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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 161/2017 (PMP 34914/2017) – reabertura 
Comunicamos o adiamento “sine-die” do Pregão n° 161/2017, que cuida da 
“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 Trânsito da Prefeitura de Pindamonhangaba, em plena 
conformidade com as especifi cações técnicas constantes neste termo”, para análise 
da impugnação interposta pela empresa TRC Telecom ME (processo nº 9895/2018). 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018 (PMP 7877/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine-die” do Pregão registro de preço n° 035/2018, 
que cuida da “aquisição de móveis hospitalares”, para análise das impugnações 
interpostas pelas empresas Inovali Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (processo 
nº 9792/2018), e Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda EPP 
(processo nº 9913/2018). 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018 (PMP 07895/2018) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de mistura 
em pó para o preparo de bebida para atendimento à alimentação escolar”, para o dia 
16/04/2018, às 08h30, por motivo de alteração do termo de referência. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 (PMP 03162/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, 
revogou o item 05, e homologou, em 14/03/2018, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
transporte de passageiros na modalidade de tratamento contínuo para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMELP”, em favor da 
empresa Pindatur Transportes e Turismo Ltda ME, os itens 01, 02 e 06, nos valores 
unitários de R$ 7,00, R$ 4,50 e R$ 4,10, respectivamente. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2018 (PMP 04526/2018) 
A autoridade superior homologou, em 19/03/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição dos lanches será destinada ao atendimento 
mensal das famílias participantes dos grupos realizados pelos CRAS, eventualmente 
pelo CREAS, Abordagem Social e Conselhos”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl  unit em R$): E. E. Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda ME: 02-23,69; 
03-50,25; 05-3,90; Maria de Lourdes de Souza Rezende ME: 04-4,50; Totis-X Ltda 
ME: 01-4,26. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018 (PMP 06397/2018) 
A autoridade superior homologou, em 15/03/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisições de materiais necessários para vegetação, 
nutrição e correção de solo e controle de pragas nos vegetais implantados em 
espaços públicos de responsabilidade do Município de Pindamonhangaba”, em favor 
da empresa Sergio Funke ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-5,00; 02-5,50; 03-
19,00; 04-18,81; 05-2,28; 06-2,50; 09-2,67; 11-0,57; 12-111,00; 14-24,40; 15-58,50; 
16-76,00; 20-4,60; 21-8,00; 22-63,50; 23-5,40; 24-6,45; 25-1,23; 26-1,22; 27-1,22; 
28-1,22; 29-1,23; 30-1,22; 31-1,23; 32-1,22; 33-4,90; 34-1,22; 35-1,22; 36-1,22; 37-
3,12; 38-1,23; 39-3,12; 40-1,22; 41-3,15; 42-57,50; 43-75,50; 44-84,50; 45-28,00; 
48-145,50; 49-329,00; 50-145,50; 52-145,50; 55-329,50; 58-145,50; 60-145,50; 
62-145,50; 63-330,00; 64-145,50; 65-330,00; 66-145,50; 67-333,00; 68-145,50; 
69-333,00; 70-145,50; 71-333,00; 72-145,50; 73-333,00; 74-145,50; 75-333,00; 
76-145,50; 77-333,00; 78-145,50; 79-333,00; 80-145,50; 83-333,00; 84-145,50; 91-
275,00; 93-275,00. Itens fracassados: 07, 08, 10, 13, 17, 18, 19, 46, 47, 51, 53, 54, 
56, 57, 59, 61, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 92. 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Extrato de Termo de Doação
Processo n.º 22882/2017

Doador: Antônio Edwar Alves Ferreira. Donatária: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. Objeto: doação do jateamento de uma porta de vidro no andar 
superior do prédio sede desta Prefeitura,  perfazendo o valor total estimado de 
R$144,04 (cento e quarenta reais e quatro centavos). Data da assinatura: 17/08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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COMUNICADO 
 
 
 
 

O Conselho Municipal de  Educação, comunica que no dia 28 de março de2018, foi realizada na 
Central dos Conselhos Municipais, Avenida Albuquerque Lins, 138, às 18:30 hs, a 2ª Reunião 
Ordinária de 2018, com a seguinte pauta: 

 
 
1)Esclarecimentos sobre as denúncias relacionadas na Escola Bem – Viver. A presidente  
Do CME e vice-presidente estarão socializando os esclarecimentos recebidos via email pela 

Secretaria Municipal de Educação sobre este assunto. 
 
