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Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 098/2019 de “contratação de empresa especializada 
de locação de multifuncionais e impressoras, também denominado de outsourcing de impressão, 
com fornecimento de suprimentos (exceto papel), peças e assistência técnica especializada, pelo 
período de 12 meses”, com validade de 12 meses, assinada em 09/09/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 340/2019 Empresa: MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO 
ELETRÔNICOS LTDA

***

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 143/2019 de “aquisição de roçadeiras”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 16/08/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 331/2019 Empresa: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para Adoção de Área Verde

Processo n.° 012/2019
Permissionário: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Permitente: Tecnopackaging 
Importação e Exportação LTDA, CNPJ n.º 17.442.793/0001-00 nome fantasia Tecnopackaging 
Objeto: áreas verdes, (rotatória e canteiro central em frente ao Hipermercado Spani), localizado 
a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, pelo período de 60 (sessenta) meses contados a 
partir da assinatura do Termo de Adoção, de acordo com o Projeto Cidade Florida, Lei Municipal nº 
3.358, de 24 de setembro de 1997 e Decreto nº 5.546, de 06 de julho de 2018. Data da assinatura 
do termo: 16/09/2019.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO

==============================================================

O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da Resolução FPMP 
nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 5.117, de 03 de outubro de 2014, 
visando à atualização das informações cadastrais, CONVOCA a todos os servidores públicos 
estatutários inativos e pensionistas para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura de Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 01 de novembro a 27 de dezembro de 2019.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, terá suspenso 
seus pagamentos até a efetiva regularização.
As devidas orientações e a fi cha cadastral poderão ser obtidas no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2019.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

Começou nessa segunda-
feira (7) a “Semana Caixa de 
Conciliação”, evento promo-
vido pelo banco para clientes 
pessoas físicas e jurídicas re-
negociarem, com condições 
especiais, contratos comer-
ciais ajuizados. 

Cerca de 120 mil clientes de 

todo o país poderão regularizar 
seus débitos, com descontos de 
até 90% para liquidação à vista, 
além de outras condições que va-
riam de acordo com a situação do 
contrato e o tipo de operação de 
crédito.

A ação abrange cerca de 71 
mil clientes pessoas �ísicas, dos 

quais um quarto poderá quitar 
suas dívidas à vista por valores 
inferiores a R$ 1 mil, e 50 mil pes-
soas jurídicas, dos quais mais de 
44% tem possibilidade de quitar 
à vista com valores inferiores a 
R$ 10 mil.

A iniciativa tem como obje-
tivo finalizar os processos judi-

ciais de maneira conciliatória, 
extinguindo a ação e possibi-
litando o resgate do poder de 
compra, pagamento e crédito do 
cliente no mercado, com a reti-
rada das restrições dos cadas-
tros externos.

