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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 19 de junho de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES –
FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE
PINDAMONHANGABA 313 ANOS E CORRIDA PINDA/DOMINGO NA COPA

*** HOMOLOGAÇÃO ***

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração – Departamento
de Administração – Setor de Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento,
torna pública a convocação de ambulantes interessados em comercializar alimentos e bebidas
naFesta de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018 (PMP 7895/2018)
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras pela Secretaria de Educação
e Cultura, homologou, em 11/06/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de
mistura em pó para o preparo de bebida láctea para atendimento à Alimentação Escolar”, em favor
da empresa LBS Foods EIRELi EPP, os itens (item-vl unit em R$): 01-19,00; 02-20,50; 03-19,00;
04-20,50.
PREGÃO Nº 063/2018 (PMP 12686/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, homologou, em 12/06/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “Contratação
de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e de manutenção corretiva pelo
período de 12 meses, com fornecimento de peças quando necessário para os fogões e fornos
instalados nas unidades escolares e projetos da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo do
município de Pindamonhangaba, conforme especiﬁcações e quantidades constantes no Termo de
Referência”, em favor da empresa Edinaldo Lopes de Oliveira 68324731849, os itens 01, 02, 03 e
04, no valor total de R$ 27.800,00.
PREGÃO Nº 066/2018 (PMP 12715/2018)
A autoridade superior homologou, em 24/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida de “Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material,
para prestação de serviços de TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
OFICINAS DE ARTESANATOS, PARA A GERAÇÃO DE RENDAS, visando atender munícipes de
Pindamonhangaba no projeto ‘ARTE & ARTESANATOS’”, em favor das empresas: Entek Cursos
Livres S C Ltda, os itens 01 e 05, no valor total de R$ 26.864,00; Fenicia Cursos, Treinamentos
e Capacitação Ltda ME, os itens 02 e 03 no valor total de R$ 20.800,00; Electa Prestação de
Serviços em Tecnologia Educacional Ltda, os itens 04 e 07, no valor total de R$ 27.560,00; Cristina
Ferreira de Souza Somenci Artesanatos ME, o item 06, no valor total de R$ 13.860,00; Associação
Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social, os itens 08 e 10, no valor total de
R$ 26.576,00; E I Educacional Inovadora Cursos e Treinamentos Ltda EPP, o item 09, no valor total
de R$ 11.320,00; Cristiano V Camilo Treinamentos ME, os itens 11, 12 e 15, no valor total de R$
33.688,00; MRS da Silva & Cia Ltda EPP, os itens 13 e 14, no valor total de R$ 27.000,00.
PREGÃO Nº 067/2018 (PMP 12721/2018)
A autoridade superior homologou, em 30/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que
cuida de “aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos”, em favor da empresa Elio Silva Piao ME, o item
01, no valor total de R$ 9.400, e em favor da empresa Papa’s Comércio e Distribuição de Alimentos
EIRELI EPP, os itens 03, 04, 05 e 06, no valor total de R$ 4.914,00. Itens fracassados: 02 e 07.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
INFORME nº 03/2018
O Presidente do COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO- PRIVADAS DO
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, dentro das atribuições que lhe compete o Decreto nº 5.487
de 12/01/18; INFORMA a todos os seus pares que em decorrência dos jogos da Copa serem
em períodos de Ponto Facultativo integral e Parcial no Município, e as reuniões do CMGPPP
ocorrerem no Paço Municipal. Retiﬁcamos que as datas das Reuniões que ocorreriam nos dias
22 e 27/06/2018 das 14h00 às 17h00, foram substituídas paras as datas de 28 e 29/06/2018
respectivamente, mantendo-se o horário das 14h00 às 17h00.
Fabiano Vanone - Presidente do Comitê Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas

ERRATA EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES – FESTA DE
ANIVERÁRIO DA CIDADE – PINDAMONHANGABA 313 ANOS E CORRIDA PINDA/DOMINGO
NA COPA
O Departamento Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto
ao Edital de Chamamento Para Vendedores Ambulantes – Festa de Aniversário da Cidade –
Pindamonhangaba 313 Anos e Corrida Pinda/Domingo na Copa, para nele fazer constar que:

