
geral
Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2019

8

Reprodução/Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2019
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classificação das propostas”, do Edital 
de Chamamento Público nº 003/2019, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por 
meio deste informar a Classificação Preliminar do 01 Plano de Trabalho protocolado para análise 
da Comissão de Seleção, ficando assim ranqueado:

Classificação Entidade Total de Pontos

1º
Associação Interação para a Promoção da Saúde e 
Desenvolvimento Social Processo nº 29.145/2019 40 

O documento contendo a pontuação atribuída a cada requisito analisado no Plano de Trabalho 
estará disponível das 08:30  às 11:30 horas do dia 11 de outubro de 2019, na Secretaria Municipal 
de Educação, para que, pessoalmente, seja retirado pelo responsável técnico da entidade, 
oportunidade esta, na qual poderão ser sanadas todas as dúvidas referentes ao documento. Sem 
mais.
Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2019. 

Comissão de Seleção.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 
CONVOCAÇÃO – 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, convocados a comparecerem na data 
abaixo, para a realização da “10ª Reunião Extraordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Análise de Projetos – Edital FUMCAD
Data: 15/10/2019(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local: Central dos Conselhos Municipais - Avenida Albuquerque Lins, 138 - Centro

Helison de Oliveira
Presidente – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem seus 
suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CMI - COnSELHO MunICIPaL DO IDOSO DE PInDaMOnHanGaba 

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A GESTÃO 
2019/2021 DO COnSELHO MunICIPaL DO IDOSO DE PInDaMOnHanGaba.
 O CMI – Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Municipal N. 4492, de 03 de outubro de 2006, através de seu presidente e acatando as decisões da 
plenária da reunião ordinária do dia 05 de setembro de 2019, 
 CONVOCA:
 As entidades não governamentais, movimentos sociais, órgãos de classe profissional e entidades afins, 
que tenham envolvimento com a causa do idoso para credenciamento e inscrição visando a participação na Assembleia 
para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão integrar o CMI – Conselho Municipal do Idoso no biênio 
2019/2021, cujas normas são regidas pelo presente Edital.
artigo 1°. Ficam convocados as entidades não governamentais de atendimento e defesa do idoso e os movimentos 
comprometidos com a causa do idoso e órgãos de classe profissional para votarem e serem votadas a uma das 06 (seis) 
vagas de representação da sociedade civil, seguindo ordem de classificação decorrente na votação. 
Parágrafo único: Cada instituição deverá apresentar 02 (dois) candidatos, indicando o titular e o suplente.
artigo 2º. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da comissão organizadora composta especialmente para 
essa finalidade, através da resolução nº 23, de 05 de setembro de 2019.
artigo 3º. O pedido de inscrição dos representantes de entidades não governamentais de atendimento e defesa do idoso 
e dos movimentos comprometidos com o idoso e órgãos de classe profissional com área de atuação no município de 
Pindamonhangaba deverá ser protocolado na sede do CMI, à avenida albuquerque Lins, nº 138 Centro, das 8:00h às 
12:00h e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, no período de 21 a 31 de outubro de 2019.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
artigo 4°. As Entidades e os Movimentos Sociais deverão apresentar no ato da sua inscrição:
I – Para Entidade:
Ficha de inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho)
Cópia do registro no CMI.
II – Para Movimentos Sociais/Órgãos de classe profissional:
Ficha de Inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho)
Documentação que comprove sua atividade.
artigo 5º. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos credenciados deferidos e 
indeferidos até a data de 08 de novembro de 2019.
artigo 6º. O prazo para o protocolo de impugnação da negativa dos Credenciados será de 11 a 14 de novembro de 
2019.
§1º - Os Recursos deverão ser protocolados na sede do CMI, à Avenida Albuquerque Lins, nº138 Centro, das 8:00h ás 
12:00h e das 13 às 17 horas e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no Jornal local 
até o dia 22 de novembro de 2019.
§2º - A decisão da comissão será incontestável.
artigo 7º. a eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 29 de novembro de 2019, às 08 
horas, no auditório da Prefeitura Municipal, à avenida nossa Senhora do bonsucesso, nº. 1400.
artigo 8º. Participarão da eleição os candidatos e eleitores cujo credenciamento tenha sido homologado pela Comissão 
Eleitoral.
artigo 9º. Cada eleitor poderá votar em até 03 (três) instituições, em cédula específica, distribuída pela Comissão 
Eleitoral no dia da votação.
artigo 10. A Comissão Eleitoral apurará os votos ao término da votação.
§ 1º - O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da entidade.
§ 2º - O resultado da eleição será publicado em até 05 (cinco) dias úteis após a apuração.
§ 3º – Em eventual necessidade a entidade poderá substituir o seu representante.
artigo 11. O Poder Público Municipal dará total publicidade e apoio logístico e financeiro ao processo eleitoral.
artigo 12. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados. 
artigo 13. A posse dos novos conselheiros será em reunião extraordinária do conselho, especialmente convocada para 
esta finalidade e, após empossados, será realizada a eleição da nova diretoria.
artigo 14. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.
Cronograma Estimado dos Prazos

Publicação do Edital 04, 11 e 18 de outubro de 2019
Credenciamento para a Assembléia 21 a 31 de outubro de 2019
Publicação da lista dos inscritos habilitados 08 de novembro de 2019
Protocolo de impugnação da negativa dos credenciados 11 a 14 de novembro de 2019
Prazo para recurso Até 22 de novembro de 2019
Assembleia para a eleição 29 de novembro de 2019
Publicação da lista dos eleitos 02 de dezembro de 2019
Posse dos eleitos e eleição da diretoria 05 de dezembro de 2019

Pindamonhangaba, 5 de setembro de 2019.
adilson Lima da Silva

Presidente do Conselho Municipal do Idoso

FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil

Instituição:_________________________________________________________ 
Tipo:     Entidade social (   )         Movimento (   )           Entidade de categoria (   ) 
Endereço Completo:__________________________________________________ 
Telefone de contato: _________________________________________________ 
E-mail:____________________________________________________________ 
Data de Fundação ou Início das Atividades:_______________________________ 
Representante Legal (Presidente/Diretor/Coordenador do Movimento)
Nome:_____________________________________________________________ 
RG: ________________________ CPF: _________________________________ 
Telefone para contato: ____________________ 
E- mail:____________________________________________________________ 
Indicados para o processo eleitoral
Nome (titular):_______________________________________________________ 
RG: ____________________________CPF: ______________________________ 
Telefone para contato: _________________
E-mail:____________________________________________________________ 
Nome (suplente):____________________________________________________ 
RG: ____________________________CPF: ______________________________ 
Telefone para contato: __________________
E-mail: ____________________________________________________________ 
Documentos Apresentados: 
__________________________________________________________________

Pindamonhangaba, _____ de __________________ de 2019.

____________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 144/2019 de “aquisição de vegetais congelados”, com 
validade de 12 meses, assinada 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 332/2019 Empresa: CACO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA

ATA nº 333/2019 Empresa: MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - ME

***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 147/2019 de “aquisição de piso de concreto (bloquete), tipo 
intertravado, no formato sextavado”, com validade de 12 meses, assinada em 20/08/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 334/2019 Empresa: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 175/2019 de “aquisição de material de expediente”, com validade 
de 12 meses, assinadas em 26/09/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 355/2019 Empresa: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP

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:

PREGÃO nº 245/2019 (PMP 29985/2019) 
Para “contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço informatizado para gestão, 
lavratura e processamento de autuações e multas de trânsito lavradas o âmbito municipal; incluindo 
serviço de apoio ao atendimento e protocolo e respectiva manutenção preventiva / corretiva e 
suporte técnico aos sistemas instalados e sistema integrado de fiscalização de pedágio municipal; 
em atendimento ao Departamento Municipal de trânsito de Pindamonhangaba, pelo período de 
12 meses, conforme descrição características, prazos e demais obrigações constantes no termo 
de referência”, com entrega dos envelopes até dia 29/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO nº 246/2019 (PMP 29988/2019) 
Para “aquisição de medicamentos de especialidades”, com entrega dos envelopes até dia 06/11/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO nº 247/2019 (PMP 29993/2019) 
Para “aquisição de refeições”, com entrega dos envelopes até dia 06/11/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO nº 248/2019 (PMP 29997/2019) 
Para “aquisição de espirômetro”, com entrega dos envelopes até dia 07/11/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO nº 249/2019 (PMP 29999/2019) 
Para “aquisição de emulsão asfáltica”, com entrega dos envelopes até dia 11/11/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO nº 250/2019 (PMP 30009/2019) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 07/11/19 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO nº 212/2019 (PMP 27315/2019) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de imunização e controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria 
Municipal de Saúde”, para alteração do termo de referência, para o dia 01/11/2019, com entrega 
dos envelopes às 14h e início da sessão às 14h30.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Ficam convocados os associados do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de 
Pindamonhangaba, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22 
de Outubro de 2019, as 18:00 horas(dezoito horas), em primeira convocação, ou as 18:30(dezoito 
horas  e trinta minutos), em segunda convocação, na Sede da Entidade, sito a Rua Barão de 
Itapeva nº 85, centro, Pindamonhangaba-SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
01- Leitura discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 02)- Deliberar sobre a previsão 
orçamentaria para exercício de 2020, acompanhado de suas peças contábeis; 03)- Parecer do 
Conselho Fiscal. 

