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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 217/2018 (PMP 33182/2018) 
A autoridade superior homologou, em 28/12/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em cobertura 
securitária”, em favor da empresa Mapfre Seguros Gerais S.A, os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, no 
valor total de R$ 2.870,00. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 177/2018 (PMP 28237/2018) 
Foi firmado o contrato 198/2018, de 11/12/2018, para “contratação de empresa com fornecimento 
de material e mão de obra para instalação de tela de alambrado no Campo de futebol do Bairro 
Beta”, no valor de R$ 48.494,20, vigente por 04 meses, assinando pela contratante e como gestor 
do contrato o Sr Carlos Eduardo dos Santos, e pela contratada, empresa Fabio Bueno de Mira EPP, 
o Sr Fabio Bueno de Mira. 

Começa o prazo para o alistamento 
no Serviço Militar 2019

O prazo para o alista-
mento no Serviço Militar 
já começou. Desde o dia 2 
de janeiro, os jovens bra-
sileiros que nasceram em 
2001 devem fazer o re-
gistro na página oficial. A 
medida vale para as pes-
soas do sexo masculino, 
sejam elas cis ou transgê-
neros. As mulheres não 
atuam no Serviço Militar 
em tempos de paz.

O alistamento termi-
na no último dia útil do 
mês de junho e é neces-
sário possuir um núme-
ro de CPF para validar as 
informações. Quem não 
tem CPF deve levar a cer-
tidão de nascimento, com-
provante de residência e 
identidade à Junta Mili-
tar. Para os que vivem no 
exterior e não têm núme-
ro de CPF, o alistamento 
deve ser feito em uma re-
partição consular.

Prazo
Os convocados passam 

por uma seleção entre ju-
lho e outubro e, em segui-
da, recebem treinamento 
nos quartéis do Exército, 
Marinha ou Aeronáutica. 
Essa opção só é feita na 
etapa de seleção. Se o jo-
vem perder o prazo para 
se alistar, é preciso pro-
curar a Junta Militar para 

quitar a multa de R$ 4,14. 
Quem está irregular com o 
Serviço Militar fica impe-
dido de assumir cargo pú-
blico, tirar passaporte e se 
matricular em instituições 
de ensino, por exemplo.

Contudo, há situações 
específicas em que os ra-
pazes podem ser dispen-
sados do alistamento. 
Quem for o único respon-
sável pelo sustento da fa-
mília deve procurar a Jun-
ta Militar do município 
para deixar de participar 
do alistamento. Já os por-
tadores de necessidades 
especiais podem pedir a 
isenção do Serviço Mili-
tar. Nesses casos, é pre-
ciso apresentar um laudo 
médico que comprove o 
diagnóstico.

A Junta de Serviço Mi-
litar em Pindamonhanga-
ba está localizada na ave-
nida Albuquerque Lins, 
138, no bairro São Bene-
dito.

O horário de atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira das 8h30 às 11 e 
das 14 às 16h30.

Para mais informações 
acesse o site www.alista-
mento.eb.mil.br, ou entre 
em contato com a junta 
pelo telefone: (12) 3648-
1070. 

Cadastro obrigatório termina no último dia útil do mês 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos

    DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 40.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.11.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia seis de novembro de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto 
Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 39.ª Sessão Ordinária, realizada em 22.10.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0152/18 Maristella Quintanilha Silva Pereira Barros. 
II – RELATOR:  Sr.  Josiel Canuto Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0211/17 André Luiz 
Balarin e 1-0118/18 Camila Bianca Barbosa da Silva.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos

    DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 40.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.11.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 40.ª Sessão Ordinária, realizada em 06.11.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0158/18 Jose Celso de Jesus.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2018.
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Ata da 41.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.11.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia treze de novembro de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel 
Canuto Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 40.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
07.11.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:  Sr.  
Josiel Canuto Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0094/18 Yara Cristina Carvalho Pires.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2018. 
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Ata da 41.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.11.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia quatorze de novembro de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 41.ª Sessão Ordinária, realizada em 13.11.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz 
da Costa DEFERIDO, por votação unânime: 1-0121/18 Henrique Dias da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2018.
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Ata da 42.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.11.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezenove de novembro de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 41.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
14.11.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0127/18 Jorge Luiz Pereira Dato. 
II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0129/18 Maria Zelina 
Pinto da Silva e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0117/18 Camila Bianca Barbosa da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba,19 de novembro de 2018.
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Ata da 42.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.11.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte de novembro de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel 
Canuto da Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 42.ª Sessão Ordinária, realizada em 19.11.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Carlos Alberto 
Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0132/18 Fernando Augusto dos Reis. II – RELATOR: 
Sr. Josiel Canuto da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0082/18 Nilo Sérgio Araújo.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2018. 

Alunos da Rede Estadual 
ganharão material escolar 

O secretário da Edu-
cação Rossieli Soares 
e o presidente da Fun-
dação para o Desenvol-
vimento da Educação 
(FDE) Leandro Damy 
assinaram na terça-fei-
ra (8), os contratos que 
garantem a compra e 
distribuição do material 
escolar na Rede Esta-
dual em 2019. O acor-
do prevê a entrega dos 
kits para 2,6 milhões de 
alunos matriculados na 
região metropolitana e 
interior paulista. Nes-
te ano, a volta às aulas 
está marcada para 1º de 
fevereiro. O valor dos 
contratos é de R$ 86 
milhões.  

Os contratos para 
aquisição dos itens são 
sempre realizados no se-
mestre anterior. No en-
tanto, apenas crianças 
e jovens da capital esta-
vam com o material as-
segurado – cerca de 965 
mil alunos.  “Ter mais 
de 70% dos estudantes 
sem o material escolar 

Contratos para a aquisição de kits foram assinados e 
governo prevê início da entrega ainda em janeiro

no início deste ano letivo 
é extremamente prejudi-
cial. Professor em sala 
de aula e material esco-
lar para os estudantes 
são questões essenciais 
e básicas para um bom 
início de ano letivo. Por 
isso, agilizamos o pro-
cesso e em uma sema-

na foi possível firmar 
os contratos”, explicou 
Rossieli Soares. 

Os kits escolares são 
destinados a todos os 
estudantes matriculados 
na Rede Estadual de São 
Paulo, de acordo com 
a faixa etária e etapa de 
ensino. No caso de Pin-

damonhangaba, recebe-
rão os kits estudantes do 
Ensino Fundamental II 
(Anos Finais), com cerca 
de 30 itens. Já o material 
do Ensino Médio do mu-
nicípio, traz três cader-
nos universitários e nove 
canetas esferográficas, 
entre outros 13 objetos.  

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
 LEI Nº 6.199, DE 26 DE DEZEMBRO 

DE 2018.

Altera a Lei n° 5.717, de 17 de 
outubro de 2014, que Dispõe sobre a 
estrutura administrativa da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei nº 156/2018, de autoria 
da Mesa Diretora)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do 

Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara de Vereadores 
aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam extintas da estrutura 
administrativa da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, 
prevista na Lei n° 5.717/2014, as 
funções de confiança de Chefe de 
Divisão de Tecnologia da Informação, 
Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos, Chefe de Divisão de 
Comunicação, Chefe de Divisão 
de Contabilidade e Tesouraria, e 

Tesoureiro. 
Art. 2° Ficam revogados os arts. 17 e 
17-A da Lei n° 5.717/2014. 
Art. 3° Fica revogado o Anexo III da Lei 
n° 5.717/2014. 
Art. 4º Ficam revogadas do Anexo IV 
da Lei nº 5.717/2014, as disposições 
referentes às atribuições do Chefe de 
Divisão de Tecnologia da Informação, 
do Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos, do Chefe de Divisão de 
Comunicação, do Chefe de Divisão 
de Contabilidade e Tesouraria, e do 
Tesoureiro.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se 
quaisquer disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro 
de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria 
de Negócios Jurídicos em 26 de 
dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos


