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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA, 28 - PINDAMONHANGABA
CEP: 12410-050 – FONE/FAX: (12)3648-3809
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 141
Em: 21/06/2018
Processo nº: 0000010850
Atividade: Padaria e Lanchonete
Razão Social: Pylão Padaria e Lanchonete LTDA
CNPJ/CPF: 52.935.772/0001-19
Endereço: Rua Dr. Campos Salles, 148 - Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Tatiana Cristina Galdino Loberto
CPF: 308.697.928-30
Auto de Infração nº: 2242
Defesa: Deferida
Auto de Imposição de Penalidade de Advertência nº: 3005
Recurso: Não Apresentou

Pindamonhangaba, 26 de julho de 2018
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 058/2018 de “contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros na
modalidade de fretamento continuo, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal e Esporte e Lazer”, com validade de 12 meses, assinada em 11/07/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 241/2018
Empresa: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO 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 022/2018 de
“aquisição de rações para o abrigo de animais do Município de Pindamonhangaba,
por um período de 12 meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 10/05/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 196/2018
ATA nº 197/2018
ATA nº 198/2018

Empresa: LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP
Empresa: COMERCIAL TRADING LTDA ME
Empresa: MPO NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL EIRELI
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.554, DE 24 DE JULHO DE 2018
Decreta a requisição administrativa do imóvel situado à Rodovia Francisco Alves Monteiro, s/nº,
Bairro Araretama, inscrito na Matrícula nº 718 assentada no Cartório de Registro de Imóveis de
Pindamonhangaba, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do art. 5º, XXIII e XXV, cumulado com art. 225 da Constituição Federal, combinado com
a Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, e demais dispositivos correlatos,
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do Decreto 5.411 de 31 de março
de 2017a requisição administrativa do imóvel situado à Rodovia Francisco Alves Monteiro, s/nº,
Bairro Araretama.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2018.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
Josué Bondioli Júnior - Secretário de Serviços Públicos
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 24 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.555, DE 24 DE JULHO DE 2018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei Municipal nº 6.083, de 26 de dezembro de 2017,
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no Departamento de Assistência à Atenção
Básica, referente às Emendas Parlamentares de autoria dos Deputados Federais Arlindo Chinaglia
e Paulo Teixeira, proposta n.º 12399.130000/1180-02, para aquisição de equipamentos e material
permanente para Unidades de Saúde. A classiﬁcação orçamentária será:
10.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.20 Departamento de Assistência à Atenção Básica
1012
Investimento e Modernização da Atenção Básica
10 301 0014.5 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (353) R$ 300.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura repasse do
Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
Art. 3º.
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2018.

Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
TORNA PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dr. Isael Domingues
Maria de Fátima Bertogna
Prefeito Municipal
Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CONSELHO DIRETOR DO FAEP
Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização
da 8ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
 Leitura e aprovação da ata anterior;
 Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme
distribuição de valores nas modalidades e ranking, do mês de agosto.
Dia: 31/07/2018
Horário: 15h30 minutos
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima
Presidente do FAEP

