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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Setor de Prestação de Contas   
Departamento de Administração e Finanças              

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Extrato de Parceria firmada entre Organização da Sociedade Civil 
e a Secretaria Municipal de Saúde

Extrato de Parceria Termo de Colaboração Técnica e Financeira nº 043/2018 – 
Aditamento nº 01/2019

Processo 
Administrativo 2308/2018 e 34285/2018

Celebrantes
Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de 
Saúde e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba - APAE

Objeto

Prevenção à deficiência, capacitação e integração à pessoa 
com deficiência à sociedade. Desenvolvendo ações nas 
áreas de saúde, educação e assistência social, construindo 
espaços favoráveis para inclusão socioeducativa, trabalho e 
lazer, dar-se-á necessidade dos atendimentos aos alunos/
usuários bem como apoio terapêutico no nível individual/
grupo.

Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor R$ 240.000,00

Data de Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** SUSPENSÃO ***

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 (PMP 29720/2019) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para a modernização da iluminação pública, de acordo com um conjunto de discriminações e 
especificações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a ‘Modernização 
de 2.598 Pontos de Iluminação Pública com Tecnologia LED’, em postes e redes secundárias 
existentes, atualmente providas de iluminação convencional, no município de Pindamonhangaba”, 
por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme processo TC 
0005881.989.20-6. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 284/2019 (PMP 34691/2019) 
A autoridade superior, com base nos pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, da 
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
negou provimento ao recurso interposto pela empresa Nova Soluções e Empreendimentos Eireli 
ME (processo 37040/2019), e homologou, em 11/02/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de portaria, controlador de 
acesso pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Vagner Borges Dias, o lote 01, no valor 
total de R$ 670.800,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 174/2016 (PMP 16972/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 16/12/2019, ao contrato 251/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia com fornecimento 
de material e mão de obra, na especialidade de oftalmologia, para realização de exames”, para 
prorrogação até 19/12/2020, e reajuste de 3,6887%, conforme variação do IPC FIPE, passando 
o valor anual para R$ 119.904,85, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Instituto Suel Abujamra, o Sr Caio Abujamra. 

EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA A RECONDUÇÃO E/OU RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

GESTOR DO PARQUE DO TRABIJU
GESTÃO 2020/2022

I. A Secretaria de Meio Ambiente de Pindamonhangaba, através do Departamento do 
Meio Ambiente, no uso de suas atribuições, em atendimento aos incisos II e V do artigo 5° da 
Lei Municipal n. 4900 de 1º de setembro de 2009, convoca a sociedade civil organizada para a 
Assembléia de eleição do Conselho Gestor para novos membros representantes para a gestão 
2020/2022 . 
II. Os representantes da sociedade civil organizada deverão obedecer à seguinte 
composição, conforme as alterações estabelecidas pela Lei Municipal 6.305 de 07 de fevereiro de 
2020:
a) Um representante das associações comunitárias ou de moradores do entorno do 
Parque;
b) Um representante de empresas de ecoturismo que atuem na região;
c) Um representante escolhido pelas entidades ambientalistas da cidade ou da região 
com trabalho no tema e com pelo menos 2 (dois) anos de existência;
d) Um representante da comunidade científica com comprovada atuação e experiência 
em ciências naturais, ambientais ou correlatas, indicado pelas instituições de pesquisa e de ensino 
superior com trabalho comprovado na região do Vale do Paraíba;
e) Um representante dos órgãos estaduais ou federais com atuação na área ambiental no 
Município ou na região, indicado pelo órgão representado;
f) Um representante escolhido pela área de Turismo, Hotelaria, Comércio, Indústria e/ou 
Mineração. 
DA ASSEMBLEIA
III. A Assembléia de eleição ocorrerá às 18 horas, do dia 04 de março de 2020, no 
Palecete 10 de Julho (Secretaria de Cultura e Turismo) End.: Rua Deputado Claro César, 33, 
Pindamonhangaba;
IV. Na Assembléia, os representantes inscritos e habilitados passarão por um processo de 
eleição entre as partes e definirão, por segmento, quem será o titular e quem será o suplente.
V. Após trinta minutos da eleição dos representantes da sociedade civil, iniciar-se-á em 
ato continuo a assembleia para a posse dos novos conselheiros, representantes do poder público 
e da sociedade civil.
VI. O Conselheiro eleito responsável pelo Parque poderá convidar os membros para 
compor a sua diretoria executiva e apresentar a assembleia para aprovação, sendo: 1 vice 
presidente e 2 secretários, podendo esses membros serem escolhidos entre os membros titulares 
e suplentes. 
DA INSCRIÇÃO

