
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 11 de abril de 2019

eralG 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA GERDAU S.A. 
– UNIDADE PINDAMONHANGABA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Gerdau 
S.A. – Unidade Pindamonhangaba, inscrita sob o CNPJ: 60.219.045/0001-83 e NIRE 35400018046, 
no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data 
são em número de 743 (setecentos e quarenta e três) em condições de votar, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se em sua sede social, à Rua Cônego 
Tobias, 437, sala 23, Edifício Abdalla Mouassab, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, CEP: 12.403-030, no dia 24 de abril de 2019, obedecendo os seguintes horários e 
“quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto 
social: 01) Em primeira convocação: às 16:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número 
total de associados; 02) Em segunda convocação: às 17:00 horas com a presença de metade e 
mais um do número total de associados; 03) Em terceira e última convocação: às 18:00 horas com 
a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:
1.Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2018, compreendendo o Relatório de 
Gestão, Demonstrativo da Conta de Sobras e Parecer do Conselho Fiscal;
2.Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3.Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4.Eleição dos membros da Diretoria para ocupação de cargos vagos;

EXTRAORDINÁRIA
1.Reforma ampla do Estatuto Social.
2.Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);
3.Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Pindamonhangaba/SP, 11 de abril de 2019.

Nirlene Aparecida Arruda
Diretor Presidente

Nota: Conforme determina a Resolução do CMN nº 4.434/15 em seu art. 46, as Demonstrações 
Contábeis do Exercício de 2018 estão à disposição dos associados no site da Cooperativa.

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
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Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 
 

CONVOCAÇÃO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 
 
 
 

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 

abaixo, para a realização da “3ª Reunião ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 

01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura; 

02 – Compensação para corte de árvores isoladas em área urbana do município; 

03 – Ceifeiros ambientais para aprovação de projetos de Condomínios e prédios; 

04 – Calçadas inadequadas impedindo a circulação de pedestres. 

 
 
 
 
Data:  16/04/2019 (terça-feira) 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

Local: Rua Martin Cabral s/no.  -  Sabesp - Entrada pela portaria 

 
 
 
 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 

 

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  
     

 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

RESOLUÇÃO Nº 75, DE 12 DE MARÇO DE 2019. 
 

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 
34/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba 

– CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 

4.140/2004, 

Considerando a proposta de redução de conselheiros aprovada pela Resolução n. 

34/2015, 

Considerando as reflexões e debates a respeito da composição atual do CMDCA, 

Considerando a relevância da participação mais efetiva dos membros representantes do 

poder público, 

Considerando deliberação da 5.ª reunião ordinária, ocorrida em 12 de março de 2019, 

Resolve: 

Art. 1º - REVOGAR a Resolução n.34, de 27 de janeiro de 2015. 

Art. 2º - APROVAR novas redações ao Inciso I e Parágrafo 1º, do artigo 11 da Lei n. 

2.626/1991.  

Parágrafo único: Sugere-se a seguinte alteração: 

 I – Dos Representantes do Poder Público Municipal, em número de 08 (oito) membros, 
devem ser escolhidos e indicados, preferencialmente, dentre pessoas com intenção e 
poderes de decisão no âmbito dos respectivos Departamentos e Secretarias abaixo 
indicados, e que, preencham o perfil de conselheiro com habilidades e competências 
para a função, no prazo de dez (10) dias, contados da solicitação, para nomeação e 
posse pelo Conselho 

... 
Art. 3º - Encaminhar esta resolução para a análise da Secretaria de Negócios Jurídicos e 

possíveis providências. 

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pindamonhangaba, 12 de março de 2019.  

 
Maria Cristina Pereira da Luz 

Presidente do CMDCA - Gestão2017/2019 
 

 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 078/19 – liMPeZa  terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) SELMA LUDGERO 
PINTO DE NORONHA responsável pelo imóvel, situado a RUA DOS ROUXINOIS,  
inscrito no município sob a sigla SE23.05.02.052.000, quadra D, lote 55, 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.

andré Marcos Pereira
chefe de divisão de Posturas Municipais

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 regiStro de Preço nº 045/2019 (PMP 10325/2019) 
Para “aquisição de telas de alambrado para serem utilizadas em diversos locais do 
Município de Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento”, com entrega dos envelopes até dia 09/05/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 046/2019 (PMP 10331/2019) 
Para “aquisição de brinquedos para serem colocados em diversos locais do Município 
de Pindamonhangaba, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Obras 
e Planejamento”, com entrega dos envelopes até dia 07/05/19 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

Pregão nº 047/2019 (PMP 10339/2019) 
Para “aquisição de carrinho aspirador a ser utilizado no Distrito de Moreira César”, 
com entrega dos envelopes até dia 26/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Pregão nº 049/2019 (PMP 10356/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na realização de exames de 
polissonografia”, com entrega dos envelopes até dia 10/05/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 053/2019 (PMP 10373/2019) 
Para “aquisição de telhas cerâmicas tipo romana e cumeeira de barro”, com entrega 
dos envelopes até dia 08/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 056/2019 (PMP 10389/2019) 
Para “aquisição de medicamentos ‘rename’, ‘remune’, e medicamentos para cumprir 
mandados judiciais do Município”, com entrega dos envelopes até dia 06/05/19 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

Pregão nº 057/2019 (PMP 10390/2019) 
Para “aquisição de refeições diárias para atender ao convênio entre a Prefeitura e a 
Funap, por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 26/04/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

Pregão nº 058/2019 (PMP 10391/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na limpeza e manutenção das piscinas 
municipais, com fornecimento de mão de obra, produtos químicos, acessórios, 
manutenção preventiva e corretiva”, com entrega dos envelopes até dia 06/05/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

Pregão nº 059/2019 (PMP 10402/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura 
securitária para veículos oficiais da Secretaria de Saúde com abrangência nacional, 
pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 07/05/19 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

Pregão nº 060/2019 (PMP 10404/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços de sessões 
de câmara hiperbárica pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até 
dia 08/05/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Pregão nº 061/2019 (PMP 10440/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames 
de colonoscopia com biópsia e anátomo-patológico, pelo período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 10/05/19 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.  

*** adiaMento/SuSPenSão ***

PREGÃO Nº 031/2019 (PMP 8631/2019) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada em segurança e medicina do trabalho para a prestação de serviços 
técnicos administrativos, transferência de expertise”, por determinação do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, através do processo TC-009524.989.19-1. 

*** hoMologação ***

Pregão regiStro de Preço nº 009/2019 (PMP 6006/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer jurídico, negou provimento ao recurso 
interposto em ata pela empresa Santos Gouvea Comercial Ltda ME, e homologou, 
em 26/03/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de kits 
lanches”, em favor da empresa E. E. Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda ME, os 
itens (item-vl unit em R$): 01-2,91; 02-2,91; 03-6,95. 

Pregão regiStro de Preço nº 011/2019 (PMP 6028/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer jurídico, negou provimento ao recurso 
interposto em ata pela empresa Inspetec Inspeções Técnicas Ltda ME, e homologou, 
em 27/03/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço na instalação de ar condicionado e cortina 
de ar condicionado”, em favor da empresa VC da Silva Eireli ME, o lote 01 no valor 
total de R$ 203.543,96, sendo composto pelos itens (item-vl unit em R$): 01-85,87; 
02-333,52; 03-381,16; 04-428,81; 05-476,45; 06-524,10; 07-619,39; 08-667,03; 09-
95,29; 10-95,29; 11-95,42. 

O Ministério Federal 
da Educação e Pesqui-
sa da Alemanha (BMBF) 
abre inscrições para a 11ª 
edição do concurso “Gre-
en Talents – International 
Forum for High Potentials 
in Sustainable Develop-
ment” (Fórum Internacio-
nal de Projetos com Alto 
Potencial para o Desen-
volvimento Sustentável). 
O prazo para envio de 
candidaturas é 22 de maio 
de 2019, às 14 horas Cest 
(Horário da Europa Cen-
tral). Mais informações 
disponíveis em www.gre-
entalents.de.  

Desde 2009, a inicia-
tiva tem o objetivo de 
promover o intercâmbio 
internacional de projetos 
de pesquisa inovadores 
nas áreas da sustentabi-
lidade e meio ambiente. 
Com centros de pesquisa e 
inovação de ponta, a Ale-
manha dá apoio especial 
a esses esforços ao inten-
sificar a cooperação entre 
as mentes brilhantes mais 

Prêmio alemão “Green Talents 2019” abre inscrições 
em busca de jovens talentos da pesquisa no Brasil

promissoras de todo o 
mundo.

O prêmio contempla 
25 jovens pesquisadores 
todos os anos. Os vence-
dores vêm de vários pa-
íses e disciplinas cientí-
ficas e são reconhecidos 
pela capacidade inova-
dora de suas iniciativas, 
que objetivam tornar a 
sociedade mais sustentá-
vel. Desde a sua criação, 
o prêmio reconheceu 232 
jovens pesquisadores e 
cientistas de 65 países di-
ferentes, devido aos seus 
excelentes desempenhos e 
contribuições para que as 
suas comunidades, países 
e sociedades sejam mais 
sustentáveis.

Estudantes de mestra-
do, doutorado e pós-dou-
torado, além de jovens 
profissionais com até três 
anos de experiência pro-
fissional (excluindo-se ex-
periência profissional ob-
tida no âmbito de um grau 
educacional) e com forte 
foco em desenvolvimento 

sustentável estão quali-
ficados a se inscreverem. 
Os candidatos devem pro-
var excelente domínio do 
idioma inglês e notas aci-
ma da média. Seleciona-
dos por um júri altamente 
qualificado de especialis-
tas alemães, os vencedo-
res também ganham aces-
so exclusivo à elite da área 
da pesquisa na Alemanha. 

A premiação de 2019 
inclui: convite para visi-
tar a Alemanha em 2019 
e participar do fórum 
científico, com duração de 
duas semanas, e todas as 
despesas pagas; durante 
a visita, os vencedores te-
rão acesso a instituições 
de pesquisa e ciência de 
ponta, que oferecem vi-
sões únicas dos trabalhos 
desenvolvidos por elas; os 
pesquisadores terão opor-
tunidade para apresentar 
os seus trabalhos pessoal-
mente, por meio de reuni-
ões individuais com os es-
pecialistas de sua escolha 
para discutir oportunida-

des futuras de pesquisa e 
cooperação; oportunida-
des de networking com 
os demais acadêmicos na 
conferência dos “Green 
Talents Alumni”, durante 

a cerimônia de premiação 
em Berlim; em 2020, esta-
dia de pesquisa totalmente 
financiada, com duração 
de até três meses, na ins-
tituição da escolha do ven-

cedor; acesso exclusivo à 
Rede Green Talents alum-
ni, composta por alunos de 
diversos países que atuam 
na área de desenvolvimen-
to sustentável.

Vencedores de 2018 são de vários países

DLR/PTKonvex Fotografie baixa 


