
CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
CONVOCAÇÃO PARA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a 
comparecerem à 10ª Reunião Ordinária/2019 do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo 
discriminados:
Dia: 03/10/2019 (quinta-feira)
Horário:  08h30min
Local:  Auditório da Prefeitura 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso.
Pauta:
I – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II – Edital do Processo de Eleição da Sociedade Civil – CMI (Publicação)
III – Avaliação Final da VII Semana Municipal do Idoso;
IV– Inscrição de Entidades no Conselho Municipal do Idoso;
V - Informes e encerramento.

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Favor confi rmar a presença e/ou justifi cativa da ausência no endereço: 
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA - CMC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

PARA AS VAGAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA

Pelo presente edital, o Conselho Municipal de Cultura - CMC, criado pela Lei Municipal nº 
4966/2009, alterado pela Lei nº 5118/2010, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação 
da plenária do CMC, reunida em 27/08/2019 - RESOLVE:

1º -CRIAR a comissão eleitoral abaixo identifi cada que terá por fi nalidade organizar o processo 
eleitoral para as vagas dos conselheiros representantes da Sociedade Civil para o mandato 
2019/2021 nos segmentos: Artesanato, Música, Literatura, Cultura Popular, Dança, Artes Visuais/
Audiovisual , Artes Cênicas e Cultura Afro-Brasileira. 
I – São membros da comissão os seguintes conselheiros:
a) Gabriel Cruz Moreira
b) Gislene Alves
c) Rebeca Rezende Guaragna Guedes
II – À Comissão compete as seguintes tarefas:
a) Elaborar e publicar o Edital do Processo Eleitoral;
b) Homologar o credenciamento dos candidatos de acordo com as normas do Edital;
c) ABRIR e encerrar a votação
d) LAVRAR atas de abertura e encerramento da eleição.

2º -CONVOCAR a Sociedade Civil, podendo ser representada por entidades, movimentos, 
segmentos culturais ou tendo atividades artísticas/cultural individual no município, sendo estes 
titulares ou suplentes defi nidos a partir do número de votos. 
 Para a inscrição o candidato deverá comprovar envolvimento em atividades culturais no município 
por meio de documentos, fotos ou matérias de jornal ou outros meios de comunicação. A eleição 
ocorrerá no dia29/10/2019, às 19h na Sede do Conselho Municipal de Cultura, situado no Palacete 
10 de Julho na Rua Deputado Claro César, 33 – Centro. Pindamonhangaba - SP.

3º - As inscrições deverão ser realizadas mediante requerimento por escrito, em formulário padrão, 
disponibilizado pelo Conselho Municipal de Cultura – CMC a ser retirado no Departamento de 
Cultura. 

4º - Para as inscrições deverão ser apresentados:
a)Comprovante de que preenche os requisitos do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 5.118/10;
b)Resumo devidamente comprovado das atividades do segmento cultural.

5º - Período das inscrições 01/10/2019 a 29/10/2019, das 8h às 19h, no Departamento de Cultura, 
situado no Palacete 10 de julho na rua Deputado Claro César, 33, centro. Pindamonhangaba - SP, 
devendo ser observados os dispostos no artigo 3º do Regimento Interno do CMC. Cópias da Lei N. 
5118/10 e do Regimento Interno estarão à disposição no Departamento de Cultura.

Alcemir José Ribeiro Palma
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Cultura

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 139/19 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Compromissário) Sr. HISAE HITOMI 
E OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA ABDORAL ESCOSSIO MENEZES, Bairro 
ARARETAMA, QUADRA D-02 LOTE 10 inscrito nesse município sob a sigla: SO.23.04.10.028.000, 
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.
Proprietário: Multipla Imoveis Ltda.
Notifi cação: 2407-19. 

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 140/19 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Compromissário) Sr. HISAE HITOMI 
E OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA ABDORAL ESCOSSIO MENEZES, Bairro 
ARARETAMA, QUADRA D-02 LOTE 09 inscrito nesse município sob a sigla: SO.23.04.10.029.000, 
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.
Proprietário: HISAE HITOMI E OUTROS.
Notifi cação: 6271-19. 

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

geral
Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 1º de outubro de 2019
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Os brasileiros passaram 
a contar, desde a semana 
passada, com a Carteira 
de Trabalho digital, docu-
mento totalmente em meio 
eletrônico e equivalente à 
antiga CTPS (Carteira de 
Trabalho e Previdência So-
cial) �ísica. 

A mudança visa assegu-

Brasileiro passa a contar com 
Carteira de Trabalho digital

Ideia é simplifi car 
contratações com redução 

da burocracia e custos

rar facilidades para traba-
lhadores e empregados, com 
redução da burocracia e cus-
tos. Por exemplo: ao ser con-
tratado, o novo empregado 
não precisará mais apresen-
tar a carteira em papel. Bas-
tará informar o número do 
CPF (Cadastro de Pessoa 
Física) ao empregador e o 

registro será realizado dire-
tamente de forma digital. 

