
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 048/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) MARIA SILVA DOS SANTOS,   
responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL EUGENIO, S/NR. Bairro MOMBAÇA  , 
inscrito no município sob a sigla SO110506002002,  quadra26,  lote 835,  para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias uteis 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 049/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) MARIA SILVA DOS SANTOS,   
responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL EUGENIO, S/NR. Bairro MOMBAÇA  , 
inscrito no município sob a sigla SO110506002001,  quadra26,  lote 835,  para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias uteis 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 051/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) HILDA  MARIA BIGATON 
BALARIN,   responsável pelo imóvel situado a RUA GILBERTO MORAES CESAR, S/NR. 
Bairro MOMBAÇA  , inscrito no município sob a sigla SO110901009000,  quadra 20,  lote 
P-678,  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias uteis 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

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

EXERCÍCIO 2018 

 

 EXTRATO PARCERIA Nº 46/2018 
 Processo Administrativo: Nº 7169/2018 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Serviço 
de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para 
adultos, até o limite de 15 vagas 

 Prazo: 14/03/2019 
 Valor: R$ 145,800,00 
 Data da assinatura: 15/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ATA nº  Empresa: 
063/2018 RAUL RABELLO NETO EPP 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 110/2017 de “aquisição de gêneros 
alimentícios estocáveis para o preparo da alimentação escolar conforme termo de 
referência”, com validade de 12 meses, assinadas em 21/12/2017. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
225/2017 CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 
226/2017 COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 
227/2017 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP  

228/2017 HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM 
GERALEIRELI EPP  

229/2017 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E  
MERCADORIAS EM GERAL EPP  

230/2017 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA 
231/2017 COMERCIALTOP MIX LTDA - EPP  

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 177/2017 de “aquisição de medicamentos de 
saúde mental”, com validade de 12 meses, assinadas em 14/02/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
069/2018. ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
070/2018 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 
071/2018 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
072/2018 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
073/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
074/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
075/2018 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
076/2018 DROGAFONTE LTDA 
077/2018 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
078/2018 FRAGNARI DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
079/2018 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
080/2018 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
081/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
082/2018 PORTAL LTDA 
083/2018 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
084/2018 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 142/2017 de “aquisição de pneus, câmaras 
de ar e protetores, pelo período de doze meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 
14/02/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
085/2018 CPA – COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 
086/2018 GIULIA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI  
087/2018 RODA BRASIL COMÉRCIO DE ÉÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 

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 

088/2018 MUNDIAL PNEUS DE ITABERA EIRELI EPP 
089/2018 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP 
090/2018 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 
091/2018 BIDDING CENTER COMERICAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP 
092/2018 MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTA ME 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 187/2017 de “aquisição de troféus para 
premiação e eventos esportivos”, com validade de 12 meses, assinadas em 29/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
065/2018 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI EPP 
066/2018 ALCIDES BARBOSA JÚNIO & CIA LTDA ME 
067/2018 DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP 
068/2018 RICARDO MARQUES ALVES ME 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 188/2017 de “aquisição de equipo para 
bomba de infusão pelo período de 12 meses, com fornecimento de bomba de infusão”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 29/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
064/2018 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 176/2017 de “aquisição de gêneros 
alimentícios especiais para o preparo da alimentação escolar, conforme termo de 
referência”, com validade de 12 meses, assinadas em 27/02/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
104/2018 CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 
105/2018 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP 
106/2018 GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP 

107/2018 M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E 
MERCADORIAS EM GERAL 

108/2018 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP 
 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 165/2017 de “aquisição de madeiras para a 
(cirb), conforme solicitação do departamento de serviços municipais”, com validade de 12 
meses, assinadas em 26/02/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
100/2018 COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 1906 LTDA EPP 
101/2018 SANTOS GOUVEA COMERCAIL LTDA EPP 
102/2018 THIPLAN COMERCIAL LTDA 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 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 077/2017 de “aquisição de materiais 
elétricos para serem usados em manutenção de praças, quadras, prédios públicos 
(escolas, creches, bibliotecas, psf, ubs,...), ampliação em diversas obras e instalações 
festivas, conforme solicitação do departamento de serviços municipais”, com validade de 
12 meses, assinadas em 02/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
109/2018 SANTOS GOUVEA COMERCAIL LTDA EPP 
110/2018 ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 
111/2018 RAUL RABELLO NETO EPP 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 134/2017 de “aquisição de insumos para 
atender aos usuários do programa de diabetes do município pelo período de 12 meses”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 26/02/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
103/2018 DAKFILM COMERCIAL LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 col por 15 cm

