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CONVOCAÇÃO – 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP

Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba convocados 
a comparecer, na data e local abaixo, para realização da 5ª reunião ordinária, cuja pauta vem a 
seguir:

Pauta:
• Leitura e aprovação da ata anterior;
• Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme distribuição de 
valores nas modalidades e ranking, do mês de julho.  

Dia: 28/06/2019
Horário: 15h30 minutos
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”  

Professor Antonio Carlos Macedo Giudice 
Presidente do FAEP

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 010/2019 de “aquisição de aparelhos de ar 
condicionado e cortinas de ar”, com validade de 12 meses, assinadas em 03/04/2019. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 117/2019 Empresa: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP 
ATA nº 118/2019 Empresa: INTERA COMERCIAL LTDA - ME 
ATA nº 119/2019 Empresa: RF TEIXEIRA EIRELI - ME 
ATA nº 120/2019 Empresa: ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO - EPP 
ATA nº 121/2019 Empresa: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 

ATA nº 122/2019 Empresa: VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS 
ELÉTRICOS LTDA 

*** 
 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 032/2019 de “aquisição de equipamentos e 
ferramentas”, com validade de 12 meses, assinadas em 02/05/2019. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 156/2019 Empresa: ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS 
E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO LTDA ME 

ATA nº 157/2019 Empresa: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP 

ATA nº 158/2019 Empresa: GAMA COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA EPP 

ATA nº 159/2019 Empresa: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
ATA nº 160/2019 Empresa: J C B MATERIAIS LTDA  - ME 
ATA nº 161/2019 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP 

ATA nº 162/2019 Empresa: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 
ME 

*** 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 037/2019 de “contratação de empresa especializada para 
locação de caminhão prancha tipo truck com rampa móvel com operador, combustível, 
lubrificantes e manutenção preventiva/corretiva, pelo período de 12 meses”, com validade 
de 12 meses, assinada em 29/04/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 150/2019 Empresa: LT ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM LTDA EPP 

*** 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 076/2019 de “aquisição de cesta básica”, com validade de 12 
meses, assinada em 20/05/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 173/2019 Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 

*** 
 
 
 
 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 052/2019 de “contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de vidraçaria com fornecimento, instalação e troca de vidros e retirada, aplicação e 
raspagem de massa para vidros, para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação de 
Pindamonhangaba”, com validade de 12 meses, assinada em 21/05/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 175/2019 Empresa: JOSÉ BARBOSA MOREIRA FILHO 0053461486 

*** 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 028/2019 de “aquisição de materiais de apoio pedagógico para o 5º ano 
do ensino fundamental”, com validade de 12 meses, assinada em 21/05/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 174/2019 Empresa: FOCCUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS 
EDUCACIONAIS LTDA 

*** 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 051/2019 de “aquisição de aparelhos de ar 
condicionado e cortinas de ar”, com validade de 12 meses, assinadas em 03/06/2019. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 225/2019 Empresa: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP 
ATA nº 226/2019 Empresa: NA ATIVA COMERCIAL LTDA 

ATA nº 227/2019 Empresa: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 
ME 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 095/2019 (PMP 14150/2019) 
A autoridade superior homologou, em 13/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para prestação de serviços de treinamento, capacitação 
e qualificação de oficinas de artesanato e empreendedorismo para atender o Projeto Bem Viver 
para os Centos Comunitários do Município de Pindamonhangaba”, em favor das empresas: Cleusa 
Santos Souza Serviços de Terceirização EPP, o item 01, no valor total de R$ 34.500,00; Cristiano 
V Camilo Treinamentos ME, o item 03, no valor total de R$ 33.660,00; Cristina Ferreira de Souza 
Somenci Artesanatos ME, o item 04, no valor total de R$ 26.800,00; Entek Cursos Lilvres SC Ltda, 
o item 02, no valor total de R$ 41.400,00; MRS da Silva & Cia Ltda EPP, os itens 05 e 06, no valor 
total de R$ 20.790,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2019 (PMP 14152/2019) 
A autoridade superior homologou, em 13/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de revisão ortográfica 
e gramatical, diagramação, editoração, padronização da linguagem e de impressão de livros 
elaborados pela Secretaria Municipal de Educação”, em favor da empresa Gráfica Abreu Ltda EPP, 
os itens (item-vl unit em R$): 01-0,1372; 02-0,1261; 03-0,10; 04-0,262; 05-0,24; 06-0,22. 