A medida deve gerar 
economia de R$ 888 mi-
lhões, segundo estima-
tivas da Secretaria de 
Governo Digital do Minis-
tério da Economia. Para 
o cidadão, a estimativa 
de economia para os usu-
ários é de aproximada-
mente R$ 739 milhões, 
enquanto para o governo 
é de R$ 149 milhões. 

Outra facilidade é que 
em vez de esperar 17 dias, 
desde a solicitação até a 
obtenção da carteira, em 
média, o cidadão passa a 

ter acesso ao documento 
em apenas um dia. A cada 
ano, cerca de cinco milhões 
de carteiras de trabalho 
são solicitadas no país.

O documento digital 
está previamente emitido 
para todos os brasileiros e 
estrangeiros que estejam 
registrados no CPF.  No 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2019 (PMP 10373/2019) 
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento 
e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, negou provimento à manifestação de recurso das 
empresas CH Monteiro & Cia Ltda ME, Raul Rabello Neto EPP; e homologou, em 20/09/2019, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de telhas cerâmicas tipo romana e cumeeira de 
barro”, em favor da empresa Flex Comércio e Representações Ltda, os itens (item-vl unit em R$): 
01-1,17; 02-1,71; 03-1,67. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 141/2019 (PMP 18819/2019) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras pela Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento, homologou, em 23/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de materiais elétricos”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): DMP 
Equipamentos Ltda: 28-116,72; 45-29,22; 46-36,34; 47-45,13; Elétrica Luz Comercial de Materiais 
Elétricos Ltda: 06-2,84; 07-4,46; 09-2,57; 10-2,57; 11-2,84; 25-10,08; 30-4,11; 31-202,70; 33-
331,76; 49-27,25; 59-41,94; G5 Soluções em Iluminação Pública Eireli ME: 43-15,00; HSX 
Comércio e Serviços Eireli: 15-1,46; 16-3,03; 17-3,52; 18-5,20; Lenut Lux Comércio de Materiais 
Elétricos Ltda: 44-15,65; Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP: 23-7,79; 27-289,14; 48-10,02; Migui 
Center Materiais Elétricos Ltda: 32-196,67; 34-53,66; 35-89,00; 58-17,81; Saluti & Cia Ltda EPP: 
20-2,55; Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP: 01-1,40; 08-3,40; 13-0,33; 14-0,50; 21-10,63; 22-
13,05; 24-499,00; 37-1200,00; 38-3,79; 39-5,53; 40-7,96; 41-19,50; 52-43,66; 54-8,71; 55-9,85; 
Tarcila Fernanda Pacheco Martins: 26-95,07; 42-14,75. Itens fracassados: 02, 03, 04, 05, 12, 19, 
29, 36, 50, 51, 53, 56, 57. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 172/2019 (PMP 23379/2019) 
A autoridade superior homologou, em 18/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de telhas”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Santos Gouvea 
Comercial Ltda EPP: 01-31,00; Raul Rabello Neto EPP: 02-28,90; 04-44,55; Saluti & Cia Ltda EPP: 
03-13,22. 

PREGÃO Nº 181/2019 (PMP 23433/2019) 
A autoridade superior homologou, em 16/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de mobiliário de escritório e ventiladores”, em favor das empresas: Dekore Comércio 
e Serviços S. J. Campos Ltda, o item 01, no valor total de R$ 8.794,44; Exclusiva Comercial e 
Negócios Ltda, os itens 05, 14, 15, no valor total de R$ 4.280,00; Isabelle de Castro Lemos Epp, 
os itens 09, 11, no valor total de R$ 4.107,00; MV dos SJ de Almeida, os itens 03, 04, 07, 08, no 
valor total de R$ 7.736,00; M de L Trindade da Silva Móveis, os itens 02, 06, 10, 13, no valor total 
de R$ 14.175,12. 

PREGÃO Nº 182/2019 (PMP 23434/2019) 
A autoridade superior homologou, em 16/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de eletrodomésticos”, em favor das empresas: Exclusiva Comercial e Negócios Ltda, os 
itens 01, 05, no valor total de R$ 1.900,00; HSX Comércio e Serviços Eireli, o item 04, no valor total 
de R$ 3.200,00. Itens fracassados: 02, 03. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 188/2019 (PMP 24717/2019) 
A autoridade superior homologou, em 19/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de agregados (pedra britada e pó de pedra)”, em favor das empresas, os itens (item-vl 
unit em R$): Comercial Trading Ltda ME: 02-66,28; 03-43,30; Marcelo Benedito dos Santos ME: 
01-58,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 192/2019 (PMP 24746/2019) 
A autoridade superior homologou, em 19/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de areia média lavada de rio”, em favor da empresa TMS Comércio de Areia e Pedra 
Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 88,00. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 149/2019 (PMP 20848/2019) 
Foi fi rmado o contrato 114/2019, de 10/09/2019, para “aquisição de medicamentos fi toterápicos 
para curativos por um período de 12 meses”, no valor de R$ 99.624,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Teixeira & campos Farmácia e Drogaria Ltda EPP, o Sr Luciano Roberto Ferreira. 