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba – SP
Tel.: (12) 3648-2248/ 3648-1146 E-mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.556, DE 24 DE JULHO DE 2018.
Disciplina no âmbito da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de
Proteção e Bem-Estar ao Cidadão, a sistemática de atuação operacional dos Agentes de Trânsito
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais:
Considerando que a Lei Municipal nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017, deﬁniu a Estrutura
Administrativa-Organizacional da Administração Superior da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba;
Considerando que a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão tem por ﬁnalidade
colaborar com a ﬁscalização municipal, na aplicação da legislação referente ao exercício do
poder de polícia administrativa do Município, bem como, promover, em caráter complementar, a
ﬁscalização das vias públicas, oferecendo o necessário suporte às demais secretarias municipais;
Considerando que a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão é o órgão
responsável pela orientação e coordenação das atividades ligadas à defesa de direitos e da
segurança do Município;
Considerando que o Secretário Municipal de Proteção e Bem-Estar do Cidadão tem como
atribuições: conduzir a política de defesa pública do Município, com ênfase na prevenção da
violência; assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais na ação coordenadora das ações
de defesa pública do Município; estimular e colaborar em ação conjunta, através de sua estrutura e
de todos os setores ligados aos assuntos de Segurança Pública; desenvolver e implantar políticas
que promovam a proteção do cidadão, articulando e integrando os organismos governamentais
e a sociedade, visando organizar e ampliar a capacidade de defesa da população do Município;
planejar, operacionalizar e executar ações voltadas para a segurança da comunidade, dentro de
seus limites de competência; planejar, acompanhar e executar as ações de segurança pública; e
demais atribuições;
Considerando que a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão tem em sua
estrutura o Departamento de Ações de Segurança;
Considerando que o Departamento de Ações de Segurança é o órgão responsável pela coordenação
e planejamento das atividades na área da segurança, assessorando tecnicamente as ações
empreendidas pela Guarda Municipal, e o Diretor de Ações de Segurança tem como atribuições
gerenciar, acompanhar e avaliar as ações de segurança no âmbito do Município; supervisionar a
captação, produção e interpretação de informações estatísticas e georreferenciadas para subsidiar
os trabalhos de diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos programas e
operações de segurança e demais atribuições;
Considerando que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem por ﬁnalidade promover a
engenharia, a educação, a ﬁscalização e a operação do trânsito nas vias urbanas;
Considerando que o Secretário Municipal de Serviços Públicos tem como atribuições: supervisionar
a implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dos dispositivos e dos
equipamentos de controle viário; responder pela ﬁscalização do trânsito municipal; e demais
atribuições;
Considerando que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem em sua estrutura o
Departamento de Trânsito;
Considerando que o Departamento de Trânsito é o órgão responsável pelo planejamento, projetos,
regulamentação e operação e ﬁscalização do trânsito local, incluindo a aplicação de penalidades às
infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, bem como pela implantação, manutenção e operação do
sistema de sinalização, dos dispositivos e dos equipamentos de controle viário;
Considerando que o Diretor de Trânsito tem como atribuições: planejar, projetar, regulamentar e
operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e da
segurança de ciclistas e pessoas portadoras de deﬁciência; zelar pelo cumprimento da legislação
e das normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; coordenar a implantação, manutenção e
operação do sistema de sinalização, dos dispositivos e dos equipamentos de controle viário em
todo o território do Município; acompanhar mensalmente dados estatísticos e elaborar estudos
sobre os acidentes de trânsito e suas causas; estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia
de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; administrar a ﬁscalização de
trânsito, coordenando a autuação e aplicação das medidas administrativas cabíveis por infrações
de circulação, estacionamento e paradas previstas no Código Nacional de Trânsito no exercício
regular do poder de polícia de trânsito; supervisionar o sistema de estacionamento rotativo pago
nas vias; zelar pelas medidas da Política Nacional de Trânsito; administrar o fornecimento aos
órgãos de trânsito do Governo Federal dados estatísticos para sua organização no território
nacional; promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; articular-se com os demais órgãos do
Sistema Nacional de Trânsito no Estado; e demais atribuições pertinentes;
Considerando as tratativas, para o estabelecimento de convênio para a cooperação mútua entre
o Estado e o Município, visando à integração do sistema de atendimento de emergências da
Polícia Militar do Estado de São Paulo e o sistema de câmeras e atendimento de emergências
do município;
Considerando o interesse público na busca contínua da eﬁciência da prestação do serviço público;
Considerando a necessidade de se implementar uma nova sistemática de atuação operacional dos
Agentes de Trânsito, para dar maior efetividade, eﬁcácia e eﬁciência às suas ações:
DECRETA:
Art. 1º Fica disciplinada a sistemática de atuação operacional dos Agentes de Trânsito, lotados
administrativamente no Departamento de Trânsito, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
em conformidade com as atribuições do cargo, para realização das atividades de operação e
ﬁscalização do trânsito local, incluindo a aplicação de penalidades às infrações ao Código de
Trânsito Brasileiro, bem como implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dos
dispositivos e dos equipamentos de controle viário, de acordo com a programação da autoridade
executiva de trânsito e em conjunto com a orientação do Diretor do Departamento de Ações de
Segurança.
Parágrafo único. O sistema de atuação operacional estabelecido no “caput” visa à busca contínua
da eﬁciência da prestação do serviço público e não se sobreporá ao vínculo de subordinação
administrativa, previsto em lei.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e a Secretaria Municipal de Proteção e BemEstar ao Cidadão, em conjunto, deverão providenciar:
I – as adequações necessárias para instalação da extensão do Departamento de Trânsito e dos
Agentes de Trânsito no imóvel situado na Rua José Anéas Rodrigues, nº 215, Bairro Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba, ao lado da Guarda Municipal, tais como salas, vestiários,
banheiros, copa, estacionamento, almoxarifado, depósito e outras acomodações necessárias para
a execução do serviço;
II – as adequações necessárias para a integração do sistema de atendimento de emergências da
Polícia Militar do Estado de São Paulo e do sistema de câmeras e atendimento de emergências
do município no Centro de Operações Integradas – COI, através de sistema de radiocomunicação,
telefonia e internet;
Art. 3º Os autos de infração elaborados pelos Agentes de Trânsito deverão ser encaminhados ao
Diretor do Departamento de Ações de Segurança, que, por sua vez, providenciará a remessa ao
Diretor do Departamento de Trânsito.
Art. 4º O Diretor do Departamento de Ações de Segurança deverá comunicar, por escrito, ao Diretor
do Departamento de Trânsito, para as providências administrativas cabíveis, qualquer irregularidade
constatada ou ocorrência de não conformidade à norma, escala de serviço ou ordem de serviço.
Art. 5º Os Agentes de Trânsito deverão comunicar, por escrito, ao Diretor do Departamento de
Ações de Segurança sobre qualquer irregularidade administrativa de que tiver conhecimento, para
análise e remessa ao Diretor do Departamento de Trânsito, se necessário.
Art. 6º O Diretor do Departamento de Trânsito deverá encaminhar, com antecedência, a escala
de serviço dos Agentes de Trânsito, e suas eventuais alterações, ao Diretor do Departamento de
Ações de Segurança, para controle de assiduidade, pontualidade e frequência, ao qual incumbe
comunicar as alterações constatadas ao Diretor do Departamento de Trânsito.
Art. 7º A aquisição de peças de uniforme, de equipamento de proteção individual (EPI), de
radiocomunicação, de veículos, de implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização,
dos dispositivos e dos equipamentos de controle viário, é de responsabilidade da Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, conforme previsto em lei e peças orçamentárias, cabendo ao Diretor do
Departamento de Ações de Segurança zelar pela boa apresentação individual dos Agentes de Trânsito,
solicitando as aquisições que se ﬁzerem necessárias para a boa prestação do serviço público.
Art. 8º As despesas de água, luz, internet, mobiliário, equipamentos móveis e imóveis, conservação
e manutenção do imóvel a ser ocupado pela extensão do Departamento de Trânsito, são de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2018.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração
Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 24 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.148 DE 04 DE JULHO DE 2018
Denomina de “MARIA APPARECIDA DA SILVA – DONA CIDA” a Praça Municipal do Bairro do
Residencial Pasin, e dá outras providências.
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 denominada de “MARIA APPARECIDA DA SILVA – DONA CIDA” a Praça do
Residencial Pasin, localizada entre a Rua Hungria e a Avenida Áustria, no Distrito de Moreira César,
nesta cidade, nos termos da Lei Municipal 5.571/13.
Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 04 de julho de 2018.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias - Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 04 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/gcs/Projeto de Lei 88/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA, 570 - PINDAMONHANGABA
CEP: 12410-050 – FONE/FAX: (12)36481912
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 142
Em: 05/04/2018
Processo nº: 0000010850
Atividade: Padaria e Lanchonete
Razão Social: Pylão Padaria e Lanchonete LTDA
CNPJ/CPF: 52.935.772/0001-19
Endereço: Rua Dr. Campos Salles, 148 - Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Rodrigo Adolfo Alvarenga Loberto
CPF: 185.778.248-88
Auto de Infração nº: 2242
Defesa: Deferida
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
TORNA PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