VII. Para a inscrição e habilitação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (anexo 1, que poderá ser retirado na Secretaria de Meio Ambiente) 
devidamente assinada pelo representante legal da instituição;
b) Cópias do CPF e RG dos candidatos.

VIII. Prazo para a inscrição: de 18 de Fevereiro a 04 de março de 2020. No horário das 8 
às 11 horas e das 14 às 17 horas, na Secretaria de Meio Ambiente ou no dia da assembléia, na 
Secretaria de Cultura e Turismo (Palacete 10 de Julho).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
IX. Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao 
tomar ciência deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito neste Edital. 
X. O mandato de Conselheiro não será remunerado e é considerado serviço relevante 
para o Município.
XI. A análise das inscrições será feita pela Comissão Eleitoral, formada pelos membros 
Lucas Cembranelli, Maria Eduarda San Martin, Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza representantes 
da Secretaria de Meio Ambiente. Os casos omissos também serão resolvidos por esta comissão 
eleitoral.

Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2020.
Secretaria de Meio Ambiente

Departamento do Meio Ambiente
Prefeitura de Pindamonhangaba/SP
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO 

Instituição: ______________________________________________________________  

Endereço Completo: _______________________________________________________ 

Telefone de contato: _______________________________________________________ 

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________ 

Representante Legal 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ______________________ CPF: _________________________________________ 

Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________ 

Indicados para o processo eleitoral  

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ____________________________________ 

Telefone para contato: __________________email: _______________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ____________________________________ 

Telefone para contato: __________________email: _______________________________ 

 
Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2020. 

 
__________________________________________________  

(Identificação e Assinatura do Representante Legal) 

geral

   Ficha Técnica:
Direção: Didio Gonçalves e Herica Veryano
Produção executiva: Ana Júlia Ramiro
Figurino: Priscila Lira

Elenco: Anah Freitas, Anaíra Moretti, Biah 
Schneider, Biylle Gavyolly, Bruno Savella, Carol 
Compê, Carol Silver, Kamila Zucchero, Laura Ma-
rin, Leeh Silva, Lua Alves, Murilo Belvedereze, Nat 
Mendrot e Nina Silvia
ClassifiCação: 12 anos

alunos do senac Pinda apresentam 
peça teatral com entrada gratuita

De 14 a 20 de fevereiro, os alunos 
da primeira turma do Técnico em Tea-
tro do Senac Pindamonhangaba apre-
sentam a peça “Sonho de uma Noite 
de Verão”, em horários alternativos 
na própria unidade. A montagem faz 
parte de uma atividade prevista no 
programa do curso e dá vida a uma 
das mais representativas obras do 
dramaturgo inglês William Shakespe-
are. Os ingressos são distribuídos gra-
tuitamente, por ordem de chegada, e 

devem ser retirados uma hora antes 
do início do evento.

Abordando conflitos amorosos 
e políticos de forma irreverente, 
capaz de arrancar do público gar-
galhadas e participações não es-
peradas, a peça conta a história de 
um quarteto amoroso. De forma 
inusitada, seres mágicos que vivem 
na floresta encontram os jovens 
casais apaixonados e, no meio de 
um encantamento, uma confusão é 

armada: o amor se transforma em 
desamor e o desprezo em paixão 
avassaladora.

O espetáculo conta com 14 intér-
pretes criadores, que se revezam 
na atuação e musicalidade, com 
intuito de apresentar ao público a 
energia do universo shakespearia-
no. Composto por cenas físicas e 
acrobáticas, proporciona ao públi-
co uma vivência sensorial, profun-
da e intimista.

