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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO SERCON Serviços Contábeis
Solicitamos que o proprietário das empresas compareça com Urgência ao escritó-

rio para retirada dos documentos. End: Av. Albuquerque Lins, nº 178, São Benedito 
– Pindamonhangaba / SP
- WILSON FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTES ME – CNPJ: 12.384.606/0001-57.
- FRANCIONE APARECIDA RIBEIRO ROCHA – CNPJ: 05.216.979/0001-53.
- PAULO DOS SANTOS PINDAMONHANGABA – CNPJ: 01.416.698/0001-93.
- ZÉLIA PRUDENTE – CNPJ: 07.241.922/0001-30.
- JULIETA GOMES DE AMARIZ – CNPJ: 06.060.173/0001-81.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS A SEREM FINANCIADAS PELO FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA/
SP – 2019/2020. 

DOS PROJETOS APRESENTADOS, ANALISADOS E APROVADOS A SEREM 
FINANCIADAS PELO FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA/SP EM ATENDIMENTO AO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 2019/2020.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba 
- CMDCA, criado pela Lei nº 2626/1991, no uso de suas atribuições estabelecidas 
pela Lei 8.069/90, 
Considerando o que dispõe a Lei Municipal n. 4140/2004,
Considerando a Resolução nº 137 do CONANDA,
Considerando as Resoluções números 2/2010 e 15/2012 do CMDCA,
Considerando os dispositivos da Lei Federal nº 13.019/2014,
Considerando o Artigo 12 do Edital FUMCAD 2019/2020,
E conforme deliberação na 19ª Reunião Ordinária realizada em 30 de outubro de 
2018,

Torna pública, intempestivamente, a relação dos projetos aprovados para captação 
de recursos para fi nanciamento em 2019/2020 – ANEXO N.1.

Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2018.

Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente em exercício – Gestão 2017/2019

                                            
 
 
 

 

ANEXO N.1 – PROJETOS FUMCAD – 2019/2020 
Protocolo Entidade CNPJ Projeto Valor 

26673 
Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de 
Pindamonhangaba 

54.126.818/0001-84 Projeto Sensações e 
Sensibilidade 96.099,44 

26674 
Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de 
Pindamonhangaba 

54.126.818/0001-84 # Acessando 51.788,19 

26663 
Associação dos Salesianos 

Cooperadores de 
Pindamonhangaba 

05.381.354/0001-47 Camerata Jovem  
247.144,00 

26665 
Associação dos Salesianos 

Cooperadores de 
Pindamonhangaba 

05.381.354/0001-47 Resgatando Vidas 158.951,99 

26648 
Associação para Auxílio da 

Criança e do Adolescente Projeto 
Crescer 

07.076.249/0001-20 Transformando Vidas  
146.316,28 

26643 Associação Pindamonhangabense 
de Amor - Exigente 09.232.628/0001-97 Xeque Mate: o resgate 37.511,00 

26645 Associação Pindamonhangabense 
de Amor - Exigente 09.232.628/0001-97 

Prevenção ao uso de álcool e 
outras drogas para crianças e 

adolescentes 
40.580,00 

26659 Associação Pindamonhangabense 
de Amor - Exigente 09.232.628/0001-97 

Artes cênicas como 
intervenção na prevenção às 

drogas 
83.500,00 

26631 
Associação Pro Coalizões 

Comunitárias Antidrogas do 
Brasil 

16.732.884/0001-09 
Capacitação de jovens na 
Prevenção Primária “Em 

busca do melhor” 
47.353,26 

26632 
Associação Pro Coalizões 

Comunitárias Antidrogas do 
Brasil 

16.732.884/0001-09 FotografArte 54,452,00 

26604 
Instituto de Apoio ao 

Desenvolvimento Humano a 
Artes e Aprendizagem – IA3 

10.430.790/0001-07 Cubo Ambiental 173.642,46 

26649 Lar São Judas Tadeu 47.564.851/0001-20 Arte e Movimento 113.960,38 

26651 Liceu Coração de Jesus 60.463.072/0013-30 Laboratório de informática e 
jogos pedagógicos 34.490,61 

26611 Nous – Escola Noética da Vinci 26.769.659/0001-09 Jovens Protagonistas 131.105,70 
26613 Nous – Escola Noética da Vinci 26.769.659/0001-09 O teatro de grupo na escola 79.758,65 
26681 Projeto Social Grêmio União 09.367.172/0001-72 Criança, câmera & ação 86.134,23 

26231 Casa Transitória  
Fabiano de Cristo 50.455.815/0001-33 Projeto Educacional Anália 

Franco 474.823,53 

26248 Associação Amigos do GURI 01.891.025/0001-95 Projeto Guri 196.619,53 

EDITAL DE RECOMPOSIÇÃO NAS VAGAS DE CONSELHEIROS SUPLENTES, 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL, NO CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA/SP. 

