciados”, para 
prorrogação até 01/09/2018, assinando pela contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, e 
pela contratada, empresa Ativas Data Center S/A, o Sr Gutembergue de Lima Rodrigues, e 
o Sr Luiz Henrique Caloi. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 167/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a), Sr. (a) RAPHAEL MUASSAB, 
responsável pelo imóvel, situado a rua ELZO SOARES NOGUEIRA,  S/N°, OURO 
VERDE, inscrito no município  sob a sigla SE210507004000, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.073, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 5.601, de 19 de dezembro de 2013, que  disciplina a utilização do 
Espaço Cultural - Teatro Galpão.

Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 4º, “caput”, da Lei Ordinária n. 5.601/2013 que disciplina a utilização 
do Espaço Cultural - Teatro Galpão passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Os preços para cessão do Espaço Cultural - Teatro Galpão serão revertidos 
ao Fundo Municipal de Apoio as Política Culturais de Pindamonhangaba, e fi cam 
fi xados da seguinte forma, por espetáculo ou atividade de utilização:”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de 
dezembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 
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Central dos Conselhos  -  Av. Albuquerue Lins, 138 (prédio dos fundos)  -  São Benedito -  CEP 12410-030  -  Pindamonhangaba, SP. 
Tel.:  (12) 3642-1249  -  e-mail:   conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 

Criado pela Lei Municipal nº 3773, de 07/02/2001; alterada pela Lei 
Ordinária 5.867, de 16 de dezembro de 2015 

Gestão 2014/2018 

 

Conselho de Alimentação Escolar 
Pindamonhangaba, SP. CAE 

 
CONVOCAÇÃO - 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA CAE / 2017 

 
 
 
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE, convocados a comparecerem, na data abaixo, 
para a realização da 12ª Reunião Ordinária de 2017, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
Pauta: 
 

 Leitura da Ata da reunião anterior; 
 Leitura de documentos recebidos; 
 Estudo e alteração do Regimento Interno; 
 Plano de Ação para 2018; 
 Outros informes. 

 
Data:  19/12/2017 (terça-feira) 
Horário: Primeira chamada: 15h00min 
  Segunda chamada: 15h30min 
Local: Central dos Conselhos, sito à Av. Albuquerque Lins, nº 138 

(ao lado da Farmácia da Prefeitura, prédio dos fundos),  Bairro 
São Benedito. 

 
 
 
 
 

 
Luciana Andreia Saquetti Rosas 

Presidente do CAE - Gestão 2014/2018 
 
 
 
 
 
 
Observação:   Os conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o Regimento  

Interno, deverão justificar a ausência através do e-mail institucional 
conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006575-
33.2012.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edson Bonifácio da Cruz, RG 12.759.734 e
CPF 019.493.758-54, com último endereço conhecido na Av. Espanha, 50, Residencial Pasin, Pindamonhangaba/SP,
que Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou Notificação Judicial, relativa a Instrumento Particular
de Venda e Compra de Imóvel firmado em 28/08/1999, objetivando o pagamento das prestações, perfazendo o total
de R$ 67.042,47 (junho/2012) e das que vencerem até a data do pagamento, acrescidas das cominações legais. O
imóvel objeto da presente notificação é situado na Av. Espanha, 50, Residencial Pasin, Pindamonhangaba/SP, matrí-
cula n° 13.870, do CRI de Pindamonhangaba/SP. Estando em termos, expede-se o presente edital para notificação
dos supramencionados, com o prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo deste edital, os autos serão arquivados. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei (arts. 257 e 258 do CPC). NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de dezembro de 2017.
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Organização e manutenção dos bairros são 
foco da Subprefeitura de Moreira César

 A Subprefeitura de Moreira 
César começou 2017 organizan-
do a casa e focando na manuten-
ção dos equipamentos de traba-
lho e também nos bairros. De 
acordo com o subprefeito Nil-
son Luis de Paula Santos, 2017 
foi um ano de desafi os e muito 
trabalho. “Iniciamos o ano or-

ganizando a casa, e priorizan-
do a manutenção dos veículos 
e maquinário da Subprefeitura, 
para seguirmos com os serviços 
nos bairros”, lembrou. “Foram 
muitos desafi os, mas não desa-
nimamos e conseguimos, com 
muito trabalho, realizar a maio-
ria da programação de serviços, 

sem esquecer a valorização dos 
nossos servidores, que são fun-
damentais para a realização das 
melhorias para a população”, 
destacou.