2) Sistema Municipal de Educação- O jurídico avaliou a possibilidade de nos tornarmos sistema 

dando um sinal positivo, depende da anuência do CME. 
 
3) CONAPE ( Conferência Municipal de Educação) com data para o dia 07  de abril- 8 h às 18 horas. 
Local : Faculdade Anhanguera todos os detalhes serão repassados hoje em plenária toda a 

programação completa e também o documento- Referência da CONAPE para preenchimento. 
- Inscrições para participação da Conferência  com datas: 28 de março a 03 de abril pelo site da 

Prefeitura.  
Haverá certificação (10 Horas) , será validada para bonificação para professores da Rede Municipal. 

200 vagas, sendo 25 para cada um dos 8 eixos.  
Foi solicitada  também a participação dos profissionais da Rede Estadual pela coordenadora Luciana 

de Oliveira Ferreira (Diretora do Departamento Pedagógico). 
 

 
        Agradecemos a presença de todos. 
 
 Pindamonhangaba, 29 de março de 2018 
 
 
 

Profª. Maura Prado Vieira 
Presidente do CME 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 
 
 

 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
 

 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 

Suplentes, convocados a comparecer à 4ª Reunião Ordinária/2018 do 

Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados: 

 
 
 

Dia:                             05/04/2018 (quinta- feira) 
Horário:                      14h (tolerância de 10min) 
Duração prevista:      Aproximadamente 2 horas. 
Local:                          Auditório da Prefeitura  
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do Cardoso. 
 
Pauta: 

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
II. Campanha de Enfrentamento à Violência contra o Idoso; 

III. Informes e encerramento. 
 

 
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: 

cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 
 

 
 
 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.998, DE 26 DE MARÇO  DE 2018

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Adalberto Leme Pinto, Motorista 
Especializado, para substituir o Gerente de Unidade, Sr. Guilherme Stadtlober, 
durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 19 de fevereiro a 04 
de março de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 
de fevereiro de 2018.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 26 de março de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.001, DE 28 DE MARÇO DE 2018
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Eng. Kennedy Flores Campos, para 
substituir a Diretora de Serviços Municipais, Engª. Andréia Pandovani Junquetti, 
durante o período em que a mesma encontra-se em férias, de 26 de dezembro de 
2017 a 14 de janeiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 
de dezembro de 2017.
Pindamonhangaba, 28 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 28 de março de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

As vacinas contra he-
patite A e a tríplice ace-
lular (dTPa) serão pro-
duzidas pela primeira vez 
no Brasil pelo Instituto 
Butantan. A iniciativa foi 
possível devido ao anún-
cio da construção de uma 
nova fábrica de medica-
mentos que dará espaço 
para a produção das duas 
substâncias.

Com o registro conce-
dido pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), a instituição 
será um dos quatros pro-

Duas novas vacinas serão produzidas 
pelo Instituto Butantan
Com nova fábrica, instituição poderá receber tecnologia das vacinas 
contra hepatite A e a tríplice acelular (dTPa) e incorporá-las ao SUS

dutores mundiais da va-
cina contra hepatite A e 
um dos três produtores da 
vacina contra difteria, té-
tano e coqueluche.

“Este novo laboratório 
reafi rma a missão do Bu-
tantan com as pesquisas, 
inovação, produção e de-
senvolvimento de produ-
tos, contribuindo com a 
saúde pública do país”, diz 
Dimas Covas, diretor do 
Instituto. 

