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C O M U N I C A D O

Comunico o extravio das notas ficais  001 a 050, 051 a 
0100, 0101 a 0150 da Empresa Realenova Adm. e Correto-
ra de Seguros, cnpj .08.056.386/0001-65 a Rua São João 
Bosco , 301 – Pindamonhangaba – SP.

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 REGISTRO DE PREÇO Nº 273/2019 (PMP 34644/2019) 
Para “aquisição de ferramentas e equipamentos”, com entrega dos envelopes até dia 13/12/19 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 274/2019 (PMP 34646/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em locação de retroescavadeira”, com entrega dos 
envelopes até dia 10/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 275/2019 (PMP 34648/2019) 
Para “aquisição de materiais para carpintaria”, com entrega dos envelopes até dia 13/12/19 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2019 (PMP 34650/2019) 
Para “aquisição de materiais para pintura”, com entrega dos envelopes até dia 12/12/19 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 277/2019 (PMP 34652/2019) 
Para “aquisição de materiais de enfermagem”, com entrega dos envelopes até dia 10/12/19 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 278/2019 (PMP 34655/2019) 
Para “aquisição de materiais de enfermagem”, com entrega dos envelopes até dia 11/12/19 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 279/2019 (PMP 34658/2019) 
Para “aquisição de inseticidas para realizar a atividade de nebulização no controle de pragas”, com 
entrega dos envelopes até dia 11/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 280/2019 (PMP 34661/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em locação de máquinas e equipamentos”, com en-
trega dos envelopes até dia 12/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 281/2019 (PMP 34669/2019) 
Para “aquisição de materiais para pavimentação – massa asfáltica (CBUQ)”, com entrega dos en-
velopes até dia 09/12/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 282/2019 (PMP 34678/2019) 
Para “aquisição de enxoval hospitalar para atender as Unidades de Saúde”, com entrega dos enve-
lopes até dia 12/12/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 283/2019 (PMP 34686/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação, transporte, 
instalação, retirada e sucção de dejetos de banheiros químicos”, com entrega dos envelopes até 
dia 09/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 284/2019 (PMP 34691/2019) 
Para “contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de portaria, controlador 
de acesso pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 11/12/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 285/2019 (PMP 34718/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para elaboração dos documentos intitulados PPRA, 
LTCAT e Laudo de Análise Ergonômica”, com entrega dos envelopes até dia 10/12/19 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 286/2019 (PMP 34724/2019) 
Para “aquisição de dois veículos sedã, zero km, para transporte de passageiros”, com entrega dos 
envelopes até dia 06/12/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 287/2019 (PMP 34725/2019) 
Para “aquisição de órteses e cadeira de banho”, com entrega dos envelopes até dia 06/12/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

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.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 245/2019 (PMP 29985/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer técnico da Diretoria de Trânsito e Mobilidade, homolo-
gou, em 11/11/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de serviço informatizado para gestão, lavratura e processamento de autua-
ções 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 Muni-
cipal de trânsito de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses, conforme descrição caracterís-
ticas, prazos e demais obrigações constantes no termo de referência”, em favor da empresa DCT 
Tecnologia e Serviços Ltda, os itens 01, 02, 03, 04, no valor total de R$ 297.600,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 219/2019 (PMP 27933/2019) 
Foi firmado o contrato 159/2019, de 04/11/2019, para “aquisição de veículo”, no valor de R$ 
103.580,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra 
Ana Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, empresa Callis Veículos Peças e Serviços Ltda, 
o Sr Paulo Roberto Morais de Oliveira. 

Especialistas co-
meçaram na segun-
da-feira (25) a tes-
tar a urna eletrônica 
que será usada nas 
eleições municipais 
de 2020, em mais 
um  TPS - Teste Pú-
blico de Segurança, 
organizado pelo TSE 
- Tribunal Superior 
Eleitoral.

Estão inscritos 
três técnicos indivi-
duais e cinco equipes, 
que terão até sexta-
feira (29) para tentar 
burlar o hardware ou 
o software da urna 
eletrônica e, de algu-
ma maneira, violar os 
arquivos e compro-
meter, por exemplo, o 
anonimato dos votos.

Essa é a quinta 
vez que o TSE reali-

geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.275, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, Resolve DESIGNAR o Sr. William Rodrigues Siqueira, Escriturário, para substituir a Gestora 
de Unidade, Sra. Elaine da Silva Barroso Dias, durante o período em que a mesma encontrar-se em 
férias, de 12 de setembro a 1º de outubro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de setembro 
de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de novembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.285, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.

Denomina a UBS (Unidade Básica de Saúde) localizada na Av. Monsenhor João José de Azevedo, 
125 – no bairro Crispim – Pindamonhangaba/SP de FRANCISCO CARVALHO.
(Projeto de Lei nº 03/2019, de autoria do Vereador Antonio Alves da Silva – Toninho da Farmácia).
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de FRANCISCO CARVALHO a UBS (Unidade Básica de Saúde) 
localizada na Av. Monsenhor João José de Azevedo, 125 – no bairro Crispim, no município de 
Pindamonhangaba/ SP. 
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de novembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº  5.719, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

Fixa o valor do auxílio transporte concedido aos estagiários da Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, e nos termos do art. 2º da Lei nº 4.933, de 10 de junho de 2009,

R   E   S   O   L   V   E :-
Art. 1º Fixa em R$ 96,80 (noventa e seis reais e oitenta centavos) mensais, o valor para o auxílio 
transporte concedido aos estagiários da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a partir de 1º 
de novembro de 2019. 
Art. 2º   Revoga o Decreto nº 4.539, de 07 de julho de 2009.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
novembro de 2019.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de novembro de 
2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

TSE inicia teste de integridade 
em urnas eletrônicas de 2020

reprodução/nternet

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Educa-
ção de Pindamonhangaba – CMEP,  representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, con-
vocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “3ª Reunião Ordinária de 2019”, 
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1- Recepção do colegiado (10 min.);
2- Exposição sobre ações de fomento ao Plano de Carreira (Meta 17 do Plano Municipal de Edu-
cação, Lei Nº 5786, 23 de junho de 2015) na rede municipal de ensino (Proponente: Professora 
Tânia/30 min.);
3- Definição da equipe de voluntários para fiscalização do processo seletivo GREB /Gestor Regio-
nal de Educação Básica 2019 (30 min.);
4- Exposição de projeto “Alteração de sinalizador nas escolas municipais de Pindamonhangaba” 
(Proponente: Evalda/20 min.);
5- Momento reflexão: A valorização do trabalho voluntário de conselheiros de educação. Presença 
de dona Fátima (ex-presidente do CME/20 min.);
6-Informes finais e agradecimentos (10 min.).

Data:       28/11/2019 (quinta-feira)
Horário:   18h00 (dezoito horas)
Local:        APAE/Pindamonhangaba, R. José Oliveira, 55 - Crispim, Pindamonhangaba - SP, 12402-250

Evalda de Andrade Silva Costa
Presidente do CME – Gestão 2019/2021

Os conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público), por favor comuni-
quem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ERRATA
Portaria nº 017/2019 da Secretaria Municipal de Educação,
Regulamenta o Processo Seletivo para a Função de Gestor Regional de Educação Básica

Na página 5:
Alínea j: No dia 06 de dezembro sairá a lista de habilitados para a 4ª fase [...], leia-se “No 
dia 10 de dezembro sairá a lista de habilitados para a 4ª fase [...]”.
 § 2º - Os recursos referentes à fase de provas objetivas poderão ser apresentados pelos 
candidatos interessados no período de 09 a 10 de dezembro, mediante requerimento enca-
minhado diretamente ao Secretário Municipal de Educação, leia-se “Os recursos referentes 
à fase de provas objetivas poderão ser apresentados pelos candidatos interessados no 
período de 03 a 04 de dezembro [...]”;
§ 3º - As respostas aos recursos apresentados serão publicadas pela Secretaria Municipal 
de Educação em 13 de dezembro, no jornal Tribuna do Norte, leia-se “As respostas aos 
recursos apresentados serão publicadas pela Secretaria Municipal de Educação em 10 de 
dezembro [...]”

Júlio César Augusto do Valle 
Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.283, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções, RESOLVE CESSAR a designação do Sr. Eduardo José Müller para o cargo de Asses-
sor  a partir 21 de outubro de 2019. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de 
outubro de 2019.

Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de novembro 
de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

No próximo dia 6 de 
dezembro, a MDS Constru-
tora e Incorporadora (em-
presa de 13 anos que atua 
em desenvolvimento de 
projetos e administradora 
de bens) apresentará um 
novo projeto para a região 

do Vale do Paraíba: o CET - 
Centro Empresarial de Tre-
membé.

O projeto traz consigo 
diversos benefícios para 
as empresas, dentre eles o 
fácil acesso para o Sul de 
Minas, São Paulo e Rio de 

Janeiro. Além de ser locali-
zado a 10 minutos das ro-
dovias Presidente Dutra e 
Carvalho Pinto. O CET con-
ta com uma ampla segu-
rança e estrutura completa 
com rede de água, esgoto e 
energia elétrica.

 As empresas que se ins-
talarem no empreendimen-
to terão incentivos fiscais 
concedidos pela prefeitura 
de Tremembé por até 20 
anos, decorrentes da Lei 
complementar n. 253 de 21 
de fevereiro de 2013. 

za o TPS, cujas inscrições 
ficaram abertas para qual-
quer especialista interes-
sado em tentar burlar o 
sistema eletrônico de vo-
tação. As atividades ocor-
rem em Brasília, na sede 

da Justiça Eleitoral, onde 
foi montado um espaço 
para que os técnicos pos-
sam trabalhar.

Em 2017, técnicos en-
contraram três falhas no 
sistema da urna eletrôni-

ca, conseguindo ter aces-
so aos dados internos do 
equipamento. Na época, o 
TSE afirmou que não havia 
motivo para preocupação, 
pois as falhas seriam sana-
das antes das eleições.

Vale do Paraíba recebe um grande 
empreendimento empresarial em dezembro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Ele-
trônico, Siderúrgico, Oficinas Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas, Serralherias e de Auto Peças de 
Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, por seu presidente Herivelto dos Santos Moraes, 
convoca todos os trabalhadores para participarem de Assembleia Geral Ordinária, que será realiza-
da no dia 28 de Novembro de 2019, às 17:30 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em 
segunda convocação sede provisória do sindicato, que fica localizada à Rua Albuquerque Lins, no 
125, Bairro: centro, cidade Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia:
a) Votação da Prestação de Contas do mandato da direção sindical do ano de 2018;
b) Votação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2020;
c) Outros assuntos de interesse da categoria.
Pindamonhangaba, 26 de Novembro de 2019.

Herivelto dos Santos Moraes
Presidente


