
Pindamonhangaba,15 de agosto de 2018   Tribuna do Norte 5

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PINDAMONHANGABA
EE. Dr Alfredo Pujol

Licitação de Cantina Escolar
 

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE Dr. Alfredo Pujol 
situada na Rua Barão Homem de Mello, nº 63 - Centro, em Pindamonhangaba, torna 
pública a Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da 
Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções 
deverão ser retiradas no endereço acima, no período de    15/08/2018 a 22/08/2018  
no horário das  9 às 16 horas, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 51,40 
(cinquenta e um reais e quarenta centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP`s, 
em nome da APM junto ao Banco do Brasil, agência nº 6536-6, conta corrente nº 
40007-6, sem devolução.
 As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local 
até o dia 30/08/2018 às 15 horas. A abertura dos envelopes contendo as propostas 
será realizada em sessão pública no dia 03/09/2018 às 15 horas, nas dependências 
da escola, pela Comissão Julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.
 Valor mínimo mensal: R$ 1.250,00
 Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018

 Malco Rodrigo de Oliveira Santos
 Diretor Executivo da APM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1502811-57.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Dilma Aparecida Bonafe Braga e outros 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc. 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Bonafe Braga & Alves Restaurante Ltda. - Me 
Documentos da Executada: CNPJ: 06.286.193/0001-75 
Execução Fiscal nº: 1502811-57.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2011 E /OUS 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 17549 
Valor da Dívida: R$3.049,42 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de agosto de 2018. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO 
 

Processo Digital nº: 1503243-76.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Diva Aparecida Moreira da Silva e outros 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc. 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Maria Cortez Moreira 
Documentos da Executada:019.193.238-80 
Execução Fiscal nº: 1503243-76.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 09/01/2015 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3246, 76522, 4209819, 4243694, 4278447 
Valor da Dívida: R$1.509,82 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de agosto de 2018. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1504678-51.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: New Way Sociedade Incorporadora Ltda e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Ladeira Miranda Engenharia e Construção Ltda 
Documentos da Executada: CNPJ: 46.407.888/0001-82 
Execução Fiscal nº: 1504678-51.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 05/01/2014 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4260145 
Valor da Dívida: R$63767,37 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de agosto de 2018. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2018 (PMP 19764/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine die”, da licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmulas 
infantis e dietas”, para análise da impugnação interposta pela empresa LP Santos Atacadista ME 
(processo 21951/2018). 

PREGÃO REGISTR DE PREÇO Nº 118/2018 (PMP 19802/2018) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamentos de cozinha 
para o preparo da alimentação escolar”, por terem sido alterados os valores de referência, com 
nova data para entrega dos envelopes até dia 29/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2018 (PMP 21878/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para execução de reformas das Unidades de Saúde 
dos bairros Jardim Eloyna, Cidade Nova, Castolira, Vila São Benedito, Araretama, Santa Cecília e 
Cruz Grande, com fornecimento de material e mão de obra”, com entrega dos envelopes até dia 
03/09/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018 (PMP 7877/2018) – reabertura 
Para “aquisição de móveis hospitalares”, com entrega dos envelopes até dia 28/08/18 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** IMPUGNAÇÃO – NOVA DATA DE ABERTURA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 098/2018 (PMP 17344/2018) 
Com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política e Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, não acolho a impugnação interposta pela empresa Fábio Machado 
Gonçalves ME (PMP 20730/2018), determinando a reabertura da licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada em serviços de eventos e responsabilidade técnica em 
locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som, iluminação e gerador, 
para eventos do Município de Pindamonhangaba, para o período de 12 meses”, sem alteração 
do ato convocatório, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02, bem como nas Leis 
Complementares nº. 123/2006 e nº. 147/2014 e suas alterações, com nova data para recebimento 
dos envelopes até dia 27/08/2018, às 14h, e abertura da sessão às 14h30.

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2018 (PMP 14937/2018) 
A autoridade superior, com base na análise da documentação técnica exigida no termo de referência, 
pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política, homologou, em 
06/08/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “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”, em favor da empresa Fábio machado Gonçalves ME, os 
itens 01, 02 e 03, com valores unitários de R$ 460,00, R$ 560,00 e R$ 480,00, respectivamente. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 084/2018 (PMP 14957/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de material hidráulico para uso nas obras e manutenções 
diversas executadas”, foram emitidas, em 31/07/2018, as autorizações: 1316/2018, no valor de 
R$ 2.476,80, em favor de Casa Ambiental Comércio de Pedras Ltda ME; 1317/2018, no valor de 
R$ 3.407,60, em favor de DL Ishizucka EPP; 1318/2018, no valor de R$ 1.999,65, em favor de 
HSX Comércio e Serviços Eireli; 1319/2018, no valor de R$ 933,70, em favor de Unimáquinas 
Ferramentas e Equipamentos Eireli ME. 