Município de Pindamonhangaba 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 
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A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 168/2017 de “aquisição de ferro e aço para 
a serralheria, conforme solicitação do departamento de serviços municipais”, com validade 
de 12 meses, assinadas em 09/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
010/2018 AÇOFER COMÉRCIO DE PROD. SID. LTDA EPP 
011/2018 SANTOS GOUVEA COMERCAIL LTDA EPP 
012/2018 THIPLAN COMERCIAL LTDA EPP 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 155/2017 de “aquisição de medicamentos de 
atenção básica”, com validade de 12 meses, assinadas em 26/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
048/2018 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
049/2018 CENTROVALE E SOLUÇÕES PARA A SAUDE EIRELI 
050/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
051/2018 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
052/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
053/2018 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 
054/2018 DROGA FONTE LTDA 
055/2018 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
056/2018 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
057/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
058/2018 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME 
059/2018 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
060/2018 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 166/2017 de “aquisição de lanches”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 26/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
061/2018 E.E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME 
062/2018 MARIA DE LOURDES DE SOUZA RSENDE ME 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 163/2017 de “aquisição de medicamentos 
especialidades”, com validade de 12 meses, assinadas em 22/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
029/2018 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 
030/2018 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 
031/2018 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
032/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
033/2018 CM HOSPITALAR LTDA 

Município de Pindamonhangaba 
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034/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
035/2018 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 
036/2018 DROGA FONTE LTDA 
037/2018 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
038/2018 EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 
039/2018 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
040/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
041/2018 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME 
042/2018 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
043/2018 PORTAL LTDA 
044/2018 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 159/2017 de “aquisição de medicamentos 
especialidades”, com validade de 12 meses, assinadas em 16/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
019/2018 CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAUDE EIRELI 
020/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
021/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
022/2018 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
023/2018 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 
024/2018 DROGA FONTE LTDA 
025/2018 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
026/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
027/2018 PORTAL LTDA 
028/2018 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 087/2017 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”, com validade de 12 meses, assinadas em 11/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
013/2018 ELETRIFICAR SERVIÇOS E MANT. ELETR. HIDR. LTDA ME 
014/2018 HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI 
015/2018 RAUL RABELLO NETO EPP 
016/2018 SANTOS GOUVEA COMERCAIL LTDA EPP 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 153/2017 de “aquisição de lanches e 
produtos perecíveis para reuniões educativas com pacientes nas unidades básicas de saúde 
e psf programa de saúde da família e campanhas de vacinação e educativas”, com validade 
de 12 meses, assinadas em 11/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
007/2018 E.E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME 
008/2018 TOTIS-X LTDA ME 
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009/2018 MARIA DE LOURDES DE SOUZA RSENDE ME 
 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 137/2017 de “aquisição de filme 
radiográfico para impressoras dry por um período de 12 meses”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 07/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
112/2018 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 172/2017 de “aquisição de placas de 
identificação, inauguração, letras caixa, adesivada e ou instaladas conforme descrições e 
especificações, pelo período de 12 meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 
05/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
004/2018 DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME 
005/2018 JTCM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 

006/2018 STATU'S COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & 
DECORAÇÃO EM GERAL LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 175/2017 de “aquisição de fórmula infantil 
para alimentação de bebês de 04 a 06 meses e maiores de 06 meses de idade, 
matriculados nas creches municipais, conforme termo de referencia”, com validade de 12 
meses, assinadas em 24/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
045/2018 ELLIPSIS PHARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 
046/2018 LP SANTOS ATACADISTA ME 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 173/2017 de “aquisição de lanches para 
atender a secretaria de educação na realização de eventos com alunos”, com validade de 
12 meses, assinadas em 24/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
047/2018 E.E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 113/2017 de “aquisição de tela alambrado 
para serem utilizadas em diversos locais do município de pindamonhangaba, conforme 
solicitação da secretaria municipal de serviços públicos”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 29/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

   MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.105, DE 12 DE MARÇO DE 2018.
Institui o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) aos servidores da Prefeitura de Pindamonhangaba 
e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica Instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Programa de Desligamento Voluntário 
- PDV, do servidor público municipal, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos 
humanos, propiciar a modernização da Administração e auxiliar no equilíbrio das contas públicas.
Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 90 (noventa) dias, na forma deste regulamento.
Art. 2° O interessado deverá protocolar seu requerimento no Departamento de Recursos Humanos, 
preenchendo documento padrão, ciente de todos os termos da presente lei. 
Art. 3° O pedido de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV, possui natureza irrevogável 
e classifi cação junto ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho como pedido de demissão.
Art. 4º Poderão aderir ao PDV os servidores públicos municipais investidos sob o regime da CLT, 
admitidos na Prefeitura de Pindamonhangaba, mediante concurso público, bem como os estáveis, 
ocupantes de emprego efetivo e aqueles que:
I - estejam em estágio probatório;
II - tenham requerido ou já estejam em gozo da aposentadoria;
III - estejam afastados em virtude de licença para tratamento de saúde, quando acometidos das 
doenças especifi cadas no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112, de 1990;
IV - não estejam em processo de rescisão de contrato por iniciativa da Administração Municipal;
V – não tenham sido condenados à perda do emprego público por decisão judicial transitado em 
julgado;
VI – aqueles afastados em virtude da Lei Municipal nº 4.986, de 10 de novembro de 2009. 
§ 1º Os servidores não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
poderão, igualmente, aderir ao PDV.
§ 2º O Chefe do Executivo Municipal, no estrito interesse do serviço público, reserva-se o direito de 
deferir os pedidos de adesão ao PDV, constando de parecer favorável da Secretaria ou Subprefeitura 
onde estiver lotado o servidor, ou indeferir os pedidos de adesão, quando reconhecer que o servidor 
demissionário exerce função ou cargo de caráter estratégico, emergencial ou de urgência ao 
Município, situação que não pode sofrer solução de continuidade nos chamados serviços ou atividades 
essenciais, notadamente na área de Saúde e Educação, o que deverá restar justifi cado pela Secretaria 
ou Subprefeitura onde o servidor estiver lotado.
§ 3º O deferimento defi nitivo da inclusão no PDV de servidor que esteja respondendo a procedimento 
administrativo dependerá da conclusão deste processo, observado o disposto no § 2º deste artigo, 
desde que o resultado não seja aplicação de demissão, valendo para fi ns de adesão ao Programa, a 
data constante do seu pedido.
§ 4º O servidor com participação em curso às expensas do Governo Municipal poderá aderir ao 
PDV, mediante o ressarcimento das despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da 
indenização, da seguinte forma:
a) integral, se o curso estiver em andamento;
b) proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o curso, período de efetivo exercício 
equivalente ao do afastamento.
§ 5º Serão indeferidos e publicados no Jornal Tribuna do Norte os pedidos de desligamento voluntário 
em desacordo com o disposto neste artigo, não sendo admitido recurso em nível administrativo.
§ 6º Serão analisados separadamente as adesões ao PDV de servidores que possuem mais de um 
vínculo empregatício, não estabelecendo vínculo entre cada uma das indenizações auferidas.
Art. 5º O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em efetivo exercício até a data da publicação 
do ato de desligamento voluntário.
Parágrafo único: O ato de desligamento voluntário dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao 
PDV será publicado no Jornal Tribuna do Norte.
Art. 6º Ao servidor que aderir ao PDV será concedido como incentivo fi nanceiro a indenização de 1 
(um) vencimento mensal, por ano de efetivo exercício, não excedendo o limite máximo de 10 (dez) 
vencimentos mensais;
Parágrafo único. Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo de concessão dos 
incentivos fi nanceiros considerar-se-á, como ano integral, a fração igual ou superior a 06 (seis) meses.
Art. 7º Será concedido também ao servidor, que aderir ao PDV, cestas básicas proporcionalmente ao 
ano de efetivo exercício, não excedendo o limite máximo de 10 unidades, retirando uma cesta por mês, 
aplicando-se para fi m de concessão o disposto no § 1° do art. 6º;
§ 1º O período e horários para retirada das cestas básicas acompanhará o calendário da Secretaria 
de Administração.
§ 2º Perderá o direito da cesta básica do mês aquele que não retirá-la no período mencionado no § 
1° deste artigo.
Art. 8º Considerar-se-á como vencimento mensal, para o cálculo do incentivo fi nanceiro, a soma do 
salário base, das vantagens permanentes relativas ao emprego, devido no mês em que se efetivar a 
solicitação de adesão, além das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos 06 (seis) 
meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza ou local de trabalho, à exceção de:
I - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção, chefi a, assessoramento ou complementação 
de jornada de trabalho;
II - diárias;
III - ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
IV - salário-família;
V - gratifi cação natalina;
VI - auxílio-natalidade;
VII - auxílio-funeral;
VIII - adicional de férias;
IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
X - adicional noturno;
XI - adicional de insalubridade;
XII - adicional de periculosidade.
Parágrafo único. A remuneração mensal máxima, para fi ns de base do cálculo do incentivo fi nanceiro, 
não poderá exceder, a qualquer título, o valor devido, em espécie, ao Prefeito de Pindamonhangaba.
Art. 9º O pagamento do incentivo de que trata o art. 6º desta Lei será feito, mediante depósito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da publicação, no Jornal Tribuna do Norte, do ato de 
desligamento voluntário do servidor.
Art. 10 Além dos incentivos a que se refere o art. 6º, serão pagas, em até 10 (dez) dias, a contar da 
publicação do ato de desligamento voluntário, os dias proporcionais, as férias e a gratifi cação natalina 
proporcional a que o servidor tiver direito.
Art. 11 A movimentação na conta vinculada do empregado público do Município de Pindamonhangaba 
no FGTS não se insere nas hipóteses da presente lei, devendo seguir as regras próprias contidas na 
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Art. 12 O Prefeito de Pindamonhangaba e o Secretário Municipal  de   Administração são 
responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta Lei.
Art. 13  O Secretário da Fazenda e Orçamento é responsável pelo cumprimento dos prazos explicitados 
nos artigos 9º e 10 nesta Lei.
Art. 14 No caso de novo ingresso no serviço público municipal, o tempo de serviço considerado para 
apuração do incentivo, nos termos desta Lei, não poderá ser reutilizado para o mesmo fi m ou usufruto 
de qualquer benefício ou vantagem de idêntico fundamento.
Art. 15 Os servidores que aderirem ao PDV não poderão ser nomeados ou admitidos para qualquer 
cargo ou emprego público municipal, pelo prazo de 03 (três) anos contados da data do ato do 
desligamento voluntário.
Art. 16 O desligamento do servidor do quadro de pessoal do Município de Pindamonhangaba fi ca 
condicionado a eventuais ressarcimentos por danos causados ao erário, bem como a quitação de 
débitos porventura existentes, de qualquer natureza.
Art. 17  Serão concedidas as férias vencidas ao empregado que solicitar adesão ao PDV, nos termos 
dos artigos 129 a 133 da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), antes do desligamento.
Art. 18  Fica a Secretaria Municipal de Administração incumbida de coordenar, no âmbito da 
Administração Municipal, o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para tanto, convocar 
servidores e requisitar equipamentos e instalações de órgãos e entidades da Administração Municipal, 
com encargos para o órgão de origem.
Art. 19  Para fi ns de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão 
considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito 
público a servidores públicos municipais, a título de incentivo à adesão ao Programa de Desligamento 
Voluntário.
Art. 20  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verba própria consignada 
no orçamento vigente, podendo ser remanejadas, transpostas, transferidas, suplementadas e/ou 
adicionadas por Decreto, se necessário.
Art. 21  Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir novos créditos adicionais especiais e 
suplementares, por Decreto, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, para dar 
continuidade e complementação a que se trata a presente Lei.
Art. 22  O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta Lei.
Art. 23   Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de março de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei nº 22/2018

