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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 244/2019 (PMP 29349/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de livros”, para 
análise da impugnação interposta pela empresa Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 108/2019 (PMP 14236/2019) 
A autoridade superior, com base na análise e parecer técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, 
homologou, em 28/11/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada em atividades de práticas integrativas e complementares (cursos) pelo período de 
12 meses”, em favor da empresa DM Vitorio de Araujo Treinametnos ME, os itens 01, 02, no valor 
total de R$ 105.202,35. 

PREGÃO Nº 196/2019 (PMP 24770/2019) 
A autoridade superior homologou, em 27/11/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de chuveiros, fio de 4mm e tomadas duplas tipo x – 10ª”, em favor das empresas: 
Comercial WN Distribuidora de Pisos e Revestimentos Ltda, o item 01, no valor total de R$ 
2.100,00; Nog Com Variedades Ltda ME, o item 02, no valor total de R$ 680,00; Santos Gouvêa 
Comercial Ltda EPP, o item 03, no valor total de R$ 5.822,00. 

PREGÃO Nº 248/2019 (PMP 29997/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer técnico da Secretaria de Saúde, homologou, em 
02/12/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de espirômetro”, em favor da 
empresa Elite Soluções Empresariais, o item 01, no valor total de R$ 27.200,00. 

PREGÃO Nº 266/2019 (PMP 33630/2019) 
A autoridade superior homologou, em 02/12/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de veículo (tipo minivan)”, em favor da empresa V3 Comércio de Equipamentos e 
Ferramentas Eireli, o item 01, no valor total de R$ 87.120,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 162/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr. MANOEL BATISTA DA 
SILVA JÚNIOR,  responsável pelo imóvel situado a RUA GETULIO APARECIDO NAZARETH, S/
NR, Bairro  MARICÁ  inscrito nesse município sob a sigla: SE13.05.02.010.000, quadra W lote P-22, 
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.
NOT. Nº 364 -19  Valor R$ 499,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 163/19 –  CONSTRUÇÃO DE MURO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr. MANOEL BATISTA DA 
SILVA JÚNIOR, responsável pelo imóvel situado a RUA GETULIO APARECIDO NAZARETH, S/
NR., Bairro  MARICÁ  inscrito nesse município sob a sigla: SE13.05.02.010.000, quadra W lote 
P-22 para que efetue a CONSTRUÇÃO DE MURO do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 111° e 119º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 4° da lei 2610 de 
09/12/1991. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
NOT. Nº 365-19  Valor R$ 2.994,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADENEGRA DE PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 10 de Dezembro de 2019.

CONVOCAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Ficam convocados todos os Conselheiros e suplentes Municipais do Conselho Municipal 
de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais 
interessados para a 6ª Reunião Ordinária, a saber:
Data: 12/12/19 – Quinta Feira
Horário:  1ª Chamada 18:30  horas
                    2ª Chamada 19:00
Local:  Sede do CMPDCN 
Travessa Rui Barbosa, 37 Centro Pindamonhangaba SP.
 
Pauta:
• Preparação das eleições do Conselho Gestão 2020/2022
• Vice presidente assume a presidência do Conselho á partir do dia 15/12 até a posse dos novos 
conselheiros.
 

Wilton Fabrício de Aquino Oliveira Martins
Presidente do CMPDCN

 

 Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br  
     

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2019-FUMCAD PARA PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIAS. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba - CMDCA, criado pela 

Lei nº 2626/1991, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei 8.069/90, TORNA PÚBLICA a aprovação 

do projeto abaixo identificado, para execução no ano de 2020: 

Projeto Aprovado – Execução em 2020 
Protocolo Entidade CNPJ Projeto Valor R$ 

35815/2019 
 
Liceu Coração de Jesus 
 

60.463.072/0013-30 
 

Escuta Especializada para 
Crianças e Adolescentes 

100.000,00 
 

 

Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2019. 

 

Helison de Oliveira 
Presidente CMDCA – Gestão 2019/2021 

 
 

Um dos pilares da política de 
desenvolvimento social da Tena-
ris no Brasil, a educação, moverá 
mais uma vez o cotidiano da em-
presa. Nesta quarta-feira (11), a 
unidade de Pinda vai receber o 
primeiro ‘Workshop de Educa-
ção Tenaris’. Com o tema “Inova-
ção e tecnologia para a escola do 
presente”, a iniciativa vai reunir 
lideranças da educação das redes 

municipal e estadual de Pindamo-
nhangaba.

A programação da atividade 
reúne uma palestra de Lilian Ba-
cich, que é doutora em Psicolo-
gia Escolar e do Desenvolvimen-
to Humano pela USP, Mestre em 
Educação pela PUC e escreveu 
livros sobre inovação e tecnolo-
gia na educação. Lilian também é 
fundadora da Tríade Educacional.