A “Semana Caixa de Conci-
liação” vai até sexta-feira (11), 

em todo o país. Os clientes que 
receberam carta-convite da 
Caixa poderão ser atendidos 
nas agências do banco ou em 
determinadas varas da Justiça 
Federal. A lista completa com os 
locais de atendimento pode ser 
conferida em: www.caixa.gov.
br/vocenoazul.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 142/19 – LIMPEZA  DE TERRENO
 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Compromissário) Sr. OSVALDO YOSHIHIRO 
IWAMOTO, responsável pelo imóvel situado a RUA BALTAZAR DE GODOY MOREIRA, Bairro 
LESSA, QUADRA 13  LOTE 15  inscrito nesse município sob a sigla: SO.11.14.08.016.000, 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: OSVALDO YOSHIHIRO IWAMOTO.
Notifi cação: 6283-19.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações 
e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 
(PMP 29720/2019) 
Para “contratação de empresa especializada 
para a modernização da iluminação pública, 
de acordo com um conjunto de discriminações 
e especifi cações técnicas, critérios, condições 
e procedimentos estabelecidos para a 
‘Modernização de 2.598 Pontos de Iluminação 
Pública com Tecnologia LED’, em postes e 
redes secundárias existentes, atualmente 
providas de iluminação convencional, no 
município de Pindamonhangaba”, com 
entrega dos envelopes até dia 08/11/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 229/2019 (PMP 29160/2019) 
Para “aquisição de projetor multimídia (data 
show), fragmentadora de papel, microfone 
sem fi o duplo, caixas de som e tela de 
projeção”, com entrega dos envelopes até dia 
04/11/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 230/2019 (PMP 29179/2019) 
Para “aquisição de ventilador de parede, 
forno micro-ondas, forno industrial, fritadeira 
elétrica industrial, geladeira industrial e 
descascador de tubérculos industrial”, com 
entrega dos envelopes até dia 04/11/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 231/2019 (PMP 29190/2019) 
Para “contratação de empresa especializada 
na realização de serviços de sessões de 
câmara hiperbárica, pelo período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 
24/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
232/2019 (PMP 29224/2019) 
Para “aquisição de insumos para o programa 
de diabetes do município (tiras reagentes)”, 
com entrega dos envelopes até dia 29/10/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
233/2019 (PMP 29227/2019) 
Para “aquisição de fogões industriais”, com 
entrega dos envelopes até dia 05/11/19 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 234/2019 (PMP 29233/2019) 
Para “aquisição de enfeites natalinos”, com 
entrega dos envelopes até dia 23/10/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 235/2019 (PMP 29242/2019) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com 
entrega dos envelopes até dia 25/10/19 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 236/2019 (PMP 29329/2019) 
Para “aquisição de trator para corte de 
grama”, com entrega dos envelopes até dia 
25/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
237/2019 (PMP 29330/2019) 
Para “aquisição de eletrodomésticos”, com 
entrega dos envelopes até dia 05/11/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
238/2019 (PMP 29331/2019) 
Para “contratação de empresa especializada 
em locação de motoniveladora, com 
operador”, com entrega dos envelopes até dia 
29/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
239/2019 (PMP 29332/2019) 
Para “aquisição de colchão de solteiro”, com 
entrega dos envelopes até dia 01/11/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
240/2019 (PMP 29337/2019) 
Para “aquisição de cama beliche tubular”, 
com entrega dos envelopes até dia 30/10/19 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
241/2019 (PMP 29340/2019) 
Para “aquisição de gêneros alimentícios 
estocáveis especiais”, com entrega dos 
envelopes até dia 23/10/19 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
242/2019 (PMP 29343/2019) 
Para “aquisição de materiais hidráulicos”, 
com entrega dos envelopes até dia 01/11/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 243/2019 (PMP 29345/2019) 
Para “aquisição de órteses e cadeiras de 
rodas”, com entrega dos envelopes até dia 
30/10/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 244/2019 (PMP 29349/2019) 
Para “aquisição de livros”, com entrega dos 
envelopes até dia 24/10/19 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 
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.  

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE 
TERCEIRO COLOCADO ***

PREGÃO Nº 169/2019 (PMP 23349/2019) 
A autoridade superior, com base na análise 
da documentação do envelope de habilitação, 
desclassifi cou, em 27/09/2019, a empresa 
Noemia Silva dos Santos de Assis ME. Diante 
de tal desclassifi cação, determinou que fosse 
marcada a sessão para abertura do envelope 
dizendo conter documentos de habilitação 
das demais classifi cadas na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de liquidifi cadores 
industriais para o preparo da alimentação 
escolar”. A referida sessão fi ca marcada para 
o dia 16/10/2019, às 09h30, no mesmo local 
do evento anterior. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
045/2019 (PMP 10325/2019) 
A autoridade superior, com base no 
parecer da Secretaria Municipal de Obras e 
Planejamento e da Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos, negou provimento aos 
recursos interpostos em ata pelas empresas, 
HSX Comércio e Serviços Eireli EPP, e Tecnyl 
Indústria e Comércio de Telas Ltda EPP, e 
homologou, em 27/09/2019, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de 
telas de alambrado para serem 

Banco promove 
semana de 

negociação de dívidas

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do 
Estado de São Paulo, em par-
ceria com a Aliança, realiza o 
processo seletivo “Time de 
Valor” para a contratação 
de 16 diretores regionais de 
trabalho e empreendedoris-
mo, que vão atuar no con-
trole operacional dos Pats 
(Postos de Atendimento ao 
Trabalhador) do Estado de 
São Paulo.

As inscrições são gra-
tuitas e vão até sexta-feira 
(11). Na primeira etapa, 
os interessados devem 
fazer o cadastro pelo site 
www.timedevalor.sp.gov.
br. O profissional terá a 
missão de propagar e ge-
rir os programas e políti-
cas públicas de apoio ao 
trabalho e empreendedo-
rismo, em uma das 16 re-

Processo seletivo abre vagas para diretores 
regionais de trabalho e empreendedorismo

Reprodução / internet

Reprodução / internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre a decretação de LUTO no Município

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, conferida pelo inciso IX do art. 65 da Lei Orgânica do Município, 

Considerando o trágico acidente ocorrido no domingo 06 de outubro de 2019, na Estrada da 
Sapucaia, o qual vitimou cinco adultos e duas crianças, sendo seis da mesma família,

D E C R E T A:

Art. 1º É declarado LUTO em todo território do Município de Pindamonhangaba, por 03 (três) dias, 
em sinal de pesar pelo falecimento das vítimas.