O CMDCA – Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente de 
Pindamonhangaba, através de sua Presidente em exercício, conselheira Maria 
Cristina Pereira da Luz, após deliberação na 19ª Reunião Ordinária realizada em 
30 de outubro de 2018, considerando a Lei Municipal n.2626/1991, torna público o 
presente Edital.
Fica aberto, no período de 7 a 12 de novembro de 2018, às instituições não 
governamentais de atendimento, proteção, defesa e garantia de direitos às crianças 
e adolescentes, inscritas no CMDCA de Pindamonhangaba, para que apresentem, 
junto à Central dos Conselhos de Pindamonhangaba, à Avenida Albuquerque Lins, 
138, em horário comercial os documentos obrigatórios e pertinentes, para habilitação 
de candidatos a concorrer a 3 (três) vagas de conselheiros suplentes, para completar 
o período de gestão 2017/2019, a saber:
I – requerimento, em papel timbrado da entidade, ao Presidente do CMDCA 
solicitando a inscrição do representante/candidato, assinado pelo representante 
legal, com os seguintes dados:
a) Nome completo
b) Endereço completo
c) RG e CPF
d) Telefone e email para contato
II – comprovante atualizado de inscrição no CNPJ da Instituição; 
III – cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório. 
A análise e a habilitação das inscrições, e a eleição dos novos conselheiros suplentes 
ocorrerá na 20ª Reunião Ordinária do CMDCA a ser realizada no dia 13/11/208, das 
8h às 9h, no auditório da Prefeitura Municipal.
Pindamonhangaba, 6 de novembro de 2018.

Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente em exercício – Gestão 2017/2019
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Conselho de Alimentação Escolar 
Pindamonhangaba, SP. CAE 

 
CONVOCAÇÃO - 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CAE / 2018-2022 
  
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Alimentação 
Escolar – CAE, convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização 
da 9ª Reunião do CAE, gestão 2018-2022: 
  
Data:  07/11/18, quarta-feira; 
Horário: Primeira chamada:     15h00min  

Segunda chamada:     15h30min 
Local:  Sede da Secretaria de Educação e Cultura - SEC, sito à Av. Senador 

Dino Bueno, nº 119 - Centro, (antiga Escola de Comércio João  
Romeiro,  CEP 12401-410  

  
Pauta:   Elaborar o Cronograma de Visitas 
   Estudos acerca da cartilha sobre o CAE  
     
 
 

 
Luciana Andreia Saquetti Rosas 

Presidente do CAE - Gestão 2018/2022 

  
 
Francisco Parente 
PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, SP. 
Secretaria de Educação e Cultura 
e-mail:   conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 
 
 

Observação:   Os conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o 
Regimento  Interno, deverão justificar a ausência através do e-mail institucional 
conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br , ou através do Grupo CAE 
Pinda 2018 - 2022, do WhatsApp.  
 

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 184/2018 (PMP 29496/2018) 
Para “aquisição de equipamentos e aparelhos e camas de solteiro hospitalares”, com 
entrega dos envelopes até dia 22/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO Nº 185/2018 (PMP 29507/2018) 
Para “contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra para 
instalação de tela de alambrado em 02 Postos de Entrega Voluntária (PEV), no 
Município de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 21/11/18 às 
14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 186/2018 (PMP 29945/2018) 
Para “aquisição de CDs, DVDs, cartuchos e toners, a fi m de atender a Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 21/11/18 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. 
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº 158/2018 (PMP 24825/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 06/11/2018, 
fracassada a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
em treinamento, educação permanente, material gráfi co, sinalização e mão de obra 
especializada para prestação de serviços de classifi cação de risco em unidade de 
Urgência e Emergência seguindo as normativas do Sistema Único de Saúde no Município 
de Pindamonhangaba, de acordo com as especifi cações do termo de referência”. 
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 162/2018 (PMP 26833/2018) 
Foi fi rmado o contrato 155/2018, de 29/10/2018, para “contratação de empresa 
especializada para fornecimento de licenças do pacote de aplicativos (software) 
em nuvem gsuite, incluindo serviço de suporte técnico, conforme especifi cações no 
termo de referência”, no valor de R$ 94.800,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestor do contrato o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela 
contratada, empresa Experts Informática Eireli ME, o Sr Davi Gomes de Souza.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
– CMDCA 

