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Centro Esportivo “João do Pulo” terá
‘Aulão de Zumba’ nesta quarta-feira
Divulgação

O Centro Esportivo
“João do Pulo” recebe,
nesta quarta-feira (3), o
‘Aulão de Zumba’, às 19
horas, com a professora
Vívian Puppio. A realização do evento é da Secretaria de Esporte e Lazer
da Prefeitura de Pindamonhangaba.
A aula será na quadra externa do “João do
Pulo”, mas, caso chova,
será cancelada. A atividade está programada para
toda a primeira quartafeira do mês.
A zumba é um exercício físico aeróbico baseado em movimentos de
danças latinas, como o
merengue, a salsa, o reggaeton, entre outros.
A aula mistura dança e
ginástica, elimina muitas calorias e melhora a
saúde. Na atividade, as
pessoas dançam os mais
diversos ritmos, acompanhando as coreograﬁas
com facilidade.
A entrada é gratuita e
aberta a todos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Por uma comunidade
mais leitora
Reprodução/internet

W149,00; Viana & Antônio Ltda ME: 01-123,60.

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

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

PREGÃO Nº 115/2018 (PMP 19739/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro,
considerou, em 21/09/2018, fracassada, a licitação supra, que
cuida de “aquisição de aparelhos de telefone, impressoras,
câmera digital e projetores”.

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2018 (PMP 21878/2018) –
reabertura
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 mão de
obra”, com entrega dos envelopes até dia 22/10/18 às 14h e
início da sessão às 14h30.
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.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 056/2018 (PMP 10666/2018)
A autoridade superior homologou, em 25/09/2018, e adjudicou
a licitação supra, que cuida de “aquisição de um veículo, tipo
automóvel, para transporte de passageiros, para compor a
frota da Secretaria de Saúde, especiﬁcamente para atender o
PSF – Posto de Saúde da Família do Bairro Bom Sucesso”, em
favor da empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda, o item 01, no valor total de R$ 43.700,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 136/2018 (PMP
21511/2018)
A autoridade superior, com base na análise técnica das
amostras realizada pela Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, homologou, em 24/09/2018, e adjudicou a licitação
supra, que cuida de “aquisição de blocos de concreto,
tijolo baiano e de barro, elementos vazados e canaletas de
concreto”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em
R$): Nathalia Lobato de Andrade ME: 07-2,47; 08-2,65; e
canaletas de concreto”, em favor das empresas, os itens
(item-vl unit em R$): Nathalia Lobato de Andrade ME: 07-2,47;
08-2,65; Raul Rabello Neto EPP: 01-2,09; 02-2,65; Santos
Gouvêa Comercial Ltda EPP: 03-1,65; 04-0,51; 06-1,86; 093,12. Item fracassado: 05.
PREGÃO Nº 138/2018 (PMP 22771/2018)
A autoridade superior, com base na análise da Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos, negou provimento à
intenção de recurso manifestada em ata pela empresa Sônia
Regina Santos de Jesus Couceiro; e com base na análise
técnica da Secretaria Municipal de Habitação, Mio Ambiente
e Regularização Fundiária, homologou, em 26/09/2018, e
adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de
empresa especializada para a elaboração, adequação e
execução do “Projeto de Trabalho Social - PTS” e “Plano de
Desenvolvimento Socioterritorial - PDST” conforme Portaria
n° 21/2014 âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,
para o empreendimento BEM VIVER PINDAMONHANGABA
referente ao convênio objetivando concretização do Trabalho
Social celebrado entre Banco do Brasil Município de
Pindamonhangaba vinculado ao contrato 2014/3901-FAR
015”, em favor da empresa Clarb Consultoria e Comércio Ltda
EPP, o lote 01, no valor total de R$ 592.328,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 146/2018 (PMP
23547/2018)
A autoridade superior homologou, em 26/09/2018, e adjudicou
a licitação supra, que cuida de “contratação de serviços de
arbitragem de futsal, para atender campeonatos organizados
pela Liga Municipal de Futsal em parceria com a SEMELP”,
em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Liga
Pindamonhangabense de Futebol de Salão: 02-134,00; 03-

