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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 10 de maio de 2019

Geral
Flávia Gabriela

Prova acontece dentro do Santuário Nacional e haverá missa de abertura

“Corrida da Mãe
Aparecida” ainda
tem vagas
COLABOROU COM TEXTO:
DAYANE GOMES
A quarta edição da
“Corrida da Mãe Aparecida”, realizada pelo Santuário Nacional em parceria com a empresa XTRY
Marketing e Eventos, está
com o segundo lote de inscrições aberto. O cadastro
deve ser feito através do
sitewww.a12.com/corridamaeaparecida. A prova
acontecerá no dia 17 de
agosto.
O evento conta com as
modalidades: caminhada

de 4km (participativa),
corrida de 4km e de 8k
(competitivas) e categoria
PNE/PCD/ACD(participativa). O primeiro lote já
foi encerrado por atingir
800 vagas. Agora, a segunda remessa conta com
a disponibilidade de mais
mil inscrições no valor de
R$ 85. O prazo vai até o
dia 25 de junho ou quando
o número for alcançado.
Em seguida, o terceiro lote
disponibilizará 1250 vagas
pelo preço de R$ 95.
Uma missa de celebra-

ção no Altar Central da
Basílica aquece a atividade que dará prêmios para
os melhores colocados da
modalidade competitiva
a corrida. Os troféus serão
para as cincos mulheres e
os cinco homens com melhor tempo, tanto nos 4km
como nos 8km. Todos
os inscritos recebem um
kit com camiseta, sacola
squeeze e chip de cronometragem. Sendo que, osparticipantes que concluírem a prova ganharão uma
medalha.

Inscrições para “4º Concurso de
Composição Musical” terminam hoje
O prazo de inscrição
para o “4º Concurso de
Composição Musical” se
encerra nesta sexta-feira
(10). A ação, organizada
pelo “Projeto Guri” tem
o objetivo de promover e
incentivar a criatividade
de crianças e adolescentes. Assim como nos anos
anteriores, os guris poderão se inscrever em duas
categorias: Infantil, para
crianças de 6 a 11 anos; e
Infanto Juvenil, para adolescentes e jovens de 12 a
21 anos.
A competição abrange
todos os estilos musicais
e é destinada a alunos e
alunas de todas as idades,
matriculados nos polos do
interior, litoral e Fundação Casa. Para participar,
cada candidato ou grupo
– de até 30 integrantes –
deve entregar uma composição autoral e inédita,
de tema livre, com até três
minutos de duração.
Também será possível
a integração entre diferenPREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.210, DE 08 DE
MAIO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, de
20 de dezembro de 2018, Resolve NOMEAR
o Sr. Eduardo José Muller para o cargo de
provimento em comissão de Assessor, a partir
de 15 de abril de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de
abril de 2019.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário
Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de
maio de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.211, DE 08 DE
MAIO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197,
de 20 de dezembro de 2018, Resolve
DESIGNAR a Sra. Thalita Fernandes Foroni,
para exercer a função gratiﬁcada de Gestor
de Patrimônio, a partir de 16 de abril de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de
abril de 2019.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário
Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de
maio de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos

tes faixas etárias. “No caso
da faixa etária mista, a categoria será deﬁnida por
dois critérios: se a composição for coletiva, será
deﬁnida pela faixa etária
predominante no grupo
(acima de 50% dos integrantes). Se a composição for de um dos alunos,
executada coletivamente,
determinará a categoria a
idade do compositor”, explica a gestora.
A música a ser inscrita deve ser registrada em

Divulgaçã

áudio ou vídeo, com boa
qualidade sonora, e disponibilizada por meio de
um link no formulário de
inscrição, seja do Youtube,
Soundcloud, Vimeo ou outros sites similares de divulgação de música. Cada
aluno pode participar com
apenas uma composição.
O material será avaliado
por um Comitê de Avaliação e Seleção multidisciplinar, composto por proﬁssionais da “Amigos do
Guri”.

Premiação para ambas as faixas etárias
1º lugar – Workshop proﬁssional com até 6 horas de duração voltado à prática musical e aprimoramento de performance da faixa premiada. Gravação
da composição em estúdio proﬁssional e ﬁnalização/
masterização para produção de material voltado à difusão eletrônica;
2º lugar – Workshop proﬁssional com duração
de até 6 horas voltado à prática musical;
3° lugar – Livros, CDs ou DVDs conforme o número de ganhadores (as).