PREGÃO Nº 103/2019 (PMP 14169/2019) 
A autoridade superior homologou, em 13/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de móveis de escritório”, em favor das empresas: Isabelle de Castro Lemos EPP, os 
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 16, no valor total de R$ 20.944,00; JP de Alcantara Neto 
Eireli, os itens 09, 11, 14, 15, no valor total de R$ 8.333,00. Item fracassado: 07. 

PREGÃO Nº 104/2019 (PMP 14205/2019) 
A autoridade superior homologou, em 13/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de coletor de assinaturas digitais”, em favor da empresa J Prado Distribuidora de 
Informática e Audiovisual Eireli, o item 01, no valor total de R$ 8.712,00. 

PREGÃO Nº 105/2019 (PMP 14211/2019) 
A autoridade superior homologou, em 13/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de material permanente / hospitalar para o Pronto Socorro Municipal”, em favor das 
empresas: Agile Med Importação e Exportação Eireli EPP, o item 01, no valor total de R$ 10.296,00; 
Felipe de Carvalho Ettori ME, os itens 06, 07 e 09, no valor total de R$ 1.885,00; Hospi Bio Ind e 
Com de Móveis Hospitalares Ltda EPP, o item 08, no valor total de R$ 9.200,00; KCR Indústria e 
Comércio de Equipamentos Eireli EPP, o item 05, no valor total de R$ 2.881,50; Top Care Produtos 
e Serviços Hospitalares Eireli EPP, os itens 02, 03, no valor total de R$ 11.336,50. 

*** DESPACHO DE CORREÇÃO ***

PREGÃO Nº 079/2019 (PMP 12616/2019) 
A autoridade superior homologou, em 11/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de equipamento hospitalar (eletrocardiograma)”, corrigindo o nome da empresa 
vencedora para Silvio Vigido ME, sendo que os valores e demais informações constantes no 
despacho anterior, sendo corretos, permaneceram inalterados. 

*** LICITAÇÃO PARCIALMENTE FRACASSADA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019 (PMP 6002/2019) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, manifestação da Secretaria de Saúde, 
e parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, considerou, em 10/06/2019, a presente licitação, 
que cuida de “aquisição de insulinas para o programa de diabetes do Município e para atender 
mandados judiciais”, parcialmente fracassada, em seus itens 03 e 05. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº 106/2019 (PMP 14217/2019) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 12/06/2019, fracassada 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de cadeira de rodas, foco refletor, negatoscópio de 2 
corpos e mesa auxiliar”. 

*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***

PREGÃO Nº 006/2019 (PMP 3198/2019) 
A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, e que cabe à 
Administração rever seus atos, determinou, em 12/06/2019, a revogação/cancelamento da sessão 
pública realizada no dia 22/02/2019, da licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamentos 
para monitoramento”, com base no art 49, da lei 8666/93, nos termos da item 15.1 do edital, e 
súmula 473 do STF. 

 
 

 

RESOLUÇÃO CMAS N° 63,  DE 08 DE MAIO DE 2019. 

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGISTRO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES PRESTADO PELA APAR-ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS ADOLESCENTES EM RISCO - NO CMAS DE 

PINDAMONHANGABA 

 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo 

com a Lei Municipal nº 6.043 de 19 de julho de 2017,  

 Considerando a deliberação ocorrida na 5ª Reunião Ordinária de 2019 deste Conselho, 

realizada em 08 de maio de 2019; 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica aprovado o registro do serviço de acolhimento institucional para 

adolescentes prestado pela APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco 

no CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

Pindamonhangaba, 08 de maio de 2019. 

