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Pindamonhangaba, 24 de maio de 2018

Geral

Fapesp lança chamada
Acip sorteia cinco vales“Jovens Pesquisadores”, com compra no sábado (26)
orçamento de até R$ 4 milhões
Divulgação

A Acip (Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba) realizará, neste sábado (26),
a partir das 11 horas, na
praça Monsenhor Marcondes, o primeiro sorteio
da promoção “Acip Vale
Mais” – com cinco valescompra de R$ 500,00. A
promoção é autorizada
pela Caixa Econômica Federal, sob o Certiﬁcado Nº
6-0331/2018.
O evento contará com

a apresentação do coral de
crianças do Lar São Judas
Tadeu, entre outras atividades.
Ainda dá tempo de participar comprando um valor mínimo de R$ 40,00
nas lojas associadas e participantes da promoção.
Os cupons devem ser colocados na urna até ás 18
horas, do dia 25 de maio.
Os cupons que não forem
colocados na urna até o
prazo estipulado poderão

participar do próximo sorteio, que acontecerá em
junho.
O objetivo da campanha é promover o comércio local, já que com a premiação em vales-compra,
os consumidores voltam
a comprar no comércio.
“É importante valorizar o
comércio local, que é diversiﬁcado e oferece muitas opções aos consumidores”, avalia o presidente da
Acip, Thiago Derrico.
Divulgação

Os projetos de pesquisas devem ter duração de cinco anos
A Fapesp (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) anuncia a primeira chamada de
propostas do novo “Programa Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes – Fase 2”.
O objetivo da iniciativa é possibilitar a consolidação de linhas de

pesquisa iniciadas em
projetos apoiados na
modalidade “Auxílio à
Pesquisa – Jovens Pesquisadores em Centros
Emergentes”.
As solicitações de ﬁnanciamento serão recebidas
por meio de chamadas de
propostas anuais e devem
visar ao fortalecimento da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 099/18 - CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. (a) AGRO PASTORIL COMERCIAL
MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a Rua Frederico Antônio Teixeira Souto, s/nº,
Bairro Mombaça , inscrito no município sob a sigla SO110603004000, quadra 29 , lote 0931 ,
para que efetue a construção de calçada do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de
que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO,
CADASTRO FISICO.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

independência do pesquisador responsável e à excelência do grupo recentemente criado.
Os projetos de pesquisa
devem ter duração de cinco anos e orçamento solicitado de até R$ 4 milhões.
Para inscrições, prazos
e requisitos, acesse: www.
fapesp.br/11731.

Promoção é autorizada pela Caixa Econômica Federal

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 100/18 - LIMPEZA

CONVOCAÇÃO – 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “9ª Reunião
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 63 de 22 maio de 2018.
Dispões sobre a correção de valores de repasse

da

Leitura e Aprovação de Ata;
Redação final, resposta ao Ministério Público;
Campanha de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes;
Edital FUMCAD 2019
Outros assuntos pertinentes ao Conselho;
Informes gerais.

Data: 29/05/2018 (terça-feira)
Horário:8h00 (nove horas)
Local:Auditório da Prefeitura Municipal

Sergio Augusto Baldin Junior
Presidente – Gestão 2017/2019

uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004,
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem
seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

RESOLVE :
Art. 1º - Autorizar o repasse público para os projetos e instituições, conforme
anexo 1, no valor total de R$ 378.154,00 (trezentos e setenta e oito mil cento e
cinquenta e quatro reais) via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Agindo no presente - construímos o futuro

(FUMCAD), oriundos de renúncia fiscal, corrigindo o valor de R$ 377.154,00 da

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 101/18 - CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. (a) AGRO PASTORIL COMERCIAL
MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a Rua Frederico Antônio Teixeira Souto, s/
nº, Bairro Mombaça , inscrito no município sob a sigla SO110603007000, quadra 29 , lote
0934 , para que efetue a construção de calçada do referido imóvel no prazo de 90 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do
trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE
IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

resolução nº 61de 08 de maio de 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr.(a) AGRO PASTORIL
COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a Rua Frederico Antônio
Teixeira Souto, s/nr. – Bairro Mombaça , inscrito no município sob a sigla SO110603004000,
quadra 29 , lote 0931, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 102/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr.(a) AGRO PASTORIL
COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a Rua Frederico Antônio
Teixeira Souto, s/nr. – Bairro Mombaça , inscrito no município sob a sigla SO110603007000,
quadra 29 , lote 0934, 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

Resolução nº 61
Art. 2º - Corrige o valor de repasse público para a Associação Corporação
Musical Euterpe – Projeto Aprendiz CME em R$ 126.000,00, e não os R$ 125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

anteriormente descritos na Resolução nº 61.
Art. 3º - Esta resolução e a nova redação dos valores a serem repassados (Anexo

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

1) entram em vigor na data de sua publicação.

