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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

TOMADA DE PREÇO Nº 022/2019 (PMP 35512/2019) 

Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de reforma e ampliação 
de prédio escolar - EM Maria Zara Mine Renoldi dos Santos, bairro Jardim Cristina, conforme 
custos da planilha orçamentária”, para correção da planilha orçamentária. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2019 (PMP 35736/2019)

 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para execução de reforma, restauro e adequação do Palacete Visconde da 
Palmeira, sede do museu Histórico Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, conforme 
projetos executivos e complementares aprovados pelo Condephaat - Etapa I, com fornecimento 
de material e mão de obra”, para ajustes do termo de referência e demais documentos técnicos 
que acompanham o edital. 

EDITAL DE CONVOCAÇAO

A Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba convoca todas as 
associadas para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 26 de dezembro de 2019, na 
sede da Associação na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 130 fundos, Boa Vista, as 15:00 horas 
em primeira chamada e as 16:00 horas em segunda chamada, para eleição e posse da nova 
Diretoria e Conselho fi scal, para o mandato de 3 (três) anos. As chapas interessadas deverão se 
inscrever até a véspera da eleição na sede da Associação.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2019.

Maria Aparecida Monteiro Salgada Bui.
Presidente

LIGA PINDAMONHANGABENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O  Presidente  da  Diretoria  da  Liga  Pindamonhangabense  de  Futebol  de  Salão,

Benedito  José  Coelho,  convoca  todos  os  presidentes  das  associações  a  ela  filiadas  para

participarem da Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 02 de janeiro de 2020,

às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos filiados, ou

em segunda convocação, trinta minutos depois, com qualquer número de presentes, na sua

sede situada nesta cidade, na Rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz nº 167, Centro, para

deliberarem sobre a  Eleição e Posse da nova Diretoria e da Junta Disciplinar Desportiva,

para o mandato do próximo quadriênio 2020/2024.

Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2019.

____________________________________
BENEDITO JOSÉ COELHO
- Presidente da Diretoria -

A chegada da estação 
mais quente do ano pode 
ser um transtorno para os 
animais domésticos. Assim 
como os humanos, os cães 
e gatos também precisam 
se adaptar ao calor. Para 
aproveitar o verão na com-
panhia do seu amiguinho 
pet, é importante tomar 
alguns cuidados para a se-
gurança dele e das pessoas 
com quem irá conviver. E 
para trazer mais esclareci-
mentos sobre o assunto, a 
professora doutora Janaína 
Duarte, coordenadora do 
curso de Medicina Veteri-
nária da Anhanguera de 
São José dos Campos, des-
taca algumas dicas.

Animais de estimação precisam 
de cuidados especiais no verão
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Divulgação

FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO
CONVOCAÇÃO

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Fundação Dr. João Romeiro

Jucélia Batista Ferreira, presidente da Fundação Dr. João Romeiro, conforme Portaria Geral 
nº 4.774, de 17 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais, Convoca o Conselho de 
Administração para reunião extraordinária para deliberar sobre a prestação de Contas da Fundação 
Dr. João Romeiro, relativo ao ano de 2018, a ser realizada na Sede da Fundação Dr. João Romeiro, 
no dia 20 de dezembro de 2019, às 14 horas.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2019.

Jucélia Batista Ferreira
Presidente

“Bloco do 
Barbosa” é a 

primeira atração 
con�irmada para 
o Carnaval 2020

O “Bloco do Barbosa” foi 
con�irmado como a primei-
ra atração para o Carnaval 
2020. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba já está tra-
balhando na programação 
e espera que a festa do pró-
ximo ano supere o sucesso 
dos anos anteriores.

O anúncio foi feito na 

tarde do último dia 13 pelo 
assessor de Eventos Ricar-
do Flores, quando ele rece-
beu o motorista Benedito 
Barbosa e Moreno Overá, 
representantes do bloco de 
São Luiz do Paraitinga.

Foi con�irmada a partici-
pação do bloco no pré-car-
naval de Moreira César, que 

acontecerá dia 14 de feve-
reiro e também no último 
dia do Carnaval (25 de feve-
reiro), quando o bloco des-
�ilará pelas ruas centrais da 
cidade saindo da Praça do 
Quartel. Vale destacar que 
a atração fechará o carnaval 
com chave de ouro, diferen-
temente dos anos anterio-

res quando se apresentava 
na segunda-feira.

“Festival de 
Marchinhas”

A prefeitura ressalta 
que a inscrição para o “Fes-
tival de Marchinhas” se en-
cerrará no dia 30 de janei-
ro. O evento acontecerá de 
13 a 16 de fevereiro.
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OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS PELO 
EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

 
AS VAGAS SÃO ATUALIZADAS NO SITE DA PREFEITURA. VERIFIQUE STATUS! 

