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Geral

Abertas as inscrições para o
“8º Concurso Nossa Gente Nossa Arte”
Divulgação

Até o dia 16 de julho
(terça-feira), estão abertas as inscrições para participar do 8º Concurso
Nossa Gente Nossa Arte
da Rede de Farmácias Pague Menos, ação da grande varejista farmacêutica
que busca identificar e
premiar talentos de todo
o Brasil que inscreverem
suas obras de arte com o
tema “Amor é o que nos
une”.
Para participar, os interessados devem elaborar uma obra utilizando
a linguagem da pintura,
gravura ou colagem, seguindo as especificações
e formatos de arquivo informados no regulamento

do concurso. Será aceita
apenas uma inscrição por
candidato, que deverá escolher uma entre as três
abordagens artísticas. As
obras inscritas concorrem
a prêmios em dinheiro
que variam de R$ 1.500 a
R$ 4.500 e os oito primeiros colocados serão presenteados com um kit da
Acrilex. Os oito quadros
mais bem avaliados serão
reproduzidos na frota delivery da rede, que conta
com lojas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.
O participante deverá
enviar uma foto da obra
(de 1MB a 2MB, nas extensões jpeg ou png) por

meio do hotsite e aguardar o retorno dos organizadores do concurso, que
farão um pré-seleção das
30 mais originais e criativas de acordo com o tema
dessa edição e solicitarão
que a obra original seja
entregue (sem moldura)
em uma das mais de mil
lojas da Pague Menos. As
telas selecionadas participarão de uma exposiçãoe
votação de internautas e,
paralelamente, expostas
em um espaço aberto ao
público, para a votação do
júri popular.
O resultado será divulgado no dia 24 de outubro
(quinta-feira) no hotsite
do evento.

Escola Municipal promove atividade
integrada com o “Projeto Reinvente”
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
A Escola Municipal
Professora Rachel de
Aguiar, no Vale das Acácias, recebeu na última
quarta-feira (29), o grupo
da oficina de dança sênior do “Projeto Reinvente”, realizado pelo Fundo
Social de Solidariedade,
para comemorar o “Dia
do Desafio”.
“Foi uma tarde de
grande aprendizado, troca de experiências, respeito mútuo, valorização e
apreciação do outro. Ficamos eternamente gratos
ao Fundo Social, ao grupo
Reinvente, às meninas da
terceira idade que fazem
a Oficina de Dança Sênior
que tanto nos cuidou com

imenso carinho”, comentou a professor da unidade, Soraia Gonçalves.
A professora Soraia
afirma ainda que durante o presente ano letivo
de 2019, os alunos e professores da unidade, trabalharão o projeto “Fortalecimento de vínculos:
cuidar de si, do outro e
do ambiente”, e o objetivo é despertar nos alunos
a necessidade e o desejo
do cuidar em todas suas
esferas de si e do outro.
“Pois não existe razão
para transformar o meio,
se não houver um cuidado
contínuo entre os seres.
Cuidar de si, do outro e
do meio é essencial para
o viver em harmonia e em
paz”, conclui.