 

 

Doralice C. de Souza Labastie 

Presidente 

 

 

geral
Faculdade ganha mural comemorativo

O Departamento de Co-
municação da Unitau (Uni-
versidade de Taubaté) inau-
gurou o mural “O Voo”, de 
Marcos Andruchak e cura-
doria de Jakeline Maros. A 
obra foi uma homenagem 
do artista e ex-professor do 
campus em comemoração 
aos seus 40 anos.

O trabalho original do 
artista é reconhecido como 
“poética geometricista gra-
vada sob a técnica dos re-
levos fresados”, explicou 
Andruchak. Para desen-
volvê-la, ele buscou ins-
piração nos anos em que 
lecionou no departamento, 
que foram momentos de 
aprendizado, experiências 
e amadurecimento, impor-
tantes em sua trajetória 
acadêmica e artística. So-
bre a obra, sua inspiração 
passou pela trajetória do 
aluno e o papel do profes-

sor e da Universidade.  “Os 
grafismos da trajetória de 
alguém que procura cres-
cer e alçar voo em busca de 
seu futuro”, revelou Andru-
chak.

Nesse processo, Taubaté 
ganha um grandioso mu-
ral-monumento em uma 
de suas principais vias de 
acesso, a “Avenida do Povo”. 
Medindo 15 metros de lar-
gura por 4 metros de altura, 
circundado por uma mol-
dura também em cimento, 
quem passa pode o avistar 
de longe.

Realizado com o traba-
lho, Andruchak comenta 
sobre o processo e o sig-
nificado de sua criação. 
“Entalhado no cimento, é 
um convite à observação. 
O caminho passa pelos li-
vros e pela formação uni-
versitária. Concomitante 
representa nas entrelinhas 

dos desenhos os 40 anos 
da Comunicação Social com 
quatro esferas ligadas ao 
símbolo azul. Este é uma 
estilização inspirada no 
logo da Unitau e simboliza 
o ensino, a pesquisa e a ex-
tensão”, esclarece o artista.

Porém, a obra é um con-
vite à imaginação, apre-
senta traços que lembram 
Aldemir Martins, Pablo Pi-
casso e Arcangelo Ianelli, 
algumas das referências 
conceituais do artista. Per-
cebe-se, pela grandiosida-
de da obra, a necessidade 
de relacionamento com o 
público, envolvimento com 
a realidade da qual passa a 
fazer parte. Sua simbologia 
a aproxima dos grafites, em 
especial nesta obra toda em 
cimento, extrai dos traços, 
cortes e texturas uma lin-
guagem jovial, inovadora e 
futurista.

“Foi um grande presen-
te para o Departamento 
de Comunicação, todos os 
alunos e ex-alunos, profes-
sores e funcionários se sen-
tem representados na obra 

do Andruchak, a proposta 
fez todo o sentido. Estamos 
muito vaidosos pelo lindo 
trabalho desse professor
-artista”, declara Edilene 
Maia, diretora do departa-

mento.
Para conferir de perto o 

cartão postal, basta passar 
pela avenida Prof. Walter 
Taumaturgo, 700, Jardim 
das Nações.

Divulgação

Obra de Marcos Andruchak celebra os 40 anos do Departamento 
de Comunicação Social da Unitau

“Festas Juninas” e os cuidados com a rede elétrica

Entre janeiro a maio, cer-
ca de 500 clientes ficaram 
sem energia no Vale do Para-
íba e Litoral Norte por conta 
de balões na rede elétrica; 
soltura se torna mais co-
mum no período de festejos

 As tradicionais festas 
juninas já tomam conta dos 
calendários de eventos e ga-
rantem diversão em muitas 
cidades. Para que as festi-
vidades ocorram de forma 
segura, a EDP, distribuidora 
de energia do Vale do Para-

íba e Litoral Norte de São 
Paulo, alerta para alguns 
cuidados em relação à rede 
elétrica, seja na utilização de 
enfeites, fogos de artifício ou 
dos balões, que aumentam a 
incidência no período e são 
proibidos por lei.