Ao lado do diretor de Obras e 
Serviços, José Antonio Ferreira 
Filho, e da equipe de servidores 
concursados, em todos os seto-

res da Subprefeitura, foi possível 
a realização de grande diversida-
de de serviços, atendendo todos 
os bairros do distrito.

Para 2018, o subprefeito afi r-
mou que as metas são dar con-
tinuidade aos serviços de ma-
nutenção, com destaque para o 
término da avenida das Rosas 

ainda no primeiro trimestre e 
reforma na Praça São João, lo-
calizada na área central do dis-
trito. Estão previstos também o 
início da reforma geral na Praça 
Santa Rita, no Vale das Acácias, 
a inauguração da UPA de Mo-
reira César e a construção da 
Vila da Melhor Idade.

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
A motivação do servidor é uma das preocupações da adminis-

tração da Subprefeitura. Em fevereiro, junho e outubro, pales-
tras motivacionais foram realizadas para os funcionários, com 
grande participação e envolvimento. Os aniversariantes do mês 
também são comemorados, sempre com o intuito de valorizar o 
servidor.

ESCOLA PADRE 
ZEZINHO

Um caso solucionado graças 
a uma força tarefa dos servido-
res da Subprefeitura foi a entre-
ga da reforma da escola munici-
pal Padre Zezinho antes mesmo 
do prazo prometido para a 
população pela nova gestão do 
distrito. Esta escola estava em 
reforma há mais de três anos. 
Neste período as crianças esta-
vam alocadas provisoriamente 
em prédio no Sesi, que chegou a 
ter parte do telhado desabado e 
ganhou grande repercussão na 
mídia. Na ocasião, as crianças 
foram transferidas para o pré-
dio do NAP.

Com esforço dos servidores, 
foi possível acelerar as obras 
que se arrastavam há anos 
e a entrega da nova ala e da 
reforma no início de agosto, 
início das aulas neste segundo 
semestre.

EVENTOS NA PRAÇA DO CISAS

MANUTENÇÃO EM TODOS OS BAIRROS
Durante o ano, as equipes de manutenção dos bairros reali-

zaram diversas ações, como “Pega-tudo”, limpeza de valeta e de 
áreas verdes, tapa-buracos, capina e roçada, em todo o distrito 
de Moreira César.  

SERVIÇOS NO CENTRO ESPORTIVO ‘ZITO’
No Centro Esportivo José Ely de Miranda “Zito”, a equipe da 

Subprefeitura realizou diversos serviços de manutenção durante 
o ano, como troca de piso nos banheiros, reparo em vazamento 
da caixa d´água, reparo na calçada e no vestiário, reparo na 
piscina e vazamentos em geral. Além de corte de grama, tudo 
para deixar o local mais aprazível para que a população possa 
realizar suas atividades físicas com segurança.

Quadra da Vila São João foi um dos locais 
que passaram por manutenção
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Neste ano, a Subprefeitu-
ra voltou a realizar eventos 
no distrito, o que não ocor-
ria já há muitos anos. Com 
essas atividades, realizadas 
na Praça do Cisas, o objetivo 
foi oferecer opções de lazer e 
culturais para os moradores 
da região.

Nos dias 28, 29 e 30 de 
abril, foi realizada a “I Feira 
de Artesanato” na praça do 
Cisas, com apoio do Fundo 
Social de Solidariedade. Dias 
14, 15, 16 e 17 de julho, o local 
recebeu a “I Festa Julina de 
Moreira César”, também com 
muitas atrações musicais 
para a população.

