
6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 20 de abril de 2018
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, 
Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS

Processo Digital nº: 1001547-96.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: JANETE MARIA SALGADO MARCONDES
Requerido: APPARECIDA SALGADO DA SILVA

Justiça Gratuita

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS
PROCESSO Nº 1001547-96.2014.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que perante 
este Juízo se processam os autos de nº 1001547-96.2014.8.26.0445 e nele foi DECLARADA 
AUSÊNCIA de APPARECIDA SALGADO DA SILVA, RG 23709406-X  brasileira, nascida em 
08/12/1938, filha de Geralda Salgado , estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido nomeada 
curadora de seus bens a Sra. JANETE MARIA SALGADO MARCONDES, RG 11.162.288-8, 
brasileira, casada, e que foi arrecadado o seguinte bem de propriedade da ausente: "1/3 do imóvel 
da parte ideal de uma casa e seu respectivo terreno, situada na Av. Albuquerque Lins, nº 129, 
havido por força da matrícula nº 11.040 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba/SP". E para que chegue ao conhecimento de todos, extraiu-e o presente Edital, 
que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado no Diário da Justiça e em 
jornal local de ampla circulação de 02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) ano, 
ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO a referida ausente a entrar na posse dos bens 
arrecadados. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, da Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, faz saber que se encontra disponível para Venda no Polo Regional do Vale do Paraíba:

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE ESTIMADA VALOR - R$

Oora pro nóbis Kg 20 3,00

Bertalha Kg 20 3,00

Moringa Kg 20 3,00

Capuchinha Kg 20 5,00

Taioba Kg 20 3,00

Major gomes Kg 20 3,00

Chuchu de vento Kg 30 3,00

Cara Kg 50 3,00

Vinagreira Kg 30 5,00

Araruta Kg 30 3,00

Curcuma Kg 30 3,00

Peixinho Kg 20 5,00

Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 09 de Maio de 2018, até o dia 14 de Dezembro de 2018, de 
Segunda a Sexta Feira das 08:00 às 10:00 h e das 14:00 às 16:00 h. Endereço: Avenida Drº Antonio Pinheiro 
Junior, n. 4009 - CEP: 12.412-010 - Cidade: Pindamonhangaba/SP. Tel.: (12) 3642-1823. Observação: Para 
a aquisição dos produtos o interessado deverá comunicar-se previamente via telefone para certificar-se da 
disponibilidade. Processo 4.960/2018.

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDA DE ALIMENTOS E BEBIDAS – COPA DA SOLIDARIEDADE 
– FESTIVAL DE FOOD TRUCK E TRAILLER

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração – Setor de 
Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, torna pública a convocação de 
munícipes interessados em comercializar alimentos e bebidas alcoólica (somente chopp) ou nãonaCopa 
da Solidariedade – Festival de FoodTruck e Trailler.
O Festival será realizado nos dias 15, 16 e 17 de Junho de 2018, naPraça Padre João de Faria Fialho 
(Praça do Quartel) – Centro, sendo aberto ao público em geral. Serão disponibilizados 21(vinte e um) 
espaços, sendo 15 (quinze) vagas destinas a Food Trucks/Trailers e 04 (quatro) vagas destinadas a 
foodbikes e 02 (duas) vagas destinadas a venda de balão e brinquedos, a serem sorteados entre os 
interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:

a) Os Foods Trucks/Trailers poderão utilizar espaço máximo de 5 metros por 3 metros (5x3), previamente 
demarcados;
b) Os interessados devem estar com a documentação regulamentada com a Prefeitura com relação a 
eventos anteriores, se for o caso;

1- Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio para venda de alimentos, bebidas 
e brinquedosna Copa da Solidariedade, deverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardosoou na 
Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, entre os dias 23e 24 de 
abril de 2018, no horário das 8h00 às 17h00. 
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da pessoa interessada em trabalhar no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, constando TODOS os 
produtos a serem comercializados;

1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;