PREGÃO Nº 096/2018 (PMP 15987/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de ração peletizada para bezerros com 18% de proteína 
bruta (PB), ração para vacas em lactação min 20% PB e farelo de trigo. A suplementação adequada 
do rebanho leiteiro destina-se a maximizar o consumo e a digestibilidade da forragem disponível – 
Convênio do Leite”, foi emitida a autorização 1364/2018, de 07/08/2018, no valor de R$ 59.556,00, 
em favor de Barros Comércio de Rações Eireli ME. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 042/2018 (PMP 7950/2018) 
Foi firmado o contrato 105/2018, de 30/07/2018, para “contratação de empresa especializada 
em serviços de capacitação para ações de apoio e educação junto à gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e da Atenção Básica em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de 
Pindamonhangaba”, no valor de R$ 81.996,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Electa Prestação 
de Serviços em Tecnologia Educacional Ltda, o Sr Michael Ladenthin. 

PREGÃO Nº 067/2018 (PMP 12721/2018) 
Foi firmado o contrato 081/2018, de 03/07/2018, para “aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos”, 
no valor de R$ 9.400,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do 
contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Elio da Silva Pião ME, o Sr 
Elio da Silva Pião. 
Foi firmado o contrato 082/2018, de 03/07/2018, para “aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos”, 
no valor de R$ 4.914,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do 
contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Papa’s Comércio e 
Distribuição de Alimentos Eireli EPP, a Sra Angela Maria Bonach. 

PREGÃO Nº 094/2018 (PMP 15965/2018) 
Foi firmado o contrato 104/2018, de 30/07/2018, para “aquisição de equipamentos hospitalares”, 
no valor de R$ 19.485,00, vigente por12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Silvio Vigido ME, o Sr Silvio Vigido. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 014/2016 (PMP 3995/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 01/06/2018, ao contrato 131/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços técnicos motociclísticos, manutenção 
preventiva e corretiva de elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade, de peças e/
ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para motocicletas de diversas marcas e 
modelos, pertencentes a esta municipalidade”, para prorrogação até 03/06/2019, e reajuste de 
1,2837%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor total para R$ 24.966,43, assinando 
pela contratante o Sr Josué Bondioli Junior, e pela contratada, empresa Marco Antonio Rodrigues 
Salgado ME, o Sr Marco Antonio Rodrigues Salgado. 

PREGÃO Nº 052/2016 (PMP 7687/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 05/05/2018, ao contrato 108/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em cobertura securitária para seguro de veículos pertencentes à frota 
da Secretaria de Saúde e Assistência Social”, para prorrogação até 11/05/2019, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr 
Alexandre Ponciano Serra. 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 05/05/2018, ao contrato 109/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em cobertura securitária para seguro de veículos pertencentes à frota 
da Secretaria de Saúde e Assistência Social”, para prorrogação até 11/05/2019, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Seguros Sura S.A., o Sr Renato 
Nicolau Teixeira, por procuração. 

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 073/2018 de “aquisição de uniformes para identificação e segurança 
dos funcionários e PEAD’s do Departamento de Meio Ambiente durante os trabalhos no viveiro 
municipal e ao longo das vias e áreas verdes do município”, com validade de 12 meses, assinadas 
em 05/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 240/2018 Empresa: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO E 
COMÉRCIO ME

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 071/2018 de “aquisição de gêneros alimentícios 
vegetais congelados para preparo da alimentação escolar”, com validade de 12 meses, assinadas 
em 27/06/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 238/2018 Empresa: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
ATA nº 239/2018 Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 076/2018 de “aquisição de inseticidas e larvicidas para realizar a 
atividade de nebulização no controle de pragas, por um período de 12 (doze) meses”, com validade 
de 12 meses, assinadas em 31/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 249/2018 Empresa: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 049/2018 de “aquisição de material de sinalização horizontal”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 26/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 244/2018 Empresa: CLISOL PRODUCTS LTDA

Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 10.545, DE 08 DE AGOSTO  DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,  com fundamento no §1º do art. 32 da Lei nº 5.751, de 24 de 
fevereiro de 2015, nos termos da Portaria Interna nº 10.494, de 20 de junho de 2018 e 
de acordo com o Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2018, Resolve Prorrogar 
o afastamento preventivo da servidora Ana Renata Trindade Magalhães, encarregado 
de setor, matrícula 848121, lotada no Departamento de Recursos Humanos, pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de 19 de agosto de 2018, sem prejuízo 
de seus vencimentos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018.

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

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
PINDAMONHANGABA
GESTÃO 2018/2020 

I. O COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba na pessoa de sua Presidente, 
no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a Sociedade Civil para credenciamento e inscrição de 
candidatos visando à participação na Assembleia para Eleição dos novos membros representantes 
da Sociedade Civil que deverão integrar o Conselho Municipal de Turismo - Gestão 2018/2020, 
cujas normas são regidas pelo presente Edital. 
II. Os representantes da sociedade civil organizada deverão obedecer à seguinte composição, com 
a respectiva suplência: 
      a) 01 representante dos Meios de Hospedagem;
      b) 01 representante dos Restaurantes e Bares Diferenciados;
      c) 01 representante do Sindicato Rural de Pindamonhangaba;
      d) 01 representante das Agencias de Turismo;
      e) 01 representante dos Guias de Turismo;
      f)  01 representante dos Transportadores Turísticos; 
      g) 01 representante dos Urbanistas;
      h) 01 representante do Artesanato;
       i) 01 representante do Turismo de Aventura;
       j) 01 representante do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande;
      k) 01 representante do Núcleo Turístico do Piracuama;
      1) 01 representante da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba -
      ACIP.