PREGÃO Nº 150/2019 (PMP 20849/2019) 
Foi fi rmado o contrato 110/2019, de 04/09/2019, para “aquisição de câmara de conservação de 
vacinas”, no valor de R$ 17.500,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Luiz C de Melo Souza 
Lorena ME, o Sr Luiz Carlos de Melo Souza. 

PREGÃO Nº 154/2019 (PMP 20867/2019) 
Foi fi rmado o contrato 118/2019, de 12/09/2019, para “contratação de empresa especializada na 
realização de serviços em exames de ecopplercardiograma adulto, teste ergométrico e holter”, 
no valor de R$ 83.425,30, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Unicard Centro de Diagnósticos S/C 
Ltda, o Sr Roberto Rezende Machado. 

PREGÃO Nº 155/2019 (PMP 20870/2019) 
Foi fi rmado o contrato 112/2019, de 04/09/2019, para “aquisição de veículo”, no valor de R$ 
90.387,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra 
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa V3 Comércio de Equipamentos e Ferramentas 
Eireli EPP, a Sra Verusca Cristina Mondin. 

PREGÃO Nº 166/2019 (PMP 21745/2019) 
Foi fi rmado o contrato 117/2019, de 12/09/2019, para “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos”, no valor 
de R$ 49.500,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato 
a Sra Maria Eduarda Abreu San Martin, e pela contratada, empresa Unimáquinas Ferramentas e 
Equipamentos Eireli ME, o Sr Izael Vianna Rocha. 

PREGÃO Nº 184/2019 (PMP 24042/2019) 
Foi fi rmado o contrato 121/2019, de 23/09/2019, para “contratação de empresa para consultoria 
técnica previdenciária”, no valor de R$ 135.600,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa 
EC2G Assessoria e Consultoria Ltda, o Sr Eduardo Pereira dos Santos. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 085/2018 (PMP 14960/2018) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2019, de 28/08/2019, ao contrato 119/2018, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em fornecimento de vidro e mão de obra”, para prorrogação até 
28/08/2020, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa José 
Barbosa Moreira Filho MEI, o Sr José Barbosa Moreira Filho. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba estará no próximo dia 03 de outubro de 
2019 às 15h30, na Câmara de Vereadores, para Audiência 
Pública referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre 
de 2019. Todos estão convidados.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 
DE PINDAMONHANGABA- CMDM 

CONVOCAÇÃO- Reunião Ordinária- 013/2018-2020

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares e respectivas Suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba- CMDM a comparecerem na 
13ª Reunião Ordinária a realizar-se:

Dia: 07 de Outubro de 2019

Horário: 17:30 hrs 

Local: Auditório da DDM

Endereço: Rua Dr. Gustavo de Godoy, 409 – Centro

Pauta: 

1 – Aprovação das Atas das Reuniões  anterior

2 – Leitura do expediente

3 - Informes da Mesa

4 – Relatório de andamento da Rede de Proteção de atendimento a mulher.

5 – Organização da Comemoração do Outubro Rosa

6 -   Organização do Novembro do Não a Violência

7– Deliberação sobre próxima pauta.

8 – Mudanças do Estatuto andamento.

Obs: As ausências deverão ser justifi cadas por meio eletrônico, conforme regimento 
interno.

Viviane Camargo Ferreira
Presidente do CMDM

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008870-43.2012.8.26.0445. 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) J.N. de Andrade ME (CNPJ. 06.635.207/0001-19) e José Nunes
de Andrade (CPF. 299.348.028-64), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhes ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 129.382,36 (junho de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
- Capital de Giro n° 1295-03642-25. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 19 de junho de 2019.

                            JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
01 + 02 / 10 / 2019

Uma equipe da Força 
Tática da Policia Militar, du-
rante operação do progra-
ma “Cidade mais Segura”, 
na última sexta-feira (27), 
abordou e prendeu duas 
pessoas no bairro Shangri
-lá, por porte de arma de 

fogo, tipo garrucha calibre 
32, com numeração supri-
mida, segundo informa-
ções da polícia, e também 
por drogas (257 porções 
de maconha).

De acordo com a equi-
pe da PM, os dois foram 

conduzidos à delegacia e 
indiciados pelos crimes de 
trá�ico de drogas, associa-
ção ao trá�ico e comparti-
lhamento de arma de fogo 
de uso restrito, permane-
cendo ambos à disposição 
da Justiça.

Força Tática de Pinda 
prende duas pessoas, 
apreende drogas e 
arma de fogo

entanto, cada trabalhador 
terá de habilitar o docu-
mento, com a criação de 
uma conta de acesso no en-
dereço gov.br/trabalho.

Divulgação