   
   Datas:

14 de fevereiro, às 20 horas
17 de fevereiro, às 10 horas
18 de fevereiro, às 10 horas
19 de fevereiro, às 15h30 e às 19 horas
20 de fevereiro, às 19 horas

 

 

 

PAT  Município: Pindamonhangaba 

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige 

experiência 

Em 
CTPS Faixa 

Salarial S/N 
Auxiliar de departamento pessoal (c/ exp. em E-
social) 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

Beneficiador de Plástico 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Cozinheiro de restaurante 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Cozinheiro Industrial 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

Encarregado de Limpeza 2 Ensino Fundamental 06 meses S - 

Estagiário em Administração (estar cursando à 
partir do 2º ano - disponibilidade p/ trabalhar à 
noite) 

1 Ensino Superior 
Incompleto - 

- 
- 

Instrutor de auxiliar de laboratório 1 Superior Completo 06 meses - - 

Mecânico diesel  1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Professor de Barbearia 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Professor de Cabeleireiro 1 Ensino Médio Completo 06 meses - - 

Professor de depilação 1 Ensino  Médio 
Completo 06 meses S - 

Professor de Estética (Corporal e Facial) 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

Professor de Fotografia 1 Ensino Médio – Técnico 
em Fotografia 06 meses S - 

Professor de Inglês 1 Ensino Médio Completo 06 meses - - 

Professor de Manicure e Pedicure 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Professor de Maquiagem 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Professor de Técnicas de Enfermagem 1 
Ensino Superior 
Completo em 
Enfermagem 

06 meses 
S 

- 

Técnico Químico (formulações e fabricação de 
resinas) 1 Ensino Técnico 06 meses S - 

Vendedor Interno (com experiência em materiais 
elétricos) 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

 
Endereço:Av. Alburquerque Lins, 138 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 

Av. José Augusto Mesquita, 170 – Moreira César - Pindamonhangaba - SP 
Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br  

OU  
Aplicativo SINE fácil (disponível na versão android) 

 
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS 

PELO EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Regional: São José dos Campos 
Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 
oferece 13/02/2020, as seguintes oportunidades: 

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

O Cpic (Centro de Práticas Inte-
grativas Complementares), da Secre-
taria de Saúde da Prefeitura, promo-
verá uma palestra sobre cérebro, dia 
17, segunda-feira, às 14 horas, com o 

professor Carlos, com entrada franca 
para o público.

A coordenadora do Cpic, Tician-
na Gama Santana destacou que é es-
sencial aprender para crescer. Esta 
palestra é destinada para todos que 
desejam desenvolver um processo de 

aprendizagem mais eficaz, melhoran-
do os processos de atenção, memória, 
concentração, planejamento e organi-
zação.

A palestra é no prédio do Cpic, na 
rua Dr. José Luiz Cembranelli, 1.005, 
no Parque das Nações.

A Igreja do Evangelho Qua-
drangular de Pindamonhangaba 
divulgou, nesta semana, a nova 
programação de cultos. 

De acordo com o pastor Lucas 
Antunes, alguns horários foram 
ajustados e um novo culto foi inse-
rido. “A grande novidade é o culto 
nas manhãs de domingo, que é um 

pedido de muitas pessoas e agora 
iremos atendê-las”, destacou ele.

Com a nova programação, a 
igreja promove a partir de feve-
reiro, cultos às 9h e 19h aos do-
mingos, sendo que no primeiro 
domigno de todo mês acontece a 
Santa Ceia; no segundo domingo, 
o Culto de Primícias; e no terceiro 

domingo, o Culto de Missões.
Durante a semana, há o Culto 

Duos, de oração e ensino, às quar-
tas-feiras, às 19h50. Nas sextas-
feiras, no mesmo horário, tem o 
Culto do Poder, voltado para cura 
e libertação.

Todas as reuniões são abertas a 
toda a população.

Cpic anuncia palestra sobre cérebro

igreja Quadrangular divulga 
nova programação

Divulgação