ONDE SE LÊ:
3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado mediante a presença dos interessados
no auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso
nosseguintes dias e horários:
a)21/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas à Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba,
pipoqueiros, vendedores de algodão doce, balões e pequenos brinquedos;
b) 22/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas as pessoas físicas interessadas em trabalhar nas
barracas ﬁxas.
LEIA-SE:
3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado mediante a presença dos interessados
no auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso
nosseguintes dias e horários:
a)21/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas à Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba,
pipoqueiros, vendedores de algodão doce, balões e pequenos brinquedos;
b) 20/06/18, às 10h00 para as vagas destinadas as pessoas físicas interessadas em trabalhar nas
barracas ﬁxas.
João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO IMPERIAL FUTEBOL CLUBE
WILLIAM GARUFE DOS SANTOS, Presidente da Diretoria Executiva do Imperial
Futebol Clube, nos termos do Artigo 7º, b. e demais normas constantes do Estatuto
Associativo, CONVOCA os digníssimos sócios titulares maiores de 18 (dezoito)
anos em pleno gozo de seus direitos sociais e quites com os cofres do Clube para
comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no
dia 30 DE JUNHO DE 2018 às 18:00 horas em primeira convocação, com a presença,
no mínimo de 1/5 (um quinto) dos associados ou às 18:30 horas em segunda
e última convocação com qualquer número de associados, nas dependências do
Estacionamento Coberto do Condomínio Jardim Imperial, localizado, na Rua Vito
Abatepaulo, no. 60, Bairro Jardim Imperial, Pindamonhangaba, SP, para realizar a:
1. Assembléia Geral Extraordinária para a Eleição da Diretoria Executiva do Imperial
Futebol Clube – Gestão 30/06/2018 a 29/06/2022.
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2018
William Garufe dos Santos
Presidente da Diretoria Executiva

COMUNICADO
A Empresa Ultraderme Serviços Médicos LTDA, portadora do CNPJ 03.699.922/000127, situada a Rua Pinheiro da Silva, nº 377, Jardim Boa Vista - Pindamonhangaba
- SP, publica o extravio de seu talão de serviço nº 18, com sequência de notas nº
851 ao nº 900 já emitidas.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2018 (PMP 14925/2018)
A autoridade superior homologou, em 12/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de tubos de concreto para construção/manutenção nos bairros Bosque,
Jardim Princesa, Jardim Cristina, Goiabal e outros locais na cidade”, em favor das empresas,
os itens (item-vl unit em R$): GS Comércio de Materiais para Construção Ltda EPP: 06-570,60;
Guarani Material para Construção Ltda: 04-241,50; Raul Rabello Neto EPP: 01-46,06; 02-108,79;
03-177,89; 05-366,28.
*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***
PREGÃO Nº 044/2018 (PMP 8342/2018)
A autoridade superior, considerando a manifestação do Setor de Manutenção e Equipamentos
(Secretaria Municipal de Serviços Públicos) e da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, e que
cabe à Administração rever seus atos, determinou, em 11/06/2018, a revogação/cancelamento da
licitação supra, que cuida de “aquisição de óleo automotivo”, com base no artigo 49 da lei 8666/93
e súmula 473 do STF.
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 085/2018 (PMP 14960/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 12/06/2018, deserta a
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em fornecimento de vidro e
mão de obra para um prazo de 12 meses”.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 088/2015 (PMP 7267/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 03/05/2018, ao contrato 088/2018, que cuida de “aquisição de gêneros
alimentícios (pão, leite, etc) para consumo do posto do Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba”, para
prorrogação até 03/05/2019, e reajuste de 1,3141%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor
do contrato para R$ 26.596,84, assinando pela contratante o Sr José Sodário Viana, e pela contratada,
empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos César Rezende.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notiﬁcação
Controle 105/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr.(a) LUIZ
FERNANDO LOUZADA responsável pelo imóvel situado a Rua EDUARDO DA SILVA
NETO s/nº. – Bairro Jd Mariana, inscrito no município sob a sigla SO110608027000,
quadra 07 , lote P-10, 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

