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Geral

Caixa inicia aditamento de contratos do Novo Fies
Estudantes têm até dia 30 de novembro para aderir pelo sistema eletrônico
Divulgação

Começou nessa segunda-feira (29), os processos de aditamento dos
contratos do Novo Fies
(Fundo de Financiamento Estudantil). Aproximadamente 50 mil estudantes assinaram contratos
no primeiro semestre de
2018, e devem realizar o
aditamento.
Os procedimentos devem ser realizados por
meio do site da Caixa até
o dia 30 de novembro de
2018.
Caso haja necessidade
de alterações no contrato,
como a troca de ﬁador, o
estudante deve comparecer a uma agência da Caixa. Nesse caso especíﬁco,
o estudante deverá comparecer com o novo ﬁador
e apresentar os novos documentos
comprobatórios.
De acordo com informações do programa, o

Novo Fies é um modelo que traz melhorias na
gestão do fundo, dando
sustentabilidade ﬁnanceira ao programa a ﬁm de
garantir e viabilizar um
acesso mais amplo ao ensino superior.
As principais mudanças do Novo Fies – se
comparado ao processo
anterior – são: a forma
de pagamento do curso,
que passa a ser mensal em
emissão de boleto, a exigência de seguro prestamista (cobertura em caso
de falecimento do estudante) e a ausência de carência para pagamento da
amortização do contrato.
Estudantes podem fazer o download da cartilha com mais orientações
no site da Caixa ou através do link: http://www.
caixa.gov.br/programassociais/fies/Paginas/default.aspx

Cerca de 50 mil estudantes assinaram contratos no primeiro semestre deste ano e devem realizar o aditamento
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PORTARIA GERAL Nº 5.097, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2.011,
RESOLVE:
Art. 1° Designar os senhores a seguir relacionados para comporem a Comissão
Interna responsável pelo suporte ao Processo de Premiação do Magistério Público
Municipal para o ano de 2.018:
- Leticia Aparecida de Souza Pedroso Bento
- Luciana Simonetti Garcia dos Santos
- Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
- Miriam Alves da Silva
- Rosalina de Fátima dos Santos Picolo
- Roselaine Moreira de Almeida
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2.018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 16 de
outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 128/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a)
URBANIZADORA E INCORPORADORA SANTA RITA LTDA., responsável pelo
imóvel, situado a REGINA CELI DE O.SANTOS, Bairro VILA SUIÇA inscrito no
município sob a sigla: SE120104008000, Quadra, Lote, para que efetue a limpeza
do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07
dias 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.

PORTARIA GERAL Nº 5.098, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2.011.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os senhores a seguir relacionados para comporem a Comissão
Interna responsável pelo suporte ao processo de atribuição nas fases discriminadas
no Capítulo VII, incisos I, II e III do art. 37 da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de
2.011:
- Ione de Almeida Barbosa
- Irene Ribeiro de Aguiar Mello
- José Francisco do Amaral Machado
- Luciana de Oliveira Ferreira
- Marcela de Cássia Andrini Macedo
- Marta do Nascimento Bicho Freitas
- Rosemeire de Oliveira Nascimento
Art. 2º São funções atribuídas à Comissão Interna responsável pelo suporte ao
processo de atribuição:
I – Atuar no suporte ao Departamento Pedagógico e ao Departamento de Educação
no que se referir à atribuição prevista na Lei nº 5.318/11;
II- Coletar e organizar dados e informações necessárias à consecução dos trabalhos
relativos à atribuição de classes, jornadas e deﬁnição de unidades de controle de
frequência, com a colaboração de proﬁssionais da Secretaria de Educação e Cultura;
III- Promover a articulação entre a direção dos departamentos e os servidores do
Departamento de Educação encarregados do registro dos processos de atribuição;
IV- Auxiliar a direção dos departamentos na divulgação das portarias especíﬁcas do
processo de atribuição, bem como orientar os docentes para a dissolução de dúvidas
e encaminhamentos necessários;
V- Colaborar, no início do ano letivo de 2.019, na deﬁnição de procedimentos de
atribuição de novas classes, segundo as normas vigentes;
VI- Representar instância consultiva da Secretaria de Educação e Cultura quanto
às situações de atribuição, auxiliando a equipe de liderança no atendimento a
requisições que sejam apontadas pelos docentes.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2.018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 16 de
outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

CONVOCAÇÃO PARA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CME
O Conselho Municipal de Educação , através da presidente profª Maura Prado Vieira, convoca os
conselheiros para a 8º Reunião Ordinária, nesta terça-feira dia 30 de Outubro de 2018, segue abaixo a pauta:
1- Leitura e aprovação da Ata anterior.
2- Reavaliação e parecer do Conselho Municipal de Educação, a minuta que diz respeito à Consolidação do
Sistema Municipal de Ensino.
3- Devolutivas de assuntos pendentes e espaço final para assuntos pertinentes ao CME.
Data: 30/10/2018 ( terça-feira)
Horário: Das 18 horas às 20 horas
Local: Casa dos Conselhos, sito a AV: Albuquerque Lins, 138 Centro

Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2018
Maura Prado Vieira
Membro Conselheiro
Presidente do CME
b

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo
Municipal de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 8ª reunião do
respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do
Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deputado Claro César, n° 30, nesta
cidade, com início impreterivelmente às 15 horas do dia 31 de outubro do ano de
2018.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2018.
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro – CEP 12410-030 – Pindamonhangaba-SP
Fone: (12) 3642-1249
e-mail:
cme@pindamonhangaba.sp.gov.br
Thiago Vieira
Carvalho

Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** 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:
PREGÃO Nº 110/2018 (PMP 17988/2018) – reabertura
Para “aquisição de coletores digitais”, com entrega dos envelopes até dia 12/11/18 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2018 (PMP 19754/2018) – reabertura
Para “aquisição de fórmulas infantis e dietas”, com entrega dos envelopes até dia
13/11/18 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.
*** ANÁLISE DE AMOSTRAS / ABERTURA DE ENVELOPE ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 123/2018 (PMP 20653/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Educação e Cultura –
Setor de Alimentação Escolar, reprovou, em 25/10/2018, as amostras apresentadas
pelas empresas classiﬁcadas em terceiro lugar nos itens 09, 14 e 18 e considera tais
itens fracassados. Diante de tal reprovação, determina que seja marcada a sessão
para abertura do envelope dizendo conter documentos de habilitação da empresa
classiﬁcada em terceiro lugar para o item 30, qual seja, Nathalia Lobato de Andrade
ME, na licitação supra, que cuida de “aquisição de utensílios de cozinha plásticos,
para o preparo da alimentação escolar”. Fica a referida sessão marcada para o dia
08/11/2018, às 14h30 no mesmo local do evento anterior.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº 153/25018 (PMP 24715/2018)
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa para prestação de serviços
com fornecimento e plantio de grama bermudas para reforma de campo de futebol do
Bairro Cidade Jardim”, foi emitida a autorização 1830/2018, de 18/10/2018, no valor
de R$ 68.606,90, em favor de Mendes Soluções Ambientais Ltda ME.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 113/2018 (PMP 18184/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 134/2018, de 26/09/2018, para “aquisição de impressoras”, no
valor de R$ 4.392,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor
do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Suprinet
Suprimentos para Informática Ltda EPP, o Sr Diego Artur Marques Guimarães.
Foi ﬁrmado o contrato 135/2018, de 26/09/2018, para “aquisição de impressoras”,
no valor de R$ 4.458,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como
gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa HSX
Comércio e Serviços Eireli, o Sr Thyago Telles Pereira.
PREGÃO Nº 130/2018 (PMP 21201/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 143/2018, de 09/10/2018, para “contratação de empresa
especializada em processamento de roupa hospitalar e uniformes, constituindo-se
de lavagem (incluindo umectação, quando necessária), centrifugação, secagem,
calandragem, dobragem, embalagem e reparo de rouparia”, no valor de R$ 92.664,00,
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa R L Soares de Arruda Lavanderias
ME, o Sr Rodolfo Lois Soares de Arruda.
PREGÃO Nº 141/2018 (PMP 22808/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 137/2018, de 28/09/2018, para “contratação de empresa
especializada nos serviços de manutenção e recarga de extintores contra incêndio,
prediais e veicular, com reposição e substituição de peças defeituosas eventualmente
necessárias, abrangendo manutenções de 2º e/ou 3º níveis”, no valor de R$
12.279,20, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do
contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Fire Services
Sistemas de Prevenção de Incêndio Ltda EPP, o Sr Antonio Roberto Gonçalves.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 224/2014 (PMP 20853/2014)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 14/09/2018, ao contrato 270/2014, que cuida
de “aquisição de produtos perecíveis e com preços variáveis, para servir no café
da manhã dos pacientes portadores do HIV (verba PAM)”, para prorrogação até
29/09/2019, e reajuste de 3,3024% conforme variação do IPC FIPE, para o valor
mensal de R$ 1.109,59, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos César
Rezende.
PREGÃO Nº 251/2016 (PMP 16972/2016)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 31/08/2018, ao contrato 251/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos
em oftalmologia com fornecimento de material e mão de obra, na especialidade
de oftalmologia”, para supressão de 12%, equivalente a R$ 15.300,00, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Instituto Suel
Abujamra, o Sr Suel Abujamra.
PREGÃO Nº 113/2017 (PMP 25622/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 31/08/2018, ao contrato 113/2017, que
cuida de “contratação de empresa especializada na realização de exames de
videonasolaringoscopia”, para supressão de 13%, equivalente a R$ 7.413,12,
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa
Flávio Seraﬁni Clínica Médica e Fonoaudiológica Ltda, a Sra Silvia Tornato Seraﬁni.