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 121/2018 (PMP 20148/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 122/2018, de 29/08/2018, para
“aquisição de aparelhos de telefone sem ﬁo, para atender as
necessidades da Secretaria de Educação e escolas da Rede
Municipal”, no valor de R$ 11.551,00, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle,
e pela contratada, empresa Fonevale Telecomunicações Ltda,
o Sr Laurindo Pereira Benevides.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 108/2015 (PMP 14434/2018)
Foi ﬁrmado o aditamento 03/2018
PREGÃO Nº 167/2015 (PMP 18266/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 07/08/2018, ao contrato
199/2015, que cuida de “contratação de empresa especializada
em cobertura securitária para seguro veicular pertencentes
a frota da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária)”, para
prorrogação até 23/08/2019, assinando pela contratante a
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Mapfre
Seguros Gerais S/A, o Sr Alexandre Ponciano Serra.
PREGÃO Nº 052/2017 (PMP 16536/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2018, de 31/08/2018, ao
contrato 053/2017, que cuida de “contratação de empresa
especializada na realização de serviços em exame de
ultrassonograﬁa obstétrica e exames de ultrassonograﬁa
obstétrica morfológica com doppler”, para supressão de 06%,
equivalente a R$ 19.710,34, assinando pela contratante a Sra
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa Casa
de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da
Fonseca.
PREGÃO Nº 062/2017 (PMP 17575/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2018, de 31/08/2018, ao contrato
048/2017, que cuida de “contratação de empresa especializada
na realização de serviços em exames de ultrassom de mama”,
para supressão de 20%, equivalente a R$ 15.744,16, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o
Sr Décio Prates da Fonseca.
PREGÃO Nº 151/2017 (PMP 32647/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 31/08/2018, ao
contrato 107/2017, que cuida de “contratação de empresa
especializada na realização de serviços de exames de
ultrassom do doppler diversos”, para supressão de 12%,
equivalente a R$ 33.094,80, assinando pela contratante a Sra
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa Casa
de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da
Fonseca.
PREGÃO Nº 028/2018 (PMP 6414/2018)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 31/08/2018, ao contrato
046/2018, que cuida de “contratação de empresa especializada
na realização de serviços em exames de tomograﬁa
computadorizada sem sedação com e sem contraste”, para
supressão de 15%, equivalente a R$ 26.535,20, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o
Sr Décio Prates da Fonseca.

O instituto Natura e a
Secretaria de Educação de
Tremembé desenvolvem
o programa “Comunidade
de Aprendizagem” nas escolas desde 2014; e agora,
eles estão levando a iniciativa também para os espaços públicos da cidade.
A praça Monsenhor
Manuel de Azeredo Brito (próximo à escola Maria Dulce), no Parque das
Fontes, foi transformada pela comunidade, por
meio da colaboração dos
cidadãos – que colocaram
a mão na massa e busca-

ram valorizar o espaço de
convivência, transformando em um ambiente educativo e contribuindo para
os processos de desenvolvimento e de aprendizagem de toda a população.
As “Estações de Leitura” espalhadas pela cidade
também buscam valorizar
o espaço público; e possuem um acervo à disposição da comunidade, para
leitura, consulta e apreciação, contribuindo para a
formação de uma comunidade leitora.
Quer fazer parte? É fá-

cil. Primeiro, encontre a
“Estação de Leitura” mais
próxima da sua casa ou da
sua escola; escolha um livro do seu gosto e aproveite a leitura; depois, devolva
o livro para a “Estação”. O
leitor pode ajudar cuidando das “Estações de Leitura” e doando obras literárias.
Faça parte da comissão de ação: um espaço de
participação para todos da
comunidade.
Mais informações em:
www.facebook.com/TremenbeCA.
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CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar
titular Maria Aparecida Monteiro (16 de outubro a 14 de novembro de 2018),
vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar
desta data, o Conselheiro Tutelar Suplente:
2º Rodolfo Fonseca de Lima Rocha
O

Conselheiro

Suplente

acima

citado

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,

Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-010/2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. HELOISA HELENA CORREA DA SILVA, responsável pelo imóvel
localizado na Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira, nº 484, para que tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
nº 528 e o Termo de Embargo nº 005/2018, lavrado em função de obra sendo executada sem projeto aprovado junto à Prefeitura,
infringindo assim o Código de Ediﬁcações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da
data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.
ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

informamos que convocaremos a3º Suplente, Sra. Arone Lúcia Gomes de Paula.

Sérgio Augusto Baldin Júnior
Presidente