ERRATA 002 EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES – FESTA DE
ANIVERÁRIO DA CIDADE – PINDAMONHANGABA 313 ANOS E CORRIDA PINDA/DOMINGO NA
COPA
O Departamento Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto
ao Edital de Chamamento Para Vendedores Ambulantes – Festa de Aniversário da Cidade –
Pindamonhangaba 313 Anos e Corrida Pinda/Domingo na Copa, para nele fazer constar que:
ONDE SE LÊ:
A Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos será realizada nos dias 06a10 de julho
de 2018, e a Corrida Pinda/Domingo na Copa será realizada no dia 15 de julho de 2018 no Parque
da Cidade (Parque José Antônio de Oliveira – Zé do Jornal) – localizado às margens do Anel Viário,
sendo aberto ao público em geral. Serão disponibilizados 26 (vinte e seis) espaços sendo 4 (quatro)
destinados à pipoqueiros, 2(dois) à vendedores de balão, 2 (dois) à vendedores de pequenos
brinquedos, 2 (dois) destinados à vendedores de algodão doce e 16 (dezesseis) barracas a serem
sorteados entre os interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:
LEIA-SE:
A Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos será realizada nos dias 06a10 de julho de
2018, e a Corrida Pinda/Domingo na Copa será realizada no dia 15 de julho de 2018 no Parque da
Cidade (Parque José Antônio de Oliveira – Zé do Jornal) – localizado às margens do Anel Viário, sendo
aberto ao público em geral. Serão disponibilizados 28 (vinte e oito)espaços sendo 4 (quatro) destinados
à pipoqueiros, 2 (dois) à vendedores de churros, 2(dois) à vendedores de balão, 2 (dois) à vendedores
de pequenos brinquedos, 2 (dois) destinados à vendedores de algodão doce e 16 (dezesseis) barracas
a serem sorteados entre os interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:
ONDE SE LÊ:
b)
Das 16 (dezesseis) barracas de alimentação destinadas às pessoas físicas interessadas,
serão destinadas 06 (seis) barracas a Associação dos Ambulantes e 10 (dez) aos demais Ambulantes;
c)
As 06 (seis) barracas destinadas a Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba
serão assim divididas: 01 Doce, 01 Lanche, 01 Linguiça/Pernil e Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01
Salgado;
d)
As 10(dez) barracas dos demais Ambulantes serão assim divididas: 01 Doce, 02 Caldinho,
02 Lanche, 02 Linguiça/Pernil e Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01 Salgado;
LEIA-SE:
b)
Das 16 (dezesseis) barracas de alimentação destinadas às pessoas físicas interessadas,
serão destinadas 08 (oito) barracas a Associação dos Ambulantes e 10 (dez) aos demais Ambulantes;
c)
As 08 (oito) barracas destinadas a Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba
serão assim divididas: 01 Doce, 01 Lanche, 02 Linguiça/Pernil e Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01
Salgado, 01 Caldinho;
d)
As 08 (oito) barracas dos demais Ambulantes serão assim divididas: 01 Doce, 01
Caldinho, 02 Lanche, 01 Linguiça/Pernil e Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01 Salgado;
ACRESCENTA-SE:
h)
Das 4 (quatro) vagas para pipoqueiros e 2 (duas) vagas para vendedores de brinquedo e 2
(duas) para vendedores de churros, serão destinadas 2 (duas) vagas para pipoqueiros e 1 (uma) vaga
para vendedores de brinquedos e 1 (uma) para vendedores de churros que fazem parte da Associação
dos Ambulantes;
ONDE SE LÊ:
a)21/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas à Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba,
pipoqueiros, vendedores de algodão doce, balões e pequenos brinquedos;
3.1.3 – 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 oﬁciais 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 20/06/2018;
LEIA-SE:
a)21/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas à Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba,
pipoqueiros, vendedores de algodão doce, balões e pequenos brinquedos e churros;
3.1.3 – 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 oﬁciais 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 19/06/2018;
ONDE SE LÊ:
4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias25 e 26/06/18 das 8h00 às 17h00, mediante
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do Paço Municipal;
4.3 – A não retirada da licença até as 11h00 do dia 27/06/18 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
28/06/18, devendo retirar sua licença até as 12h00 do dia 29/06/18;
LEIA-SE:
4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias27 e 28/06/18sendo no dia 27/06 das 8h00 às 13h30
e no dia 28/06 das 8h às 17h00, mediante pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do
Paço Municipal;
4.3 – A não retirada da licença até as 17h00 do dia 28/06/18 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
28/06/18, devendo retirar sua licença até as 12h00 do dia 29/06/18;
ONDE SE LÊ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
E PATRIMÔNIO
Data
Horário HISTÓRICO
Inscrição