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

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA
Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Pe Sérgio Augusto Baldin Júnior
Presidente do CMDCA – Gestão 2017/2019

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS

Projeto Social Grêmio União

Data:

terça-feira
29 de maio – terça

Horário:

19h

Local:

Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro

Projeto

Tipo de
repasse

Valor – R$

Projeto Aprendiz CME

Fomento

126.000,00

Serviço de MSE-PSC/LA

Fomento

38.184,00

Fomento

63.750,00

Lançamento do Edital Linguagens Artísticas - FMAPC
1-Lançamento

Fomento

85.000,00

2-Projeto
Projeto de Lei 48/2018

Programa de incentivo à
cultura e socialização
Projeto Crianças – Direito
de Ser

Pauta:

Projeto

Tipo de repasse

Lar Irmã Julia

Acolhimento
institucional de
crianças

Fomento para ações com os
acolhidos

APAR – Associação de
Pais e Amigos de
Adolescentes em Risco

Acolhimento
institucional de
adolescentes

Auxílio para estruturação
interna da nova sede da
Instituição

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2018 (PMP 14937/2018)
Para “contratação de empresa especializada em serviços de eventos e responsabilidade técnica
em locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som e iluminação em
atendimento aos eventos realizados e apoiados pelo Município, pelo período de 12 meses”, com
entrega dos envelopes até dia 08/06/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 086/2018 (PMP 14972/2018)
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária
para veículos e equipamentos oﬁciais pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira César e
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com abrangência nacional, por um período de 12
meses”, com entrega dos envelopes até dia 11/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 088/2018 (PMP 15047/2018)
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 07/06/18 às 08h e início
da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Maiores

*** CONTRATO ***

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
Entidade –
Proponente
CNPJ

PREGÃO Nº 078/2018 (PMP 14926/2018)
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço de imunização e controle
de pragas urbanas nos prédios da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período
de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 08/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2018 (PMP 14927/2018)
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço em locação, montagem,
desmontagem de banheiros químicos para eventos realizados pela Prefeitura no período de 12
meses”, com entrega dos envelopes até dia 07/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30.

ANEXO N.1

Entidade –
Proponente/CNPJ
Associação Corporação
Musical Euterpe
Associação dos Salesianos
Cooperadores de
Pindamonhangaba
Instituto de Acolhimento e
Apoio ao Adolescente – IA3

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2018 (PMP 14925/2018)
Para “aquisição de tubos de concreto para construção/manutenção nos bairros Bosque, Jardim
Princesa, Jardim Cristina, Goiabal e outros locais na cidade”, com entrega dos envelopes até dia
11/06/18 às 08h e início da sessão às 08h30.

Valor – R$

Pindamonhangaba, 22 de maio de 2018

40.020,00

PREGÃO Nº 178/2017 (PMP 36315/2017)
Foi ﬁrmado o contrato 047/2018, de 02/05/2018, para “aquisição de equipamento hospitalar para
unidades de saúde do Município”, no valor de R$ 22.750,98, vigente por 12 meses, assinando pela
contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Luiz
C de Melo Souza Lorena ME, o Sr Luiz Carlos de Melo Souza.
Foi ﬁrmado o contrato 048/2018, de 02/05/2018, para “aquisição de equipamento hospitalar para
unidades de saúde do Município”, no valor de R$ 18.114,00, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa
Morimed Comercial EIRELI EPP, o Sr Leandro Mori do Couto.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

25.200,00

Raissa Lorena Correa Araújo
Araújo- Pitanga
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

PREGÃO Nº 047/2018 (PMP 8397/2018)
Foi emitida, em 18/05/2018, a autorização 859/2018, no valor de R$ 27.975,00, em favor de Luiz C.
de Melo Souza Lorena ME, para “aquisição de papel ﬁlme para ultrassom”.