CONVOCAÇÃO – 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, convocados 
a comparecer, na data abaixo, para a realização da “20ª Reunião Ordinária de 2018”, 
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1. Análise, habilitação e eleição de conselheiros suplentes para completar o quadro 
de representantes da sociedade civil na Gestão 2017/109;
2. Posse aos conselheiros suplentes;
3. Recomposição da Diretoria;
4. Leitura e Aprovação de Ata;
5. Capacitação para conselheiros;
6. Prestação de contas de Projetos em execução/executados;
7. Outros assuntos pertinentes ao Conselho;
8. Informes gerais.
Data: 13/11/2018 (terça-feira) - Horário:      8h00 (oito horas)  - Local:Auditório da 
Prefeitura Municipal
Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente em exercício – Gestão 2017/2019
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através dos e-mails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

A unidade da Faculdade 
de Tecnologia do Estado 
de São Paulo (Fatec) em 
Pindamonhangaba integra 
a disponibilidade de vagas 
oferecidas pela rede através 
do processo seletivo para o 
primeiro semestre de 2019. 
As inscrições devem ser fei-

tas até às 15 horas do dia 
13 de novembro, pelo site 
www.vestibularfatec.com.
br. O endereço eletrôni-
co também disponibiliza a 
listagem dos pedidos con-
templados com isenção ou 
redução da taxa de R$ 70.

As Fatecs oferecem cur-
sos gratuitos de nível supe-
rior na área da tecnologia. 

Em Pindamonhangaba, to-
dos os cursos têm a duração 
de três anos. Em relação ao 
vestibular de ingresso no iní-
cio do ano que vem, a oferta 
da unidade local incluem 
vagas para: Manutenção In-
dustrial (noturno); Mecâni-
ca - Processos de Soldagem 
(matutino); Gestão de Ne-
gócios e Inovação (noturno); 

Processos Metalúrgicos (no-
turno) e Projetos Mecânicos 
(matutino). 

Além do mais, os inte-
ressados que atendem aos 
requisitos e realizaram o 
pedido de redução do valor 
da inscrição no exame de 
2019, podem consultar a 
confi rmação no site www.
vestibularfatec.com.br. As 

opções de descontos são o 
direito de não pagamento 
da taxa de R$ 70 ou a dimi-
nuição de 50% na quantia, 
passando para R$ 35, da 
candidatura na prova, que 
será aplicada em 9 de de-
zembro (um domingo). In-
clusive, o Manual do Can-
didato está disponível para 
download gratuito no site.

A Fatec Pinda oferece a 
oportunidade de ter qualifica-
ção em uma instituição pública 
sem sair da região. Mais infor-
mações gerais sobre o vestibu-
lar podem ser conferidas no 
endereço eletrônico voltado ao 
exame. Já dados acerca da uni-
dade municipal estão no site 
institucional www.fatecpinda-
monhangaba.edu.br.

eralG

Fatec Pinda segue com inscrições abertas para vestibular 2019
Cadastro deve ser feito pelo site, que já tem lista de resultado de isenção e redução de taxa

A “Carreta da Mamo-
grafi a Mulheres de Peito”, 
programa do Governo do 
Estado de São Paulo, que 
está instalada na área ex-
terna da sede da prefeitu-
ra, retornou ao seu funcio-
namento normal, no fi m 
da tarde dessa terça-feira 
(6) e estará atendendo 
normalmente na quarta-
feira (7) e quinta-feira (8), 
conforme sua programa-
ção inicial.

Serão distribuídas 53 
senhas nesses dois últi-
mos dias de atendimen-
to, por ordem de chega-
da e para atendimento 

no mesmo dia, das 9 às 
18 horas.

A carreta havia apre-
sentado problemas na tar-
de de segunda-feira (5) e o 
atendimento foi suspenso 
também na terça-feira (6) 
para que fosse realizado o 
devido reparo.

O atendimento é gra-
tuito. Mulheres de 35 a 49 
anos precisam apresentar 
o pedido médico, cartão 
SUS e RG; acima de 50 
anos serão necessários so-
mente o RG e cartão SUS.

O resultado dos exa-
mes deverá ser retirado no 
prédio da Saúde da Mu-

lher, que fi ca na rua João 
Gama, 155 – São Benedi-
to, o antigo PA da Uni-
med, mediante protocolo 
entregue na carreta após 
o exame.

Na sexta-feira (9) e sá-
bado (10), conforme pro-
gramado previamente, a 
carreta estará no local mas 
não haverá atendimento. 
Essas datas são reservadas 
somente para as pesso-
as que forem chamadas e 
precisarem repetir o exa-
me já realizado na própria 
carreta, além de procedi-
mentos administrativos 
internos.

Carreta da Mamografi a retorna 
ao seu funcionamento normal

Divulgação