JUSTIFICATIVA TÉCNICA
O Município de Pindamonhangaba, por interveniência da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura realizou parcerias com a Corporação Musical Euterpe, desde, pelo menos a década de
1940, formalizadas ao longo dos anos por instrumento de convênio, com planos de trabalho para
cada ano especíﬁco. Com a entrada em vigor da lei 13.019/2014, chamada de “Marco Regulatório”,
que estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias, com ou sem transferência de recursos
ﬁnanceiros, entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de ﬁnalidades de interesse público e uma série de critérios
para a formalização de ajuste, entendemos que a partir desta Lei, passaríamos a realizar com a
Corporação Musical Euterpe o Termo de Fomento.
A parceria, ora proposta, contemplará o município com as apresentações musicais, artísticas
e cívicas, e a continuidade no atendimento da Educação de Jovens e Adultos, em sua maioria
em situação de vulnerabilidade social, conforme plano de trabalho. Até o presente momento, a
Corporação Musical Euterpe cumpriu satisfatoriamente e com grande zelo às necessidades
educacionais e de desenvolvimento sócio educativo das crianças e jovens por ela atendidas, ao
longo de seus 192 anos, buscou e busca em parceria com o poder público, a capacitação por meio
da música, contribuindo desta maneira tanto para a formação de novos integrantes, quanto para
ampliar a difusão musical junto à população.
A entidade parceira indicada é uma organização da sociedade civil, sem ﬁns lucrativos, não
remunerados, nem sequer distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados,
bem como tem previsto a destinação do seu patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou
ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, I, da
Lei 13.019/2014.
A Corporação Musical Euterpe também, de acordo com a lei Orgânica do Município, constitui o
Patrimônio Cultural do Município, segundo artigo 215, inciso VI e possui um alto grau de afetividade
pela população de Pindamonhangaba, a qual pode ser comprovada na publicação do livro “A Fiel
Depositária Euterpe”, da escritora Júlia San Martin Boaventura, lançado em 2016 pela Gráﬁca e
Editora São Benedito.
Diante do exposto, entendemos haver justiﬁcativa válida, idônea e de interesse público para a
celebração de parceria com a Corporação Musical Euterpe.
Atenciosamente,
ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Diretor de Cultura e Patrimônio Histórico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO “CARVALHO DE JUSTIÇA”, APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA
PRIMEIRA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL.
Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei nº 10.406
de 10 de janeiro de 20102, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembleia Geral de
Constituição de Associação, aprovação de Estatuto e Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, a
realizar-se no próximo dia 21/07/2018, na Igreja Petra – Araretama, localizado à Rua Paulo Cesar
Bitencourt de Carvalho, nº 40 – Araretama, Pindamonhangaba – SP.
A convocação dar-se-á às 14horas em primeira chamada e às 14:30 em segunda e última chamada,
onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1º) constituição da Associação “CARVALHO DE JUSTIÇA”;
2º) apreciação e aprovação de Estatuto Social;
3º) eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;
4º) e a definição da sede provisória
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2018.
Cleber de Oliveira Domingues
RG.: 42784002-8
Presidente da Comissão Organizadora
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Valor Global: R$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais), conforme cronograma

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
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Diante do exposto, entendemos haver justiﬁcativa válida, idônea e de interesse público para a
celebração do Termo de FomentoAtenciosamente,
por Inexigibilidade, conforme art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.
Atenciosamente,

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Diretor de Cultura e Patrimônio Histórico

JULIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE
Secretário de Educação e Cultura

A Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos será realizada nos dias 06a10 de julho
de 2018, e a Corrida Pinda/Domingo na Copa será realizada no dia 15 de julho de 2018 no Parque
da Cidade (Parque José Antônio de Oliveira – Zé do Jornal) –localizado às margens do Anel Viário,
sendo aberto ao público em geral. Serão disponibilizados 26(vinte e seis) espaços sendo 4 (quatro)
destinados à pipoqueiros, 2(dois) à vendedores de balão, 2 (dois) à vendedores de pequenos
brinquedos, 2 (dois) destinados à vendedores de algodão doce e 16(dezesseis) barracasa serem
sorteados entre os interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três metros por três metros, previamente
demarcados e cedidos pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
b) Das 16 (dezesseis) barracas de alimentação destinadas às pessoas físicas interessadas, serão
destinadas 06 (seis) barracas a Associação dos Ambulantes e 10 (dez) aos demais Ambulantes;
c) As 06 (seis) barracas destinadas a Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba serão
assim divididas: 01 Doce, 01 Lanche, 01 Linguiça/Pernil e Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01
Salgado;
d) As 10(dez) barracas dos demais Ambulantes serão assim divididas: 01 Doce, 02 Caldinho, 02
Lanche, 02 Linguiça/Pernil e Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01 Salgado;
e) Os pipoqueiros, vendedores de algodão doce, de pequenos brinquedos ou balões não poderão
fazer uso de barracas ou toldos;
f) Não será permitida, exceto nas barracas ﬁxas, a venda de mais de um produto.(vendedores de
pipoca venderão apenas pipoca, por exemplo)
g) 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 vendedor ambulante naFesta
de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copadeverão
ser feitas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, nos dias 18 de junhoe 19 de junho 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;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, constando TODOS
os produtos a serem comercializados no caso das barracas ﬁxas e O produto a ser comercializado
no caso dos demais ambulantes;
d) Aos associados da Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba, será obrigatório a
apresentação de declaração de associado em papel timbrado devidamente assinado pelo presidente.
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 e bebidas alcoólicas (exclusivamente
chopp) ou não, na Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/
Domingo na Copano endereço supracitado, sendo a localização das barracas marcadas e cedidas
pela Administração Pública e deﬁnidas por sorteio público, bem como o comércio de algodão doce,
pipoca, pequenos brinquedos e balões em local a ser deﬁnido por sorteio na mesma festa.
2.2 – A venda de bebida deve ser feita EXCLUSIVAMENTE em copos de plástico, estando o
vendedor que não cumprir a determinação sujeito a autuação e cassação da devida licença
conforme previsto na legislação vigente.
2.3– O vendedor credenciado para executar a atividade de comércio eventual agirá exclusivamente
durante as atividades da Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida
Pinda/Domingo na Copa;
2.4– O horário de término das atividades será impreterivelmente às 23h59 de cada dia de evento.
2.4.1 – O vendedor que não encerrar as atividades conforme item 2.4 será autuado e terá sua
licença cassada;
2.5– É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos;
2.6– Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença emitida pela
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.7– A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício por
procuração ou preposto;
2.8 – Não poderá haver venda de mais de um produto pelos vendedores ambulantes que não estão
ﬁxos em barracas conforme segue:
2.8.1 Pipoqueiro: fará venda exclusivamente de pipocas doces/salgadas e produtos que possam
acompanhar (tais como queijo, batata, etc.);
2.8.2 Vendedor de algodão doce: fará venda exclusiva de algodão doce;
2.8.3 Vendedor de balão: fará venda exclusivamente de balões de gás;
2.8.4 Vendedor de pequenos brinquedos: fará venda exclusiva de pequenos brinquedos típicos de
festas (luminosos, etc.) exceto balões.
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 a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 –
Cardosonosseguintes dias e horários:
a)21/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas à Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba, pipoqueiros,
vendedores de algodão doce, balões e pequenos brinquedos;
b) 22/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas as pessoas físicas interessadas em trabalhar nas barracas ﬁxas.
3.1.1 – Pede-se a chegada dos ambulantes com 30 (trinta) minutos de antecedência para identiﬁcação;
3.1.2 – As identiﬁcações se encerrarão as 14h30 para o inicio do sorteio, caso haja ﬁla, serão
distribuídas senhas em ordem decrescente para não haver atraso;
3.1.3 – 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 oﬁciais 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 20/06/2018;
3.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente inscritos no período citado anteriormente que
estiverem presentes no dia e horário da realização do mesmo;
3.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam munidos do comprovante recebido pelo setor
de Protocolo no momento da inscrição;
3.3 – O sorteio irá deﬁnir por ordem crescente de 1 a 16 a localização dos vendedores que irão
exercer a atividades nas barracas durante aFesta de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos
e da Corrida Pinda/Domingo na Copa;
3.4 – O mesmo será válido para as 4 (quatro) vagas de pipoqueiro e para as 2 (duas) vagas de
vendedores de algodão doce, 2 (duas) vagas de vendedores de pequenos brinquedos e 2 (duas)
vagas de vendedores de balões;
3.5 –Na ocasião, serão sorteados 2(dois) suplentes para os vendedores de alimentos e bebidas
(barracas ﬁxas), 1 (um) suplente caso haja desistência de pipoqueiro, 1 (um) suplente caso haja
desistência de vendedor de algodão doce, 1 (um) suplente caso haja desistência de vendedor de