O workshop ainda terá a pre-
sença de Débora Garofalo, autora 
do projeto “Robótica com sucata 
promovendo a sustentabilidade”, 
que em quatro anos ao lado dos 
alunos do Ensino Fundamental 
II de uma escola de São Paulo re-
colheu cerca de uma tonelada de 
lixo das ruas do bairro, que foi 
transformada em componentes 
de circuitos eletrônicos. A inicia-

tiva levou Débora a ser uma das 
dez finalistas do Global Teacher 
Prize 2019, considerado o Prêmio 
Nobel da Educação, e hoje come-
ça a ser replicada para mais de 
2,5 milhões de estudantes do Es-
tado. Débora é professora e tem 
14 anos de experiência na rede 
pública de São Paulo.

Segundo a responsável por Re-
lações Comunitárias da Tenaris 

no Brasil, Bruna Prado de Bellis, o 
workshop é fruto da mesma estra-
tégia que guia as ações da empresa 
com a comunidade. “Nós buscamos 
trazer boas referências de educa-
ção para compartilhar com a nossa 
comunidade local”, destaca Bruna. 
“Queremos sempre trazer ao de-
bate os temas atuais com profis-
sionais capacitados para agregar 
conteúdo e inspirar o público local.”

“Workshop de Educação Tenaris” acontece 
pela primeira vez em Pindamonhangaba
Evento reunirá profissionais da área da educação da cidade e terá a presença de Débora Garofalo, finalista do Global Teacher 
Prize 2019 (considerado o Prêmio Nobel da Educação)

A tradição de decorar a casa 
para as festas de fim de ano e fa-
zer a tão esperada troca de pre-
sentes na noite de Natal oferece 
muitas oportunidades para os 
artesãos que desejam aumen-
tar as vendas dos seus produtos 
personalizados. Com a chegada 
do 13º salário e a intenção de 
comprar presentes para amigos 
e familiares, os microempreen-
dedores têm mais chances de 
atrair e fidelizar clientes.

Barbara De Pieri Viana, do-
cente da área de moda do Senac 
Pindamonhangaba, explica que 
atualmente é possível customizar 
quase todos os tipos de produtos. 
Do segmento de vestuário até 
o de decoração, usando tecidos 
e costuras variadas, aplicações 
e bordados dão uma aparência 
única ao produto, criando uma 
identificação imediata com a per-
sonalidade de quem irá recebê-lo.

“Os bordados são os produ-
tos personalizados mais comuns, 
embora as aplicações de patch 
estejam sendo cada vez mais 
utilizadas no Natal para criar en-

feites em formato de pinheiros e 
estrelas, com destaque para os 
gnomos, que têm ganhado mais 
espaço do que as tradicionais 
renas. As xícaras com nomes e 
mensagens gravadas também es-
tão, há um bom tempo, fazendo 
sucesso, bem como as agendas, 
chinelos, kits escolares e os con-
juntos de nécessaires”, reforça. 

A docente esclarece que o 
setor de papelaria customi-
zada tem facilitado a vida dos 
artesãos, que por meio de im-
pressões mais acessíveis e má-
quinas de recorte domésticas, 
podem personalizar todo o seu 
aparato de tags, etiquetas e em-
balagens, customizando não só 
o produto final, mas também 
a forma com que esse produto 
chega às mãos do cliente. Ela 
garante, no entanto, que buscar 
uma formação profissional aju-
da a desenvolver habilidades 
técnicas e criativas.

“No curso Confeccionista de 
Patchwork, por exemplo, temos 
uma carga horária específica 
para o desenvolvimento de itens 

natalinos, desde jogos ameri-
canos até artigos de decoração, 
como guirlandas e almofadas. 
A capacitação também facilita o 
entendimento de como um negó-
cio funciona mercadologicamen-
te, precificação de produto e fina-
lização da venda, conhecimentos 
fundamentais para estruturar 
uma microempresa saudável e 
duradoura”, finaliza Bárbara.

Formação na área: para quem 
já atua ou deseja atuar na área 
de customização, o Senac Pinda 
está com inscrições abertas para 
o curso ‘Confeccionista de Pat-
chwork’. Com 160 horas de dura-
ção, a capacitação ensina o aluno 
a montar peças em patchwork, 
estimula a criatividade e a atitu-
de empreendedora, possibilitan-
do uma alternativa para a gera-
ção de renda. Serão três turmas 
ao longo do ano, uma com início 
previsto para janeiro e as outras 
duas para maio. Mais informa-
ções e inscrição no site: www.
sp.senac.br/pindamonhangaba. 

A unidade fica na rua Suíça, 
1.255, Santana. 

Senac Pinda: renda extra no Natal 
com produtos customizados 

Divulgação