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 075/2019 (PMP 11064/2019)
Para “aquisição de equipamentos de projetor multimídia e som para utilização nos eventos do
Departamento de Comunicação”, com entrega dos envelopes até dia 01/07/19 às 08h e início da
sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 107/2019 (PMP 14230/2019)
Para “contratação de empresa especializada em sucção, esgotamento e limpeza de fossa séptica
pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 14/06/19 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.
*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 092/2019 (PMP 12701/2019)
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de ração, milho moído e
bicarbonato de sódio”, para o dia 27/06/2019, às 14h30, para alteração da solicitação de compras,
descritivo e termo de referência.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 077/2019 (PMP 12612/2019)
A autoridade superior homologou, em 27/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de equipamento oftalmológico (autor refrator com ceratômetro)”, em favor da empresa
Linha Médica Comércio Representação e Importação Ltda, no valor total de R$ 35.500,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2019 (PMP 12625/2019)
A autoridade superior homologou, em 27/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de ferro e aço para a serralheria”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em
R$): Aço-Fer Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda: 01-57,00; 02-124,00; 03-75,00; 04-92,50;
08-220,00; 09-65,50; 10-61,50; 14-91,60; 15-66,19; 16-55,50; 17-117,50; 18-74,50; 21-153,45; 22145,67; 23-103,29; 24-92,15; 26-92,00; 28-30,00; 31-1290,00; 35-60,80; 39-375,00; 41-142,40; 4478,00; 45-62,15; 46-63,00; Lifer Comercial Ltda: 05-45,50; 06-60,90; 25-58,10; 40-175,00; Saluti &
Cia Ltda ME: 19-17,24; 20-30,86; 27-28,20; 29-65,00; 30-74,77. Itens fracassados: 07, 11, 12, 13,
32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2019 (PMP 12628/2019)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 27/05/2019, deserta a
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de
carpintaria”.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 028/2018 (PMP 6414/2018)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 17/04/2019, ao contrato 046/2018, que cuida de “contratação
de empresa especializada na realização de serviços em exames de tomografia computadorizada
sem sedação, com e sem contraste”, para prorrogação até 02/05/2020, assinando pela
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da Fonseca.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 120/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) ANA EMILIA DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel, situado a RUA RAPHAEL FERRARI S/NR. BAIRRO MOMBAÇA inscrito
no município sob a sigla SO111021001000, Quadra 21 , Lote 01, 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.
Notificação 2386-19
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Divulgação

De acordo com os organizadores, o evento foi realizado para fortalecer vínculos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
Edital de Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba
(Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro de 2006)
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba convida a população em geral, para participar da
AUDIÊNCIA PÚBLICA para Apresentação e Discussão da Proposta de Revisão do Plano Diretor
Participativo, a ser realizada no dia 18 de junho de 2019, às 18h, no Plenário Dr. Francisco Romano
de Oliveira, na sede da Câmara Municipal, localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 860,
Bairro Mombaça, Pindamonhangaba-SP.
Pindamonhangaba, 30 de maio de 2.019.
ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipa

CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA
Ordem do Dia
V REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Data: 04 de Junho de 2019
Horário Início: 19h
Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro
• Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
• Saudação à Bandeira Nacional
• Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
• Palavra dos Membros Natos do Conselho
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações
adotadas pelo órgão policial durante mês de maio 2019.
b- Delegada Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações
adotadas pelo órgão policial durante mês de maio 2019.
• Palavra dos Membros Institucionais Públicos
a- Representante do Poder Executivo Municipal
b- Representante do Poder Legislativo Municipal
• Ordem do Dia com tema específico a ser tratado
Tema Livre: Convite aos Integrantes do Conselho Tutelar de Pindamonhangaba para explanação
de suas atividades.
• Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro e Palavra
aberta à Comunidade mediante inscrição prévia (até às 20h).
• Encerramento
Agradecimentos e avisos gerais.
Convocação da próxima reunião: 1º/07/2019
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2019.
Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba

Escola promove
palestra sobre
plantas medicinais

Colaborou com o texto: Dayane Gomes
A Secretaria de Educação da Prefeitura de Pindamonhangaba realizou a entrega de 40 parquinhos,
de diferentes estruturas, para as escolas municipais
e centros municipais de Educação Infantil. A entrega
aconteceu na última semana.
Para a secretária Adjunta de Educação, Rosemeire Nascimento, o desenvolvimento de habilidades,
percepção de equilíbrio e movimento são algumas
das características desenvolvidas pelas crianças.
“Com os parquinhos, os educadores percebem o desenvolvimento emocional da criança, estimulando
a criatividade, desenvolvendo vínculos sociais e estimulando atividades físicas”, disse a secretária adjunta.
A Secretaria de Educação procurou comprar parques com qualidade e longa duração, que pudessem
ficar expostos ao sol e chuva e não tivessem uma
grande demanda de manutenção.
Antes da compra, foi realizada uma pesquisa com
os gestores e professores para analisar qual atendia
a necessidade de cada escola e idade dos alunos.
Outros parquinhos serão entregues, mas dessa vez,
voltados à educação inclusiva, brinquedos que garantam inclusão de crianças com deficiências. A previsão de entrega é para o segundo semestre.