pequenos brinquedos e 1 (um) suplente caso haja desistência de vendedor de balões;
4 – Da entrega das licenças
4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias25 e 26/06/18das 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 daFesta de Aniversário de
Pindamonhangaba) e de acordo com a Lei 5668 de 01 de Julho de 2014 que deﬁne o valor, de
acordo com a Unidade Fiscal do Município,sendo R$ 331,41 (trezentos e trinta e um reais e quarenta
e um centavos) aos pequenos vendedores (pipoca, algodão doce, balões e pequenos brinquedos)
e R$ 994,23 (novecentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) aos vendedores de
barracas ﬁxas. Ressalta-se que a Unidade Fiscal do Município é R$ 90,18.
4.3 – A não retirada da licença até as 11h00 do dia 27/06/18 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 28/06/18, devendo retirar sua licença até as 12h00 do dia 29/06/18;
4.5 – Caso haja desistência ou faltas, o local ﬁcará vago.
5 – Disposições gerais
5.1 – As barracas serão cedidas pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
5.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança dos itens deixados pelos ambulantes nas
barracas após o encerramento das atividades do dia;
5.2 – A Prefeitura disponibilizará energia para as barracas durante o evento;
5.2.1 – Caberá aos barraqueiros a veriﬁcação da voltagem fornecida;
5.3 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de licença;
5.4 – Não serão feitas trocas de localização das barracas ou pipoqueiros, salvo motivo de força
maior, devidamente expresso pela ﬁscalização;
5.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
5.5.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
5.5.2 – Venda de bebidasem recipientes de qualquer material que não seja copo plástico;
5.5.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
5.5.4 – Ausência da pessoa credenciada no ato da ﬁscalização;
5.6.5 – Venda de bebida alcoólica destiladas;
6 – Cronograma
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-
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6.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas formas de fornecimento e o horário;
6.2 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Administração ou a quem
for delegado competênciaexpressa.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE BEBIDAS PARA FESTA
DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE PINDAMONHANGABA 313 ANOS E CORRIDA PINDA/
DOMINGO NA COPA.
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 empresas para fornecimento exclusivo de bebidas (chopp, refrigerante e água) para a Festa
de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa (exceto
bebidas consideradas fermentadas).
A Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos será realizada nos dias 06a10 de julho
de 2018, e a Corrida Pinda/Domingo na Copa será realizada no dia 15 de julho de 2018 no Parque
da Cidade (Parque José Antônio de Oliveira – Zé do Jornal) – localizado às margens do Anel Viário
respectivamente, sendo aberto ao público em geral.
Será de exclusividade a exploração do fornecimento de bebidas (chopp, refrigerante e água) para
os participantes da Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/
Domingo na Copa e ainda poderá divulgar a marca dos seus produtos, a melhor proposta entre
os interessados a partir do valor mínimo estipulado em R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos
reais)em contratações de 1(um) show regional para os dias 06 a 10 de julho de 2018 e ainda o
fornecimento de 300 jogos de mesa e cadeiras e freezer para todos os participantes da festa.
1- Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em explorar o fornecimento de bebidas (chopp, refrigerante
e água) para os participantes da Festa do Tropeiro, deverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400
– Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 –
Centro, nos dias20e21 de junho de 2018, no horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do CNPJ;
b) Cópia do Contrato Social;
c) Cópia do RG eCPF do Representante Legal;
d) Cópia de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Tendência o Negativa junto ao Município
de Pindamonhangaba;
e) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, constando TODOS
os produtos a seremcomercializados;
2 – Da atividade a serlicenciada:
2.1 – Será licenciado o fornecimento bebidas (chopp, refrigerante, agua exceto bebidas
consideradas fermentadas).
2.2 – É vedada o fornecimento de bebidas em recipientes de vidro, sendo a empresa 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 especiﬁcado, sob pena
de aplicação das sanções administrativascorrespondentes.
2.4 – A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício por
procuração oupreposto;
3 – Analise da Proposta:
3.1 – As empresas que efetuaram as inscrições para a exploração do fornecimento de bebidas
(chopp, refrigerante, agua exceto bebidas consideradas fermentadas) no valor mínimo de R$
16.800,00 (dezesseis mil oitocentos reais) deverão apresentar no dia 25 de junho de 2018, no
auditório da Prefeitura, sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso
ou outro local designado pela prefeitura, às15h, o envelope com a proposta e a listagem dos
shows regional para os dias 06 a 10 de julho de 2018 será analisada pelo Diretor do Departamento
de Administração, Coordenador de Eventos e por um Fiscal de Postura, sendo considerada a
vencedora a melhor proposta .
4– Da entrega daslicenças
4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 26de junho de 2018das 8h00 às 17h00, mediante
pagamento do boleto no valor da melhor proposta retirando no Setor de Posturas;
4.2 – A melhor proposta será cobrada em uma única vez.
5 – Disposições gerais
5.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas formas de fornecimento e o horário;
5.2 - Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de licença;
5.3
– Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Administração
ou a quem for delegado competênciaexpressa.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