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 07 de outubro de 2019.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

utilizadas em diversos locais do Município 
de Pindamonhangaba, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Obras e 
Planejamento”, em favor da empresa Santos 
Gouvêa Comercial Ltda EPP, os itens (item-vl 
unit em R$): 01-37,00; 02-68,00. 

PREGÃO Nº 127/2019 (PMP 16717/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
02/10/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada no fornecimento de óculos de 
grau (armação e lentes), com capa protetora”, 
em favor das empresas: Optica Brille Eireli, os 
itens 01 e 09, no valor total de R$ 35.240,00; 
Ultralicit Comércio de Equipamentos Eireli 
ME, os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, no 
valor total de R$ 34.739,00. 

PREGÃO Nº 185/2019 (PMP 24058/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer 
técnico emitido pela Secretaria Municipal 
de Educação, homologou, em 27/09/2019, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de eletrodomésticos”, em favor 
da empresa Antonholi & Garcia Máquinas e 
Equipamentos Ltda, o item 01, no valor total 
de R$ 477.000,00. 

PREGÃO Nº 195/2019 (PMP 24794/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
01/10/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de aparelhos de 
ar condicionado”, em favor da empresa 
Temperclima Refrigeração Eireli EPP, o item 
01, no valor total de R$ 22.800,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
201/2019 (PMP 25628/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
01/10/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de serviços 
de arbitragem de futebol, para atender 
campeonatos organizados ou apoiados pela 
Semelp”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): FB Costa Esportes ME: 
01-172,61; Liga Pindamonhangabense de 
Futebol LPMF: 02-184,00; 03-222,00; 04-
315,00; 05-412,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
215/2019 (PMP 27389/2019) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica da Secretaria Municipal de Governo, 
homologou, em 01/10/2019, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em serviços 
de eventos e responsabilidade técnica 
em locação, montagem, desmontagem 
e operação de equipamentos de som, 
iluminação e gerador para eventos do 
Município”, em favor das empresas, os 
itens (item-vl  unit em R$): Fabio Machado 
Gonçalves: 04-1360,00; 05-2350,00; 09-
730,00; 10-1250,00; SBS Eventos Ltda ME: 
01-7900,00; 11-5000,00; 12-1240,00; 13-
2000,00; Walter Leme ME: 02-599,00; 03-
820,00; 06-445,00; 07-565,00; 08-595,00. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 180/2019 (PMP 23432/2019) 
Foi fi rmado o contrato 124/2019, de 
26/09/2019, para “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
limpeza e desinfecção química de caixas 
d’água e reservatórios, com troca de refi l 
de fi ltro a serem executados nos prédios e 
unidades escolares da Secretaria Municipal 
de Educação pelo período de 12 meses”, no 
valor de R$ 294.020,10, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do 
contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e 
pela contratada, empresa Procontrol serviço 
de Controle de Vetores e Pragas Urbanas 
Ltda EPP, o Sr Guilherme Ardito Teixeira. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 167/2015 (PMP 18266/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2019, de 
20/08/2019, ao contrato 199/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
em cobertura securitária para seguro veicular 
pertencentes à frota da Secretaria de Saúde 
(Vigilância Sanitária)”, para prorrogação até 
23/08/2020, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr 
Alexandre Ponciano Serra.

giões administrativas do 
Estado de São Paulo.

Os 16 diretores re-
gionais devem assegurar 
o pleno funcionamento 
operacional dos Postos 
de Atendimento ao Tra-
balhador que compõem 
sua região, bem como, 
atuar na ligação entre es-
tes agentes locais e a Cert 
(Coordenadoria de Em-
preendedorismo, Renda e 
Trabalho).

Processo seletivo 
e requisitos

Para participar do pro-
cesso seletivo, é necessá-
rio ter o ensino superior 
completo, quatro anos de 
experiência em assuntos 
relacionados ao cargo e 
dois anos em posições de 
liderança. Para o melhor 

desempenho deste cargo, 
o conhecimento e a vivên-
cia das principais caracte-
rísticas das regiões esco-
lhidas são considerados 
importantes.

Aos candidatos que se 
inscreveram na etapa ini-
cial, divulgada em janeiro, 
também é preciso preen-
cher o cadastro na plata-
forma online para prosse-
guir nas próximas fases do 
processo seletivo.

A remuneração mensal 
inicial é de R$ 4.562,00 
para 40 horas semanais. 
O funcionário contará 
com veículo oficial para 
desempenho de suas fun-
ções, além de vale-refei-
ção de R$ 26,00 por dia e 
cartão combustível.

O cargo de diretor 
regional de trabalho e 
empreendedorismo, en-
quadrado como diretor 
técnico II, é um cargo em 
comissão estatutário de li-
vre provimento do Gover-
no do Estado de São Paulo.