2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos, bebidas não alcoólicascomo refrigerantes, suco, 
água, e alcoólicas – somente chopp, no evento Copa da Solidariedade – Festival de FoodTruck e Trailler 
naPraça João de Faria Fialho, no endereço supracitado, sendo a localização das barracas marcadas 
pela Administração Pública e defi nidas por sorteio público. 
2.1.1 – Não serão liberadas licenças para vendedores ambulantes de qualquer tipo de produto em 
qualquer forma de comercialização em áreas adjacentes / próximas ao local do evento em um raio de 
500m;
2.2 – É vedada a venda de bebidas em recipientes de vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e 
cassação da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do especifi cado, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas correspondentes.    
2.3.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de propagação sonora, tais como: amplifi cadores, 
aparelhos de som, TVs, DVDs, etc. 
2.4– O vendedor credenciado para executar a atividade de comércio eventual comoFoodTruck/Trailers 
exclusivamente durante asatividades daCopa da Solidariedade naPraça do Quartel em localização 
defi nida por sorteio;
2.5– O horário de funcionamento em hipótese alguma poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos 
após o fi nal das atividades danoite, bem como a abertura/montagem das barracas só pode acontecer 
nos seguintes dias e horários:
a) Sexta15/06/2018 – a partir das 17h00
b) Sábado16/06/2018 – a partir das 17h00
c) Domingo17/06/2018 – a partir das 09h00
2.6– É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos;
2.7– Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença emitida pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.8– A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício por 
procuração ou preposto;
2.9 – Em hipótese alguma será permitido ao credenciado a venda, mesmo apenas com o produto em 
mãos, em local fora do demarcado pela Administração Pública e defi nido por sorteio, sob pena de 
cassação da licença e autuação conforme previsto na legislação vigente, exceto aos vendedores de 
balão e brinquedos que não terão ponto fi xo;

3 – Do sorteio das vagas:
3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado mediante a presença dos interessados no 
auditório da Prefeitura, sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso ou outro local 
designado pela prefeitura, às 14h30,no dia 27 de abril de 2018
3.1.1 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas comportadas no auditório, o sorteio passará a 
ser realizado em local previamente informado através dos veículos ofi ciais de comunicação da Prefeitura 
(site: <www.pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do jornal Tribuna do Norte) em local visível a 
partir do dia 25/04/2018;
3.2. – Pede-se a chegada dos ambulantes com 30 (trinta) minutos de antecedência para identifi cação;
3.3 – Participarão do sorteio apenas os devidamente inscritos no período citado anteriormente que 
estiverem presentes no dia e horário da realização do mesmo;
3.3.1 – Recomenda-se que os participantes estejam munidos do comprovante recebido pelo setor de 
Protocolo no momento da inscrição;
3.4 – O sorteio irá defi nir por ordem crescente de 1 a 19 a localização dos vendedores que irão exercer 
a atividadedurante o evento Copa da Solidariedade naPraça do Quartel. Sendo de 1 a 15 para Food 
Trucks/Trailers e de 16 a 19 para barracas, além dos sorteios dos dois vendedores sem ponto fi xo de 
balões e brinquedos.
3.5–Na ocasião, serão sorteados 4(quatro) suplentes para a vaga de Food Truck/Trailers,4 (quatro) 
suplentes para os vendedores em foodbikes e 02 (dois) suplentes para a venda de balões e brinquedos, 
caso haja desistência dos sorteados;

4 – Da entrega das licenças
4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 03 e 04 de Maio de 2018das 8h00 às 17h00, mediante 
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do Paço Municipal;
4.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os dias damatinê do evento) com o valor de 1 UFMP 
(Uma Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) – R$ 90,18 e 10Kg de Arroz (que devem ser 
entregues no ato da retirada do boleto, a ser doado ao Fundo Social de Solidariedade)
4.3 – A não retirada da licença até as 17h00 do dia 04/05/18 acarretará na perda da vaga e convocação 
dos suplentes;
4.4 – Os suplentes,se houver vaga, serão contatados pelo telefone informado em sua inscrição no dia 
07/05/18, devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 08/05/18;
4.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago. 

5 – Disposições gerais
5.1 – Os Food Trucks/Trailers poderão permanecer montadas, caso o proprietário assim escolha,durante 
o período em que houver a Copa da Solidariedade naPraça Padre João de Faria Fialho;
5.2 – A Prefeitura não se responsabiliza pelos FoodTrucks/Trailers deixados no local sendo de total 
responsabilidade de seus proprietários;
5.3 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de licença;
5.4– Todo e qualquer equipamento utilizado pelo comerciante ambulante deverá permanecer dentro dos 
limites da barraca;
5.6 – Não serão feitas trocas de localização, salvo motivo de força maior, devidamente expresso pela 
fi scalização;
5.7 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
 5.6.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
 5.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame de vidro;
 5.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
 5.6.4 – Ausência da pessoa credenciada no ato da fi scalização;
 5.6.6 – Comercialização de produtos fora do local determinado;
5.8 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Administração ou a quem for 
delegado competência expressa.
6 – Cronograma