Os cuidados com a se-
gurança começam com os 
preparativos para a festa. Na 
hora de fixar ornamentos tí-
picos como bandeirolas, fai-
xas e outros adereços, vale 
lembrar que, por questão de 

segurança, não é permitida a 
utilização dos postes da Dis-
tribuidora. Todas as insta-
lações da rede elétrica, que 
compreendem equipamen-
tos como transformadores, 
estruturas e meios de trans-
missão de energia, como ca-
bos e demais componentes 
da rede, energizados ou não, 
apresentam risco e não po-
dem ser utilizados para fixa-
ção de decorações.

O gestor executivo de 
operação, Marcio Jardim, 

reforça que não é permitida 
em nenhuma ocasião que se-
jam feitas ligações irregulares 
para energizar as barracas nas 
festas de rua. “As ligações clan-
destinas, além de serem consi-
deradas crime, causam sérios 
riscos de graves acidentes. 
Caso necessário, os responsá-
veis pelos eventos devem pro-
curar a Concessionária e soli-
citar ligações provisórias com 
antecedência, que serão reali-
zadas por equipes de técnicos 
altamente capacitados”.

A fogueira, outro símbo-
lo representativo das festas 
juninas, não deve ser acesa 
próxima ou embaixo da rede 
elétrica. O calor das chamas 
pode danificar os fios, cabos 
e postes, causando o corte 
no fornecimento de energia 
para os clientes.

Balões
A EDP alerta para os ris-

cos de se soltar balões, que, 
ao atingirem a rede elétrica, 
podem causar acidentes, 
curto-circuito e incêndios. A 
Lei 9.605, de 12 de feverei-
ro de 1998, estabelece que 
fabricar, vender, transportar 
ou soltar balões que possam 

provocar incêndios nas flo-
restas e demais formas de 
vegetação, em áreas urbanas 
ou qualquer tipo de assenta-
mento humano são atos pas-
síveis de pena de um a três 
anos de detenção e multa.

Os balões podem ainda 
causar prejuízos ao forne-
cimento de energia elétrica 
para a população. Para se 
ter ideia, no Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, de janeiro a 
maio deste ano, cerca de 500 
clientes ficaram com o forne-
cimento de energia interrom-
pido devido a ocorrências 
deste tipo na rede da EDP.

ConFira outras 
diCas de segurança:

— Não instalar nenhum en-
feite próximo à rede elétrica.
— Não utilize arames ou fios 
metálicos para afixar bandei-
rinhas ou demais enfeites.
— Todo o material, incluin-
do coberturas, por exemplo, 
deve estar bem afixado para 
que em casos de fortes ven-
tos, os enfeites não sejam 
projetados contra a rede elé-
trica, provocando acidentes 
ou interrupção no forneci-
mento de energia.

— A montagem e a desmon-
tagem devem considerar a 
existência das redes elétricas 
aéreas e, em caso de escava-
ção, subterrâneas e gasodutos.
— Não ligar aparelhos elé-
tricos próximo a duchas ou 
piscinas.
— Evitar improvisos (gam-
biarras), pois eles aumen-
tam o risco de acidentes com 
a rede elétrica.
— Não solte fogos de artifício 
próximos da rede elétrica.
— Não se aproximo de fios 
partidos ou caídos ao solo. Im-
peça que qualquer pessoa se 
aproxima e entre em contato 
imediatamente com a EDP.
É importante orientar que, 
em caso de qualquer inci-
dente na rede elétrica, os 
consumidores devem entrar 
em contato pelo site da Dis-
tribuidora, por meio dos ca-
nais de atendimento:  pelo 
site www.edponline.com.br; 
pelo aplicativo EDP Online 
(compatível com tablets e 
smartphones) e pela Central 
de Atendimento: 0800 721 
0123. Todos os canais de 
atendimento são gratuitos e 
funcionam 24 horas.

Balões e enfeites típicos da época podem interferir na rede elétrica

Divulgação


