
Critério de 
Avaliação 

Item de Avaliação  Método de 
Pontuação 

Pontuação Máxima 

1) Objeto do Projeto 1.1) Ações a serem 
executadas (de 
0,0 a 1,5). 

1.2) Metas a serem 
atingidas 
(de0,0 a 1,5) 

1.3) Indicadores de 
cumprimento 
das metas (0,0 
a 0,5) 

1.4) Prazos para 
execução das 
ações (0,0 a 
0,5) 

- Grau pleno de 
atendimento (4,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
3,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0)  

4,0 pontos 

 
 

1.5)    

2) Adequação da 
proposta aos 
objetivos da 
política esportiva 
do município. 

- Conforme Lei 
Municipal Nº 4.344 
de 09 de novembro 
de 2005 e Lei Nº 
189/2017. 
 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

2,0 pontos  

3) Descrição da 
metodologia 
utilizada para 
atingimento das 
metas. 

3.1) Fases de 
execução; 
3.2) Público alvo; 
3.3) Abrangência; 
3.4) Critério de 
Seleção dos 
participantes. 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

2,0 pontos 

4) Potencial de 
realização dos 
responsáveis 
técnicos e 
comissões 
técnicas das 
equipes 
envolvida no 
projeto 

- Capacidade dos 
profissionais 
envolvidos de 
realizar, com êxito, 
o projeto proposto, 
comprovada por 
intermédio dos 
currículos, 
documentos e 
materiais 
apresentados. 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

2,0 pontos  

Pontuação Máxima Global 10,00 pontos  
 



ETAPAS PRAZOS 
a) Primeira Fase: Publicação do Edital e início do 
recebimento dos envelopes 

04 de novembro de 2019, com o 
recebimento de segunda a sexta 
das 08h00 às 12h00.  

a.1) Data limite para entrega de documentação na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – 
SEMELP – Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 
493, Parque São Domingos– “Centro Esportivo 
João do Pulo” – Pindamonhangaba- SP. 

27de novembro de 2019,até as 
12 horas. 

b) Segunda Fase: Análise técnica das propostas 
entregues. 

Habilitação e Mérito 
28 e 29 de novembro de 2019. 

c) Terceira Fase: Análise do Conselho Diretor do 
FAEP e Publicação do resultado provisório. 

03de dezembro de 2019a 05 de 
dezembro de 2019 

c.1) Prazo para interposição de recursos Até 5 dias após a publicação do 
resultado provisório do 
chamamento 

c.2) Prazo para análise e manifestação dos 
recursos 

Até 5 dias após a interposição 
dos recursos 

c.3) Prazo para homologação e publicação do 
resultado final 

Até 5 dias após a publicação do 
resultado provisório do 
chamamento ou 5 dias após a 
manifestação dos recursos. 

d) Quarta Fase: Instrução, formalização e 
Assinatura dos Termos de Adesão da primeira 
etapa, a partir de: 

De 20 e 21 de dezembro de 
2019 

 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, convoca os atuais 
e ex-funcionários da Bundy Refrigeração Brasil Indústria e Comércio Ltda. para participarem da 
Assembleia Extraordinária que será realizada no dia 1º, mês de novembro de 2019, às 17:00 horas 
em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda convocação na sede provisória do sindicato, 
que fica localizada à Rua Albuquerque Lins, no 125, Bairro: centro, cidade Pindamonhangaba, com 
a seguinte ordem do dia:
a) Conhecimento e deliberação para aprovação ou não de proposta de acordo coletivo junto à 
empresa Bundy Refrigeração Brasil Indústria e Comércio Ltda. a respeito do processo judicial 
conhecido como “Meia Hora Refeição”.

Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2019.
Herivelto dos Santos Moraes

Presidente





EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000402-68.2015.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino
Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JÉSSICA ANA FRAPORTE ME, CNPJ 09.117.724/0001-94, que
Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A, lhes ajuizou Ação Comum, objetivando a cobrança de R$ 1.907,27
(02/2015), relativo as obrigações contratuais, conforme descrito na inicial. Estando as rés em lugar ignorado foi
deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra, conteste a ação, sob pena
de presumirem-se aceitos os fatos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. NADA MAIS. Pindamonhangaba, 24 de junho de 2019.



EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de novembro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de novembro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário datado de 27/07/2017, cujos Fiduciantes são  
EDSON LUCAS MARCONDES DE LIMA, CPF/MF nº 098.498.508-50, e sua mulher ANDRÉIA MARA DOS SANTOS NUNES LIMA,  
CPF/MF nº 262.698.688-74, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 397.587,30 (Trezentos e 
Noventa e Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
pelo “Prédio Residencial nº 438, no lote nº 140 da quadra G, com área edificada de 134,74m², e área do terreno de 125,00m², do loteamento 
denominado Residencial e Comercial Jardim Aurora,  bairro da Galega - Pindamonhangaba/SP, melhor descrito na matrícula nº 51.924 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pindamonhangaba/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 231.164,67 (Duzentos e Trinta e Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e 
Sete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados  
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A 
INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5202_14 Al).