I - DA ASSEMBLEIA
a) A Assembleia de eleição ocorrerá às 17h:30min do dia 10 de outubro de 2018, na Central dos 
Conselhos Municipais, com endereço na Avenida Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – 
Pindamonhangaba/SP.
b) Na Assembleia, caso haja apenas 01 (um) representante e respectivo suplente de cada 
segmento, serão automaticamente eleitos para ocuparem as vagas do segmento correspondente. 
No caso de haver mais de 01 (um) candidato e respectivo suplente para o preenchimento da vaga, 
no mesmo segmento, os conselheiros em exercício escolherão entre os candidatos inscritos e 
habilitados às vagas de titularidade e suplência do segmento.
c) Em caso de vacância no decorrer do mandato, serão chamados os demais classificados pela 
ordem de votação.

II - DA INSCRIÇÃO

a) Para a inscrição e habilitação do candidato, cada instituição poderá indicar 02 (dois) candidatos, 
sendo um titular e um suplente, que deverão apresentar os seguintes documentos:
- Ficha de inscrição (anexo1) devidamente assinada pelo representante legal da instituição e 
respectivos indicados;
- Cópias do CPF e RG dos candidatos.

III - DOS PRAZOS 
a) Cronograma
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 15/08/2018
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 15/08/2018 a 14/09/2018
PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HABILITADAS – 19/09/2018
PRAZO PARA RECURSO – 20/09/2018 a 24/09/2018
PUBLICAÇÃO RESULTADO DOS RECURSOS – 26/09/2018
ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS – 10/10/2018
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES – 17/10/2018
a) As inscrições, de 15 de agosto a 14 de setembro de 2018, deverão ser feitas no horário das 8 
às 12 horas e das 14 às 17 horas, na Central dos Conselhos Municipais, com endereço na Avenida 
Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – Pindamonhangaba/SP.

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação do 
edital, prazos e formas de acesso, podendo inclusive expedir ofícios às entidades comunicando a 
abertura do presente Edital.
b) Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao tomar ciência 
deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito neste Edital. 
c) O mandato de conselheiro do Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba terá o 
prazo de 02 (dois) anos, permitida a recondução, não será remunerado e será considerado serviço 
relevante para o Município.
d) Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados e será dada 
posse aos novos conselheiros, em assembléia específica, a ser marcada para este fim.
e) Na assembléia de posse também será realizada a eleição da diretoria. 
f) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral responsável por este edital, a saber: 
Thaís Batista do Carmo, Maria Ivete Ultramari Rosa e Niucéia Fernandes Nogueira Vieira. 
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2018.

Niucéia Fernandes Nogueira Vieira
Presidente

   ANEXO 1

 FICHA DE INSCRIÇÃO

Instituição/Empresa: ____________________________________________________________
__ 
Endereço Completo: _______________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal
Nome: __________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _________________________________________
Telefone para contato: ____________________ E-mail: ____________________________
Pindamonhangaba, ____ de _________________de 2018.

_________________________________________________________________
(Assinatura do responsável legal da Empresa)

Indicados para o processo eleitoral 
Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________E-mail: _______________________________

Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________E-mail: _______________________________

                                          Pindamonhangaba, ____ de _____________________ de 2018.
                 ____________________________________  ______________
___________________
                                 (Assinatura do1º  indicado)                 
(Assinatura do 2º indicado)

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - CACS FUNDEB
Pindamonhangaba 

CONVOCAÇÃO
Ficam convocadas/os as conselheiras e conselheiros titulares e suplentes do CACS 
FUNDEB a comparecerem na data e local abaixo, para a realização da reunião 
mensal, cuja pauta será:
- Leitura dos documentos
- Eleição para 02 (dois) representantes de pais de alunos da educação básica;
- Eleição de 02 (dois) alunos da educação básica; e
- Eleição de 01 (um) representante de professor de escola municipal.
Dia: 15 de abril (quarta-feira)
Horário: 18h
Local: Secretaria de Educação e Cultura
Endereço: Rua Senador Dino Bueno, 119

Érika Fernanda Gomes da Silva
Conselheira Presidente

Observação:
As conselheiras e conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o 
regimento interno, deverão justificar a ausência através do e-mail: cacsfundeb@
pindamonhangaba.sp.gov.br.

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar titular Maria Helena dos S. Villa 
Nova (10 de setembro a 09 de outubrode 2018),vimos convocar para apresentação, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar desta data, a Conselheira Tutelar 
Suplente:

1º Daniela Ribeiro Tomaz
A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer ao Setor de RH da 
Prefeitura Municipal, com seus documentos pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia 
(RH da Secretaria de Saúde e Assistência Social), a fim de tratar da substituição da 
Conselheira Titular durante o período de férias.
Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, informamos que convocaremos 
o2º Suplente, Sr. Rodolfo Fonseca de Lima Rocha.

Sérgio AgusutoBaldin Júnior
Presidente