PREGÃO Nº 110/2018 (PMP 17988/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou deserta a licitação supra, que
cuida de “aquisição de coletores digitais”.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 091/2018 (PMP 15051/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, negou provimento
ao recurso da empresa Carvalho e Villela Ltda ME, impetrado por meio do processo 17558/2018,
e homologou, em 16/07/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de uniformes
para serem utilizados pelos funcionários da Subprefeitura de Moreira César”, em favor da empresa
Pedro Olavo Fabbri Fazio Confecção e Comércio ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-8.251,91;
02-7.426,83; 03-1.501,26; 04-716,27).
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2018 (PMP 17381/2018)
A autoridade superior homologou, em 18/07/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de materiais componentes e acessórios utilizados em roçadeiras lateral e
motosserras pertencentes ao Departamento de Serviços Municipais”, em favor das empresas, os
itens (item-vl unit em R$): Casa Ambiental Comércio de Pedras Ltda ME: 01-12,98; 06-34,00; 079,90; Raul Rabello Neto EPP: 03-89,10; Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos EIRELI ME:
02-5,50; 04-38,00; 05-5,68; 08-9,36; 09-5,50; 10-17,00; 11-60,00. Item fracassado: 12.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2018 (PMP 17386/2018)
A autoridade superior homologou, em 18/07/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de material de enfermagem (ataduras) por 12 meses”, em favor da empresa
Centrovale Soluções para a Saúde EIRELI, os itens (item-vl unit em R$): 01-5,15; 02-7,20; 03-9,50.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº 060/2018 (PMP 12635/2018)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de componentes de insumos aos discentes da rede
municipal de ensino e material de consumo diário destinado à Secretaria de Educação e Cultura”,
foram emitidas as autorizações: 1208/2018, de 16/07/2018, no valor de R$ 89.941,00, em favor de
Cerezzo Comercial de Material e Produtos e Serviços Ltda; 1209/2018, de 16/07/2018, no valor de
R$ 2.392,00, em favor de Dalen Suprimentos para Informática e Papelaria EIRELI EPP; 1210/2018,
de 16/07/2018, no valor de R$ 1.180,80, em favor de Fabrício de Ramos & Cia Ltda; 1211/2018,
de 16/07/2018, no valor de R$ 291,60, em favor de LC Comercial EIRELI EPP; 1212/2018, de
16/07/2018, no valor de R$ 467,20, em favor de Quicklog Comércio Atacadista e Logística EIRELI
EPP; 1213/2018, de 16/07/2018, no valor de R$ 1.738,80, em favor de Ubadesklimp Comercial
Distribuidora Ltda ME.