Outro evento foi a Fes-
ta de São Vicente de Paulo, 
realizada em parceria com 
a Paróquia, dias 21, 22, 23 
e 24 de setembro. E agora, 
em dezembro, foi feita uma 
decoração natalina especial 
na Praça do Cisas, para a 
chegada do Papai Noel. Em 
paralelo, uma programação 
de shows animou as noites 
natalinas.

Chegada do “Papai Noel” foi um dos destaques do evento
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Prefeito e Subprefeito durante abertura da 
“I Festa Julina de Moreira César”

Diversos shows de artistas regionais marcaram o evento, entre eles, o de Léo Chaves
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O primeiro local a 
receber a ação 

foi a Escola Municipal 
Rachel de Aguiar, no Vale 
das Acácias, em Moreira 
César. O projeto para a 
concepção do muro da es-
cola, em que as crianças, 
funcionários e professo-
res da unidade decidiram 
como seria pintado, acon-
teceu na última semana.

Nos dias 12, 13 e 14 
de dezembro, alunos 
dos 5º anos do Ensino 
fundamental I, pais e 
funcionários da escola 
fi zeram uma força tarefa, 
com a proposta de deixar 
o muro da escola com a 
“cara” de um lugar onde 
estudam crianças felizes.

Segundo relatos da 
professora responsável 
por efetivar o projeto 
na unidade, Soraia Silva 
de Paula Gonçalves, no 
primeiro dia os estu-
dantes colocaram a arte 
no papel. “Cada aluno 
recebeu uma folha sulfi te 
e lápis de várias cores 
para expressar sua arte. 
Como orientação, deveria 
imaginar que o muro era 
um grande ‘Painel Cole-
tivo’, e que minha arte 
deveria dar continuidade 
a arte do meu colega”, 
conta a professora. “Após 
este momento, passamos 
a riscar no muro as cenas 
desenhadas no papel, e 
para isso, contamos com 
a colaboração de mães de 
alunos.”

Nos dias seguintes, os 
alunos e pais iniciaram 
a pintura dos desenhos. 
Alguns estudantes res-

saltaram que o auxílio 
dos pais era fundamental 
para a qualidade e para a 
beleza da arte fi nal. 

“Foi um momento 
muito rico e valioso aos 
nossos alunos que, a 
partir de agora, passarão 
a desbravar novos hori-
zontes. Eles nos deixam 
para dar continuidade 
aos estudos do Ensino 
Fundamental II. Porém, 
deixaram suas marcas 
na pintura do muro e em 
nossas memórias”, fi nali-
zou Soraia. 

“Nosso projeto de 
educação para o muni-
cípio defende que tudo 
na escola é pedagógico, 
inclusive sua infraestru-
tura, de modo que tudo 
pode contribuir ou não 
para a aprendizagem das 
nossas crianças”, disse o 
secretário de Educação e 
Cultura, professor Júlio 
Valle. “Decidir como será 
o muro da escola e par-
ticipar da realização do 
projeto tem como foco 
principal estimular a 
identidade, a noção 
de pertencimento e o 
cuidado com a escola. 
Afinal, a escola perten-
ce à comunidade e esse 
projeto reforça esse 
vínculo!”

A escola Rachel de 
Aguiar foi uma das 20 
escolas municipais que 
passaram por manuten-
ção em sua infraestrutura 
este ano. Realizadas pela 
prefeitura, as benfeitorias 
envolveram serviços de 
elétrica, hidráulica, alve-
naria, pintura e telhado.

special EducaçãoE
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TERÇA-FEIRA

Professores, 
alunos e pais 
pintam muros 
de escola
Atividade reforça vínculo 
“Comunidade-Escola” e estimula 
a noção de pertencimento
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Alunos, pais e professores participaram de atividade de pintura do muro escolar

Projeto estimula a identidade, a noção de pertencimento e o cuidado com a escola

Nossa história: Morador do bairro observa trabalho fi nalizado

Escola Municipal Rachel de Aguiar, de Moreira César, foi a primeira unidade a receber ações do projeto
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