4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 20 março de 2018

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2018 (PMP 7870/2018) 
Para “Aquisição de materiais de enfermagem para as unidades de Saúde do Município por um período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 03/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018 (PMP 7874/2018) 
Para “Aquisição de medicamentos”, com entrega dos envelopes até dia 04/04/18 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2018 (PMP 07877/2018) 
Para “aquisição de moveis hospitalares”, com entrega dos envelopes até dia 05/04/18 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2018 (PMP 07883/2018) 
Para “aquisição de óleos automotivos para utilização do Setor de Ofi cina Mecanica”, com entrega dos 
envelopes até dia 06/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018 (PMP 07891/2018) 
Para “aquisição de polpa de fruta congelada para atendimentos a alimentação escolar, conforme termo de 
referencia”, com entrega dos envelopes até dia 03/04/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2018 (PMP 07895/2018) 
Para “aquisição de mistura em pó para o preparo de bebida para atendimento a alimentação escolar”, com 
entrega dos envelopes até dia 04/04/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018 (PMP 07902/2018) 
Para “aquisição de papel sulfi te a fi m de atender a prefeitura municipal de Pindamonhangaba pelo período 
de doze meses”, com entrega dos envelopes até dia 06/04/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2018 (PMP 07939/2018) 
Para “aquisição de bebedouros industriais para atender as necessidades da Semelp”, com entrega dos 
envelopes até dia 09/04/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2018 (PMP 07941/2018) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de trocador de calor 
com reposição de peças para as piscinas dos Centros Esportivos da Semelp ”, com entrega dos envelopes 
até dia 09/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 042/2018 (PMP 07950/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de capacitação para ações de apoio e educação 
junto a gestão do Sistema Único de Saude (SUS) e da Atenção Básica em parceria com a Secretaria de 
Saúde do Município de Pindamonhangaba-SP”, com entrega dos envelopes até dia 05/04/18 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 161/2017 (PMP 34914/2017) REABERTURA
Para “contratação de empresa de engenharia especializada para locação de sistema de radiocomunicação 
digital com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação e treinamento, para 
atender as necessidades operacionais do Departamento de Transito da Prefeitura de Pindamonhangaba, em 
plena conformidade com as especifi cações técnicas constantes neste termo”, com entrega dos envelopes 
até dia 03/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no endereço 
acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.


