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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 222/2019 (PMP 27953/2019) – reabertura 
Para “contratação de empresa para prestação de serviços de execução de infraestrutura de 
sinalização, atinentes ao sistema semafórico, com correspondente fornecimento de materiais”, com 
entrega dos envelopes até dia 14/01/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO Nº 308/2019 (PMP 36746/2019) 
Para “aquisição de instrumentais para as salas de saúde bucal do município”, com entrega dos 
envelopes até dia 13/01/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 309/2019 (PMP 36747/2019) 
Para “aquisição de kits de enxoval para recém-nascido”, com entrega dos envelopes até dia 
13/01/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO Nº 310/2019 (PMP 36748/2019) 
Para “aquisição de instrumentais para as salas de saúde bucal do município”, com entrega dos 
envelopes até dia 14/01/2020 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.  

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***
PREGÃO Nº 257/2019 (PMP 31250/2019) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de uniformes para a defesa civil”, foi emitida a 
autorização de fornecimento 2455/2019, de 05/12/2019, no valor de R$ 15.800,00, em favor de 
Cavirelu Confecções de Uniformes Ltda ME. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 140/2017 (PMP 30733/2017) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 06/11/2019, ao contrato 099/2017, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de serviços em exames de eletroencefalograma sem sono 
induzido e eletroencefalograma com sono induzido”, para prorrogação até 06/12/2020, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, Pronto Clin Sono S/S Ltda EPP, a Sra 
Dinalia Maria Ribeiro Nascif de Almeida. 

CANCELAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA BLUE

Através do Ofício nº 163/2019 a Prefeitura de Pindamonhangaba rescindiu o Contrato nº 007/2018 
com a empresa Blue Soluções Corporativas S/A (cartão blue) por não cumprir com exigências do 
referido Contrato, com fulcro no art. 6.1, a, I, II, VI e X.

Fabrício Augusto Pereira - Secretário Municipal de Administração

O gabarito oficial da 
prova do processo seletivo 
das Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) do Estado de 
São Paulo para o primeiro 
semestre de 2020, aplicada 
no dia 8 de dezembro, foi 
retificado. As questões 51 
e 52, de língua portuguesa, 
foram anuladas. A informa-
ção também está no site 
www.vestibularfatec.com.br.

Divulgação dos 
resultados

A lista de classificação 
geral e a primeira lista dos 
convocados para matrícula 
serão divulgadas no dia 14 
de janeiro de 2020 na Fatec 
em que o candidato preten-
de estudar. A informação 

Fatecs retificam gabarito do 
vestibular para o primeiro semestre
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Pindamonhangaba recebe, 
neste domingo (22), o “V Festi-
val de Danças Circulares”, das 10 
às 18 horas, na Quadra do Lar 
São Judas Tadeu, em frente ao 
Bosque da Princesa. O evento é 
realizado pela Cia Baú Arte Cul-
tura, com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo.

O festival tem à frente Be-
bel Moraes e João Junqueira e 
contará com os focalizadores 
convidados: Guataçara Mon-
teiro, João Paulo Pessoa, Julia-

na Gallicchio Valerio e Siomara 
Goulart Kronbauer. Participação 
especial do grupo “Cultura da 
Kombi”, com vivência da dança 
Maracatu.

O evento é gratuito e desti-
nado a pessoas maiores de 14 
anos. As vagas são limitadas a 
150 pessoas. Inscrições e mais 
informações no email festival-
pinda2019@hotmail.com. O 
interessado deve enviar nome 
completo e telefone, que os or-
ganizadores retornarão com 
mais informações.

“Festival 
de Danças 
Circulares” será 
neste domingo

também estará na internet. 
Se as vagas não forem pre-
enchidas na primeira cha-
mada, a segunda lista será 
afixada apenas na faculda-
de, no dia 17 de janeiro.

A matrícula deve ser 
feita na secretaria da Fatec 
onde o candidato deseja 
estudar, no horário deter-

minado pela unidade de 
ensino, nos dias relaciona-
dos abaixo, desde que não 
seja feriado municipal na 
cidade onde a Fatec está lo-
calizada. Perderá direito à 
vaga quem não fizer a ma-
trícula na data determina-
da ou deixar de apresentar 
os documentos exigidos.

Os postos Poupatempo de 
todo o Estado começaram, nessa 
terça-feira (17), a realizar o pro-
cesso para inscrição de novos 
alunos interessados em ingressar 
na rede pública de ensino.  As ins-
crições para a matrícula escolar 
2020 poderão ser feitas pessoal-
mente no Poupatempo, median-
te agendamento prévio, durante 
todo o ano de 2020. 

Podem se inscrever estudan-
tes de outras redes, de outros es-
tados ou países que não se encon-
tram matriculados nas escolas 
estaduais ou municipais do Esta-
do de São Paulo. Para solicitar o 
serviço, basta acessar um dos se-
guintes canais de atendimento: o 
portal (www.poupatempo.sp.gov.
br), o aplicativo SP Serviços ou 
por meio dos totens de autoaten-
dimento, presentes em shoppin-
gs, supermercados, estações de 
Metrô e CPTM.

Na data e horário marcados, 
é preciso levar ao Poupatempo o 
RG ou a certidão de nascimento, 
além do comprovante de endere-
ço do estudante. Para os menores 
de 18 anos é necessário estar 

acompanhado pelo representante 
legal, devidamente identificado. 
Concluída a inscrição, o cidadão 
receberá um comprovante para 
acompanhamento do resultado 
de sua matrícula.

As informações para a ins-
crição na rede pública de ensino 
estão disponíveis no Guia de In-
formações do Poupatempo, no 
portal www.poupatempo.sp.gov.
br ou pelo aplicativo SP Serviços. 
Todos os detalhes sobre a matrí-
cula escolar 2020 podem ser con-
sultadas no site - www.educacao.
sp.gov.br.

Atenção para o horário de 
funcionamento do Poupatempo 
no Natal e Ano Novo

Nas semanas de Natal e Ano 
Novo, os postos Poupatempo em 
todo o Estado estarão fechados 
nos dias 23, 24 e 25 (Natal) e ain-
da em 30 e 31 de dezembro e no 
dia 1º/1/2020 (Ano Novo).

Nos dias 26 de dezembro e 2 
de janeiro de 2020, após os feria-
dos, todas as unidades do progra-
ma voltam a atender normalmen-
te, de acordo com o horário de 
cada posto.

Poupatempo realiza 
inscrição de novos alunos 
para rede pública de ensino
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