  Data Horário 
Inscrição 23 a 24 de Abr das 8h às 17h 
Sorteio  dos espaços 27 de Abr 14h30 
Entrega das licenças aos 
sorteados 04 e 05 de Mai das 8h às 17h 
Contato com eventuais 
suplentes 07Mai - 
Retirada da licença pelos 
suplentes 07e 08 Mai Das 8h às 17h 

 

 
 

CONVOCAÇÃO – 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 4ª 
Reunião Extraordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Processo Eleitoral – Discussão e Esclarecimentos 
 

 
Dia:   25/04/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  14h00 (Quatorze horas)  
 
Local:   Auditório da Prefeitura   
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Sr Milton de Paula Virginio Filho, Taxista no Município de Pindamonhangaba
Solicitamos o comparecimento de V sª no DPTRAN – Departamento de Trânsito – 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizado na Rua Dr Monteiro de Godoy, 
405 – Bosque da Princesa, afi m de regularização de documento.
Prazo para cumprimento da solicitação é de 05(cinco) dias uteis a contar da data da 
publicação, nos horários de atendimento, que é das 08h as 11:30h e das 13h as 17h.
Pindamonhangaba, ¬¬26 de março de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.409, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 028/15 para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 01 de abril de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 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  27 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.408, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 014/17 para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 12 de março de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 
2018.
Pindamonhangaba, 27 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 de 27 
de março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.407, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/17 para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 06 de março de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 06 de março de 
2018.
Pindamonhangaba, 27 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 27 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.404, DE  27 DE FEVEREIRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba,  no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE retifi car a Portaria Interna nº  10.355, de  27 de fevereiro 
de 2018        onde se lê: “26 de fevereiro de 2017” leia-se: “ 26 de fevereiro de 2018”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal                               
Fabricio Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de fevereiro de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.007, DE 04 DE ABRIL DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Srª Janaína Aparecida Sanches Ramos de Camargo Vitor, para substituir 
o Coordenador de Gabinete, Sr. Luiz Alexandre Leite Souza, durante o período em que o mesmo 
encontra-se em férias, de 22 de janeiro a 10 de fevereiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de janeiro 
de 2018.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 04 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.002, DE 28 DE MARÇO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Srª. Rosangela Pedersoli Cesar Verdi Cosme, Assessora de Serviço 
Técnico, para substituir o Diretor de Recursos Humanos, Sr. Thiago Vieira de Carvalho, durante o 
período em que o mesmo encontra-se em férias, de 16 a 30 de abril de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 59, DE 29 DE MARÇO DE  2018.
Institui o Plano Diretor de Turismo do Município de Pindamonhangaba e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Plano Diretor de Turismo do Município de Pindamonhangaba (PDT), 
instrumento de planejamento capaz de orientar o desenvolvimento sustentável do turismo, aliando 
a conservação de seu patrimônio natural e cultural ao desenvolvimento socioeconômico do 
Município de Pindamonhangaba. 
Parágrafo único.  O Plano Diretor Municipal de Turismo, estabelecendo os objetivos, metas, 
estratégias, programas e projetos, na forma do Anexo Único, é parte integrante desta Lei.
Art. 2º O Plano Diretor de Turismo faz parte de um processo permanente de planejamento 
municipal, constituindo-se como o instrumento estratégico da política de desenvolvimento turístico 
do Município. 
Art. 3º As alterações de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas 
ou projetos, serão propostas pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano 
ou projeto de lei específi co.
Parágrafo único. A revisão do plano diretor deverá ser realizada a cada 03 (três) anos.
Art. 4º As alterações do Plano Diretor serão submetidas à apreciação do COMTUR, antes de serem 
encaminhadas â Câmara Municipal, sem prejuízo de outras modalidades de divulgação e consulta 
com vistas à ampla participação comunitária nas decisões concernentes a matérias de interesse 
local.
Art. 5º O Plano Municipal de Turismo será implementado nos termos das políticas públicas defi nidas 
nas Leis Orçamentárias, notadamente a Lei Orçamentária Anual - LOA e o Plano Plurianual – PPA.
Art. 6º O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente Lei, dentro dos seus termos e 
limites, no prazo de 120 dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de março de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei Complementar 02/2018
 
O Anexo da Lei Complementar nº 59/2018 foi publicado no site da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, PTD Plano Diretor de Turismo, disponível no endereço: http://www.
pindamonhangaba.sp.gov.br/plano_diretor_turismo.asp