Pindamonhangaba, 09 de Outubro de 2019 
Henrique Alves Cazuo- Presidente

EDITAL  DE  CONVOCAÇAO
ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINARIA 

Ficam convocados os Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, associados ou não, representados 
estatutariamente por este Sindicato, a reunirem em Assembleia Geral Extraordinária , na forma  do 
artigo 612 da CLT e nas disposições atinentes, no próximo dia 03 de Novembro de 2019, as 9:00 
horas(Nove Horas), em primeira convocação ou por falta de “Quorum” as 9:30 horas (Nove Horas 
e Trinta Minutos), em segunda convocação, em sua Sede Social, sito a Rua Barão de Itapeva  nº 
85, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de  São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte  
Ordem do  Dia: 1)- Leitura e discussão e deliberação da Ata da Assembléia  anterior: 2)- Deliberar 
sobre reivindicações econômicas e sociais para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva 
de trabalho ou eventual  instauração  de DISSIDIO COLETIVO, para setor da cultura diversificada  e 
pecuária(data base 01/02/2019 a 31/01/2020) 3)- Autorizar a Diretoria do Sindicato a negociar com 
a classe patronal, outorgando-lhe poderes especiais para firmar ACORDOS e/ou CONVENÇAO 
COLETIVA DE TRABALHO, para respectivo setor, para vigorar aos integrantes da base territorial 
desta Entidade, os seguinte Municipios: Pindamonhangaba,  Santo Antonio do Pinhal, Roseira, São 
Bento do Sapucai, Campos do Jordao, Taubate, Tremembe, São Luiz do Paraitinga, Natividade da 
Serra e Redenção da Serra, 4)- Deliberarem sobre desconto em folha de pagamento 3% (três  por 
cento) de todos os empregados da categoria rural sócio ou não da Entidade a titulo de contribuição 
confederativa.5)- Deliberar sobre descontos de todos os empregados da categoria rural sócio 
ou não da Entidade, para fins de contribuição Assistencial, no valor de uma diária do salario já 
reajustado em uma única vez do salario do Mês de Fevereiro.  Paragrafo único, fica assegurado ao 
direito de manifestar-se oposicionalmente  ao mesmo, na Sede do respectivo Sindicato Profissional, 
as deliberações serão tomada Estatutariamente.

Pindamonhangaba, 22 de Outubro de 2019.
Henrique alves Cazuo

Presidente

CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
 Convocação - 9ª Reunião Ordinária 2019 

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “9ª 
Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir: 
01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura; 02 – Informes; 03 – Analise de projeto de arborização 
de novos condomínios no município em atendimento a Lei 5.462 de 2012; 04 – pedido de 
considerações para compensação ambiental do condomínio Colonial Village; 05 - Saldo do 
Fundema e a aplicação do recurso dentro deste ano. 
Data: 22/10/2019 (terça-feira) 
Horário: Primeira chamada: 14:00  - Segunda chamada: 14:15 
Local: Rua Martin Cabral s/no. - Sabesp - Entrada pela portaria 

Frederico L. a. Gama 
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** IMPUGNAÇÃO / REABERTURA ***

PREGÃO nº 178/2019 (PMP 23430/2019) 
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, acolheu parcialmente a impugnação interposta pela empresa 
Irmãos Castro Ltda ME (processo 26298/2019), determinando andamento do certame com 
alteração do ato convocatório (termo de referência), da licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços em próteses dentárias, com fornecimento de 
material, mão de obra e transporte, pelo período de 12 meses”. Fica marcada a reabertura para o 
dia 24/10/2019, com entrega dos envelopes às 14h com início da sessão às 14h30.

O Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) inicia nesta 
sexta-feira (11) a “Operação Pa-
droeira 2019” nas rodovias de 
acesso à região de Taubaté, sob 
sua administração. A ação se en-
cerra no domingo (13).