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 077/2019 (PMP 12612/2019)
Para “aquisição de equipamento oftalmológico (autor refrator com ceratômetro)”, com entrega dos
envelopes até dia 23/05/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 079/2019 (PMP 12616/2019)
Para “aquisição de equipamento hospitalar (eletrocardiograma)”, com entrega dos envelopes até dia
24/05/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2019 (PMP 12620/2019)
Para “aquisição de macadame seco”, com entrega dos envelopes até dia 28/05/19 às 14h e início
da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2019 (PMP 12625/2019)
Para “aquisição de ferro e aço para a serralheria”, com entrega dos envelopes até dia 24/05/19 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2019 (PMP 12628/2019)
Para “aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de carpintaria”, com entrega
dos envelopes até dia 27/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2019 (PMP 12652/2019)
Para “aquisição de rações para o abrigo de animais do Município de Pindamonhangaba”, com
entrega dos envelopes até dia 28/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2019 (PMP 12690/2019)
Para “locação de máquinas e equipamentos, visando a complementação da frota produtiva
da Prefeitura do Município de Pindamonhangaba, para a execução de obras e serviços de
pavimentação em vias urbanas, rurais e logradouros públicos”, com entrega dos envelopes
até dia 29/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2019 (PMP 12693/2019)
Para “aquisição de polpa de fruta congelada para alimentação escolar”, com entrega dos
envelopes até dia 23/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 093/2019 (PMP 12708/2019)
Para “aquisição de tanquinho para lavar, escada articulada, lavadora de roupas lava e seca e
televisor”, com entrega dos envelopes até dia 29/05/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 094/2019 (PMP 12724/2019)
Para “aquisição de películas retrorrefletivas e não refletivas para a confecção das placas de
trânsito (orientativas, indicativas, turísticas e informativas) no Município de Pindamonhangaba”,
com entrega dos envelopes até dia 30/05/19 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.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 030/2019 (PMP 7920/2019)
Foi firmado o contrato 032/2019, de 30/04/2019, para “contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de jornais Tribuna do Norte”, no
valor de R$ 48.430,08, vigente por 12 meses, assinando pela contratante (Fundação Dr.
João Romeiro), e como gestora do contrato, a Sra Jucélia Batista Ferreira, e pela contratada,
empresa Tania Maria Moreira ME, a Sra Tania Maria Moreira.

“Canção da Gordice”, composta por alunos do Polo São Joaquim, ﬁcou em
primeiro lugar na categoria Infantil em 2018

Pindamonhangaba e Campos do
Jordão terão trens especiais de
“Dia das Mães” neste domingo
Composições da EFCJ terão decoração temática e haverá
sorteio de livros sobre a história da Estrada de Ferro
Quem procura uma alternativa diferente e barata para curtir o “Dia das
Mães” neste domingo (12)
pode embarcar nos trens
da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ).
Em comemoração à data,
nas cidades de Campos do
Jordão e Pindamonhangaba, haverá composições
com decoração temática
e sorteio de livros sobre a
história da ferrovia.
O passeio de Pindamonhangaba partirá às 10
e às 14 horas, saindo da
estação central, atravessando a planície rural pindense sem paradas, até a
estação Piracuama, no pé
da Serra da Mantiqueira,
de onde o trem retorna
para o local de origem.
O trajeto completo é de
aproximadamente duas
horas. O valor da passagem de ida e volta é de R$
13.
Em Campos do Jordão,
os trens sairão às 14h02 e
15h02, da estação Emílio

Ribas, no bairro Capivari,
até a estação Abernéssia.
De lá, volta para o ponto
de partida. O tempo total
do percurso de ida e volta
é de 30 minutos. O bilhete
custa R$ 12.
Cada trem tem capacidade para 64 passageiros.
Não há necessidade de reserva e crianças com até
cinco anos de idade, no
colo, não pagam passa-

gem. Os ingressos podem
ser adquiridos diretamente nas estações: Pindamonhangaba (rua Martin Cabral, 87, centro); Campos
do Jordão - estação Emílio Ribas (avenida Emílio
Ribas, 1.111, Capivari).
No ano passado, 139
pessoas participaram do
passeio turístico anual de
“Dia das Mães”.
Divulgação