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.106, DE 29 DE MARÇO DE 2018
Altera o art. 5º da Lei nº 3.393, de 15 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o Conselho Municipal 
de Turismo.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Altera o art. 5º da Lei nº 3.393, de 15 de dezembro de 1997, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 5º O Conselho Municipal de Turismo, cujas funções não serão remuneradas, será composto 
de 20 (vinte) membros, entre representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, distribuídos 
nos seguintes setores, a saber:”
I – Dos Representantes do Poder Público, sendo preferencialmente: 
a) 02(dois) representantes do Departamento de Turismo; 
b) 02 (dois) membros do Departamento da Cultura; 
c) 01 (hum) representante do departamento do meio ambiente e urbanismo; 
d) 01 (hum) representante do Departamento da Educação; 

II – Dos Representantes da Sociedade Civil: 
a) 01 (hum) representante do setor hoteleiro; 
b) 01 (hum) representante do setor de gastronomia; 
c) 01 (hum) representante do setor de comercio – ACIP; 
d) 01 (hum) representante do setor de turismo receptivo; 
e) 01 (hum) representante do setor artesãos; 
f) 01 (hum) representante do setor de turismo de aventura; 
g) 01 (hum) representante do ensino de turismo -  SENAC; 
h) 01 (hum) representante do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande;
i) 01 (hum) representante do Núcleo Turístico do Piracuama; 
j) 02 (dois) representantes do setor Rural, Turismo Rural e Agronegócio; 
k) 01 (hum) representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Urbanistas de 
Pindamonhangaba;
l) 01 (hum) representante do setor das transportadoras turística do Município
m) 01 (hum) representante do setor de Guias de Turismo.
§1º cada representação entende-se um titular e um suplente.
§2º Os membros do COMTUR serão nomeados através de Portaria pelo Prefeito Municipal, com 
mandato de dois anos, sendo permitida a recondução. 
§3º As representações da sociedade civil serão eleitas em assembleia convocada especialmente 
para este fi m, ato que deverá ser coordenado pelo titular da secretaria competente, ou por quem 
ele indicar. 
§4º Os conselheiros representantes escolherão entre si, as ocupações de titularidade e suplência, 
observados os segmentos.
§5º O Presidente será eleito por seus membros na primeira reunião dos anos pares, salvo quando 
da montagem inicial do Conselho, o que poderá ampliar o primeiro mandato por mais alguns meses.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de março de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2018 (PMP 4504/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, e manifestação 
técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, negou provimento ao recurso 
interposto em ata pela empresa Dakfi lm Comercial Ltda, e homologou, em 12/04/2018, e adjudicou 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos para atender aos usuários do Programa de 
Diabetes do Município por um período de 12 meses”, em favor da empresa CBS Médico Científi ca 
S/A, o item 01, no valor unitário de R$ 0,30. 

PREGÃO Nº 028/2018 (PMP 6414/2018) 
A autoridade superior, com base na análise da documentação técnica e vistoria realizada pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, homologou, em 09/04/2018, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de serviços de 
exames de tomografi a computadorizada sem sedação com e sem contraste, pelo período de 12 
meses”, em favor da empresa Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, no valor total de 
R$ 176.901,34. 

PREGÃO Nº 031/2018 (PMP 6790/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
homologou, em 05/04/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de conjunto de 
colchões para a ginástica artística”, em favor da empresa BR Mix Comércio e Serviços Ltda, ME, 
no valor total de R$ 71.790,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018 (PMP 7874/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
mantém o resultado do certame inalterado, e assim homologou, em 12/04/2018, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos”, em favor das empresas, os itens (item-
vl unit em R$): Aglon Comércio e Representações Ltda: 50-18,97; Atons do Brasil Distribuidora 
de Produtos Hospitalares Ltda: 55-0,5445; Cirúrgica São José Ltda: 20-0,1534; 23-1,8880; 32-
0,2655; 40-0,8553; 42-12,00; CM Hospitalar Ltda: 62-1.191,84; 63-969,82; Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda: 02-0,62; 04-0240; 06-0,6657; 10-8,35; 13-0,1180; 25-0,29; 26-1,08; 31-1,8810; 
35-0,21; 46-0,47; 53-0,06; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda: 27-3,89; 48-9,97; 
54-0,18; 57-1,70; 60-0,0750; Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: 05-0,0128; 09-
0,5607; 36-4,58; Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda: 12-22,0704; 16-
0,2495; 61-0,24; EMS S/A: 58-0,3492; Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A: 
45-1,4850; Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda: 19-0,0580; 28-0,15; 33-2,49; 52-0,5643; 
Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 27-3,89; 48-9,97; 54-0,18; 57-1,70; 60-0,0750; Portal Ltda: 
11-0,0230; Promefarma Representações Comerciais Ltda: 01-0,0166; 29-1,9970; 47-0,1480; Soma/
SP Produtos Hospitalares Ltda: 03-0,0340; 08-10,00; 21-1,55; 22-0,0160; 34-0,80; 51-1,2480; 56-
0,0317. Itens desertos: 07, 14, 15, 18, 24, 41, 44, 49, 64. Itens fracassados: 30, 38. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018 (PMP 7883/2018) 
A autoridade superior homologou, em 12/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de óleos automotivos para utilização do Setor de Ofi cina Mecânica”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Lincetractor Comércio, Importação e Exportação 
Ltda EPP: 07-1.801,80; 15-1.570,00; 17-1.406,00; Lub Vale Comercial Ltda: 08-5.538,00; Part’s 
Lub Distribuidora e Serviços EIRELI: 01-2.019,00; 02-1.310,00; 03-1.200,00; 04-1.320,00; 05-
1.320,00; 06-1.650,00; 09-167,50; 10-900,00; 11-1.250,00; 12-1.250,00; 13-936,00; 14-1.917,00; 
16-1.250,00; 18-216,00; 19-136,50; 20-158,00; 21-33,50; 22-33,50. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018 (PMP 7902/2018) 
A autoridade superior homologou, em 06/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “aquisição de papel sulfi te a fi m de atender a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit 
em R$): Quicklog Comércio Atacadista e Logística EIRELi EPP: 01-20,67; Procomp Produtos e 
Serviços de Informática Ltda: 02-13,86. 