O esquema especial foi total-
mente organizado para minimizar 
o impacto do aumento de pere-
grinos nas rodovias, sobretudo 
durante o feriado, bem como in-
tensificar o monitoramento para 
garantir melhores condições de se-
gurança aos motoristas e usuários.

O DER vai reforçar a sinaliza-
ção de alerta nas rodovias que 
integram a ação. Serão 14 veícu-
los que darão apoio aos usuários, 
sendo seis viaturas de inspeção, 
cinco guinchos leves, um guincho 
pesado e dois veículos de apoio.

Além disso, aproximadamente 
50 profissionais vão trabalhar em 
esquema de plantão nas estradas.

Rodovias que integram 
a Operação de Monitoramento:
• SP-042 – Rodovia Vereador Julio 

DER inicia “Operação Padroeira 2019” 
em rodovias do Vale do Paraíba

da Silva; Km 149,5 ao Km 169,5;
• SP-046 – Rodovia Oswaldo 
Barbosa Guisardi; Km 151,2 ao 
Km 167,1;
• SP-123 – S/D; Km 033,3 ao 
Km 025,5;
• SP-132 – Rodovia Doutor Caio 
Gomes Figueiredo; Km 151 ao 
Km 167,7;
• SP-062 – Rodovias Prefeito Ed-
mir Vianna Moura, Vito Ardito, 
Emilio Amadei Beringhs, Amador 
Bueno da Veiga, Vereador Abel 
Fabricio Dias, Professora Marieta 
Vilela da Costa Braga; Km 101 ao 
Km 172,6;
• SPA-099/060 – S/D; Km 0 ao 
Km 4;
• SPA-092/060 – Rodovia Manuel 
Cesar Ribeiro; Km 0 ao Km 5,3;
• SPA-085/060 – S/D; Km 0 ao 
Km 4,1;
• SP-052 – Rodovias Hamilton 
Vieira Mendes e Doutor Avelino 
Junior; Km 209,9 ao Km 236,1;
• SP-058 – Rodovia Deputado Nes-
ralla Rubez; Km 201,8 ao Km 213;
• SP-183 – Rodovia Christiano Al-

ves da Rosa; Km 0 ao Km 13;
• SP-062 – Rodovias Professora 
Marieta Vilela da Costa Braga, 
Avenida Padroeira do Brasil, Pre-
feito Aristeu Vieira Vilela, Depu-
tado Oswaldo Ortiz Monteiro; Km 
202,1 ao Km 172,6;

• SPA-021/060 – Rodovia Julio 
Fortes; Km 0 ao Km 8,8;

Todos os trechos contarão 
com viaturas de inspeção 24 ho-
ras por dia.

Os condutores poderão ainda 
consultar as condições de tráfego 

nas rodovias pelo telefone da Cen-
tral de Operação e Informação do 
DER, o 0800 055 5510, através dos 
boletins no site do órgão http://
www.der.sp.gov.br, na página @
viasder no Facebook e pelo Twit-
ter, seguindo o perfil @_dersp.

O Governo do Estado 
de São Paulo autorizou a 
contratação de 2.290 agen-
tes de organização escolar 
(AOEs) para atuarem em 
mais de 1,2 mil escolas es-
taduais. O despacho com 
a medida foi publicado na 
edição do Diário Oficial de 
quarta-feira (10).

Governo de São Paulo autoriza contratação 
agentes de organização escolar

Os profissionais serão chamados para iniciar atividades em 
mais de 1,2 mil escolas estaduais
Serão convocados os 

candidatos remanescen-
tes do concurso de agente 
de organização escolar de 
2018, obedecendo a ordem 
de classificação.

Os agentes serão chama-
dos pela Secretaria Estadu-
al da Educação para iniciar 
as atividades nas escolas 

estaduais que apresentam 
maior déficit desses pro-
fissionais em seus quadros, 
priorizando as escolas com 
menor nível socioeconômi-
co, segundo o inesp (Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira). A convo-
cação será feita pelas dire-
torias regionais de ensino.

Os contratos terão vali-
dade de doze meses. O sa-

lário inicial com o abono 
complementar é de R$ 1.200 
mensais, além de auxílio 
transporte e alimentação.

Os contratados têm a 
responsabilidade de con-
trolar a movimentação dos 
estudantes nas dependên-
cias da escola, auxiliar a 
manutenção da disciplina 
geral e contribuir com a 
gestão escolar na organiza-
ção de atividades.

Agentes de trânsito estarão posicionados em trechos das estradas que dão acesso à região de Taubaté