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige experiência 

Em 
CTPS 

Faixa 
Salarial S/N 

Ajudante de Cozinha  1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Auxiliar de Manutenção predial 
(conhecimentos em hidráulica/ elétrica/ 
jardinagem/ horta/ telefonia) 

1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses 

S 
- 

Auxiliar de mecânico a diesel (possuir CNH 
A/B) 1 Ensino Fundamental 

Completo 06 meses S - 

Cozinheiro Industrial 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Estampador (silk scrreen) 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Fresador  (exp. c/ fresa/ torno/ solda/ prensa) 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Instalador de vidro temperado (ou serralheiro 
de alumínio) 1 Ensino Fundamental 

Completo 06 meses  N - 

Instrutor de Informática  1 Ensino Médio 
Completo 06 meses S - 

Motorista Carreteiro (possuir habilitação categ. 
E/ Curso MOPP) 1 Ensino Médio 

Completo 06 meses S - 

Nutricionista 1 Superior Completo 
em Nutrição 06 meses S - 

Pintor Industrial 1 Ensino Médio 
Completo 06 meses S - 

Professor de Administração  1 Ensino Superior 
Completo 06 meses S - 

Professor de Inglês 1 Ensino Superior 
Completo 06 meses S - 

Recepcionista de Hotel (exp. em hotel) 1 Ensino Médio 
Completo 06 meses S - 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece hoje 17/12/2019, as seguintes oportunidades: 

• Cuidado com a di-
ro�ilariose, conheci-
do como o verme do 
coração, que é muito 
comum nos litorais e 
transmitido pela picada 
de insetos especí�icos. 
Converse com o veteri-
nário do seu pet sobre 
as melhores formas de 
prevenção.

• A vermifugação 
deve estar em dia, pois 
além de proteger seu 
melhor amigo, irá pro-
teger as pessoas que 
estão ao seu redor. Exis-
tem vermes que podem 
contaminar humanos, 
como a larva migrans, 

conhecido como bicho 
geográ�ico, podendo ser 
transmitido pelo con-
tato da pele com fezes 
contaminadas de cães 
ou gatos.

• Sempre recolha as 
fezes do seu bichinho, 
onde quer que estejam.

• A exposição solar 
pode causar vários da-
nos ao seu pet. Por isso, 
cuidado com o câncer de 
pele, leve sempre o pro-
tetor solar. Passe com fre-
quência nas áreas mais 
expostas, como focinho e 
orelhas.

• Cuidado com a 
queimadura dos coxins, 

aquelas almofadas das 
patinhas, pois elas são 
sensíveis e podem sofrer 
queimaduras no solo 
quente.  É importante 
evitar a exposição deles 
entre 10 e 16 horas.

• A hidratação é 
fundamental. Deixe 
sempre água fresca 
disponível, pois uma 
desidratação tem con-
sequências bem graves.

• Para refrescá-los 
no verão, podem ser 
feitos sorvetes à base 
de água e frutas em 
copos plásticos, com 
manga, morango, ba-
nana. Eles vão adorar.

 • Ao optar por levá
-lo à praia, certi�ique-se 
que ela seja ‘petfrien-
dly’, porque, infeliz-
mente, nem todos os 
locais permitem o trân-
sito de animais. Ainda 
existem muitas pessoas 
que não cuidam bem de 
seus pets como deve-
riam.

• E, por fim, sempre 
que chegar da praia, 
dê um banho em seu 
bichinho de estima-
ção para remover a 
água salgada e areia. 
Com isso evitará a 
proliferação de bacté-
rias e infecções de pele.

A chegada da estação 
mais quente do ano pode 
ser um transtorno para os 
animais domésticos. Assim 
como os humanos, os cães 
e gatos também precisam 
se adaptar ao calor. Para 
aproveitar o verão na com-
panhia do seu amiguinho 
pet, é importante tomar 
alguns cuidados para a se-
gurança dele e das pessoas 
com quem irá conviver. E 
para trazer mais esclareci-
mentos sobre o assunto, a 
professora doutora Janaína 
Duarte, coordenadora do 
curso de Medicina Veteri-
nária da Anhanguera de 
São José dos Campos, des-
taca algumas dicas.

Animais de estimação precisam 
de cuidados especiais no verão
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• Cuidado com a di-
ro�ilariose, conheci-
do como o verme do 
coração, que é muito 
comum nos litorais e 
transmitido pela picada 
de insetos especí�icos. 
Converse com o veteri-
nário do seu pet sobre 
as melhores formas de 
prevenção.

• A vermifugação 
deve estar em dia, pois 
além de proteger seu 
melhor amigo, irá pro-
teger as pessoas que 
estão ao seu redor. Exis-
tem vermes que podem 
contaminar humanos, 
como a larva migrans, 

conhecido como bicho 
geográ�ico, podendo ser 
transmitido pelo con-
tato da pele com fezes 
contaminadas de cães 
ou gatos.

• Sempre recolha as 
fezes do seu bichinho, 
onde quer que estejam.

• A exposição solar 
pode causar vários da-
nos ao seu pet. Por isso, 
cuidado com o câncer de 
pele, leve sempre o pro-
tetor solar. Passe com fre-
quência nas áreas mais 
expostas, como focinho e 
orelhas.

• Cuidado com a 
queimadura dos coxins, 

aquelas almofadas das 
patinhas, pois elas são 
sensíveis e podem sofrer 
queimaduras no solo 
quente.  É importante 
evitar a exposição deles 
entre 10 e 16 horas.

• A hidratação é 
fundamental. Deixe 
sempre água fresca 
disponível, pois uma 
desidratação tem con-
sequências bem graves.

• Para refrescá-los 
no verão, podem ser 
feitos sorvetes à base 
de água e frutas em 
copos plásticos, com 
manga, morango, ba-
nana. Eles vão adorar.

 • Ao optar por levá
-lo à praia, certi�ique-se 
que ela seja ‘petfrien-
dly’, porque, infeliz-
mente, nem todos os 
locais permitem o trân-
sito de animais. Ainda 
existem muitas pessoas 
que não cuidam bem de 
seus pets como deve-
riam.

• E, por fim, sempre 
que chegar da praia, 
dê um banho em seu 
bichinho de estima-
ção para remover a 
água salgada e areia. 
Com isso evitará a 
proliferação de bacté-
rias e infecções de pele.