PREGÃO Nº 045/2018 (PMP 8353/2018) 
A autoridade superior homologou, em 11/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em cobertura 
securitária para colisão, incêndio, furto, roubo, danos materiais e corporais a terceiros, para veículo 
ofi cial pertencente à frota da Secretaria de Saúde e Assistência Social, com abrangência nacional, 
pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Mapfre Seguros Gerais, os itens 01 e 02, no valor 
total de R$ 2.376,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2018 (PMP 8387/2018) 
A autoridade superior homologou, em 12/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de teste para sorologia de dengue”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): Bio Advance Diagnósticos Ltda EPP: 01-6,82; Medlevensohn Comércio e 
Representação de Produtos Ltda: 02-6,26. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2018 (PMP 8333/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 11/04/2018, fracassada a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais para lavagem automotiva”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 023/2018 (PMP 5555/2018) 
Foi fi rmado o contrato 039/2018, de 03/04/2018, para “contratação de empresa para licenciamento 
de programas de computador (software aplicativo) integrados em ambiente web multiusuário, para 
área tributária, abrangendo os serviços de customização, implantação e treinamento de servidores 
e manutenção”, no valor total de R$ 72.000,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestor do contrato o Sr João Carlos Muniz, e pela contratada, empresa Tec System 
Consultoria e Informática S/A Ltda ME, o Sr Mykola Szoma Filho. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 372/2014 (PMP 32861/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 22/02/2018, ao contrato 052/2015, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para fornecimento de refeições para os servidores plantonistas do PSF 
(Programa Saúde da Família) do Araretama e servidores plantonistas do setor de transporte, 
campanhas de vacinas e em campanhas educativas, pacientes atendidos no CAPS (Centro de 
Apoio Psicossocial) e servidores plantonistas do Pronto Atendimento de Moreira César”, para 
prorrogação até 15/03/2019, e reajuste de 2,41%, conforme variação do IPC FIPE, passando o 
valor total do contrato para R$ 294.869,40, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Bona Alimentos Ltda EPP, a Sra Teresa Cristina Gimenes Moiano. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.005, DE 29 DE MARÇO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com respaldo na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto 
Municipal nº 5.452, de 12 de setembro de 2017,
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar a indicação de gestora nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Geral nº 4.923, 
de 19 de setembro de 2017, que passam a vigorar:
“Art. 1º ...
I-Gestora de Parceria da Proteção Social Básica 
     a) Ana Paula de Almeida Miranda
 II-Gestora de Parceria da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
     a) Ana Paula de Almeida Miranda”
 Art. 2º Alterar o membro indicado no inciso II do art. 2º da Portaria Geral nº 4.923/2017 - 
Comissão de Seleção de propostas – que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ....
III-Domingos Geraldo Botan”
Art. 3º Revogar o inciso IV da Portaria Geral nº 4.923/18 – Comissão de Monitoramento e 
Avaliação – passando a comissão a vigorar com três membros.
Art. 4º Esta portaria entra na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2018.

Isael Domingues 
 Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

  Secretária de Saúde e Assistência Social      
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 29 de março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves 
 Secretário de Negócios Jurídicos