A primeira vacina con-
tra hepatite A é provenien-
te de uma parceria com 

a empresa Merck Sharp 
Dohme, que irá conceder 
a transferência integral da 
tecnologia utilizada na fa-
bricação da vacina. O pro-
cesso será feito em etapas 
e o Butantan receberá os 
blocos de produção aos 
poucos.

“Hoje, o Instituto já 
oferece essa vacina para 
o SUS. Mas o processo de 
produção não é feito total-
mente aqui. Nós fazemos 
o controle e a embalagem 
antes de distribuir para 
a rede. Com a parceria e 

com a absorção da tecno-
logia, a ideia é conseguir 
avançar em outras fases 
da vacina”, explica o ge-
rente de transferência de 
tecnologia do Butantan, 
Tiago Rocca.

No caso da tríplice, o 
processo será um pouco 
diferente. A parceria com 
a farmacêutica britânica 
GlaxoSmithKline (GSK) 
oferecerá parte da tecnolo-
gia de fabricação da vacina. 
Isso porque o Instituto já 
possui a ciência de dois dos 
três elementos presentes 
na substância.

Segundo Rocca, ela 
também já está incorpora-
da ao SUS no Brasil. “Hoje 
a farmacêutica europeia 
produz cerca de 90% da 
vacina. A ideia é desenvol-
ver o produto combinando 
as frações que o Brasil já 
tem com o que a GSK nos 
forneceu. Lá na frente te-
remos um produtor 100% 
desenvolvido pelo Butan-
tan”, completa.

Ela será, portanto, con-
fi gurada como um novo 
produto nacional, uma vez 
que a instituição de pesqui-
sa deve realizar estudos clí-
nicos dentro do país.

“A produção dessas 
duas vacinas será extre-
mamente estratégica. En-
quanto a hepatite A aco-
mete diversos brasileiros, a 
vacina contra difteria, téta-

A nova fábrica do Instituto Butantan pruzirá seis novos 
medicamentos para o Sistema Único de Saúde

Divulgação

Começa prazo para 
pedido de isenção da 
taxa do Enem 2018

O prazo para os in-
teressados em solicitar 
a isenção da taxa de 
inscrição do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2018 começou 
nessa segunda-feira 
(2) e segue até o pró-
ximo dia 11. Para fazer 
o pedido, o candidato 
deve acessar a Página 
do Participante e infor-
mar o número do CPF e 
a data de nascimento. 
Em seguida, o sistema 
informa quem tem di-
reito ao não pagamento 
da taxa. 

Ainda no sistema, o 
candidato deverá pre-
encher outras informa-
ções como endereço, o 
ano e em qual tipo de 
escola concluiu o ensi-
no médio, além de da-
dos socioeconômicos 
da família. Quem teve a 
isenção no Enem 2017 
e faltou aos dois dias de 
prova terá de justifi car a 

ausência para solicitar o 
benefício neste ano.  

Para isso, terá de in-
formar o motivo da au-
sência e fazer o upload 
dos arquivos que com-
provem a falta. Serão 
aceitos os documentos 
que comprovem aci-
dente de trânsito, assal-
to, casamento, morte 
na família, acompanha-
mento de cônjuge, pro-
blemas de saúde, ma-
ternidade e paternidade 
e trabalho no dia das 
provas.  

O resultado do pe-
dido de isenção será 
divulgado no dia 23 
de abril. Quem não for 
contemplado poderá 
entrar com recurso a 
partir dessa data até o 
dia 29. A isenção não 
garante a inscrição no 
Enem. A inscrição deve 
ser feita por todos os 
candidatos entre os 
dias 7 e 18 de maio.  

no e coqueluche tem as ges-
tantes como público-alvo. 
Com o anúncio da parceria, 
nós diminuiremos a impor-

tação de materiais, teremos 
autossufi ciência de produ-
ção e, claro, reduziremos os 
custos”, fi naliza Rocca.


