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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para Adoção de área verde

Processo n.° 37371/2019
  

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba informa a apresentação da proposta de adoção 
das áreas verdes “Rua Dr. Fontes Junior e Rua Do Cardoso”, pela empresa C & L VEÍCULOS 
MULTIMARCAS EIRELLI., CNPJ n.º 21.358.040/0001-80 nome fantasia ANSELMO MULTIMARCAS, 
de acordo com o Programa Cidade Florida, em acordo com a Lei Municipal nº 3.358, de 24 de 
setembro de 1997 e Decreto nº 5.546, de 06 de julho de 2018. O período para manifestação de 
interesse para esta área por outros requerentes será de 05 (cinco) dias contados desta publicação, 
seguidos por 10 (dez) dias para a apresentação de todos os documentos necessários.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 03 
de março de 2020 às15:00 horas, na Câmara de Vereadores, para Audiência Pública referente à 
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2019
Todos estão convidados. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 204/2019 (PMP 25653/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, após análise dos documentos apresentados, homologou, em 17/02/2020, e adjudicou 
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de poda e supressão de exemplares arbóreos em vias, logradouros e canteiros de vias públicas, 
prédios públicos e áreas verdes nos limites do Município de Pindamonhangaba e Distrito de Moreira 
César”, em favor da empresa Misael Amaro Lamim Branco ME, o item 01, no valor total de R$ 
606.216,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2020 (PMP 1559/2020) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras e considerando ao proposta 
consolidada da empresa, homologou, em 11/02/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de equipo para bomba de infusão”, em favor da empresa Samtronic Indústria e Comércio 
Ltda, o lote 01, no valor total de R$ 231.840,00 (itens 01 e 02, nos valores unitários de R$ 29,00 e 
R$ 32,00 respectivamente). 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 231/2019 (PMP 29190/2019) 
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 12/02/2020, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de serviços de 
sessões de câmara hiperbárica, pelo período de 12 meses”. 

O Quero Bolsa, platafor-
ma de bolsas e vagas no en-
sino superior, oferta mais 
de 65.685 bolsas de estudo 
na região do Vale do Paraí-
ba. São oportunidades pre-
senciais e a distância que 
chegam até 80% de des-
conto, em 35 instituições 
de ensino.

“Mesmo que as inscri-
ções dos principais progra-
mas do governo, como Sisu 
e Prouni, tenham se encer-
rado, ainda é possível con-
seguir uma vaga no ensino 
superior através das bolsas 
de estudo”, aponta Lucas 
Gomes, diretor de ensino 
superior no Quero Bolsa.

“É uma alternativa inte-
ressante que têm demons-
trado um grande poder de 
inclusão. Elas permitem 

que estudantes que não po-
dem pagar o preço integral 
das mensalidades possam 
ingressar na faculdade. Ao 
mesmo tempo, ajudam as 
instituições de ensino a 
preencherem vagas que �i-
cariam ociosas”, conclui.

Os interessados devem 
acessar o site querobolsa.
com.br ou utilize o app do 
Quero Bolsa disponível 
nos sistemas Android e iOS 
para encontrar a bolsa ide-
al. Não é necessário com-
provar renda ou ter feito 
o Enem; fazer uma busca 
para encontrar o curso ide-
al, presencial ou a distância 
(EaD), com uma mensalida-
de que caiba no orçamento. 
Selecionar a cidade onde 
mora e/ou a faculdade em 
que deseja estudar.

Para conseguir a bolsa 
de estudo, é preciso efetuar 
a inscrição no site com os 
dados pessoais ou dos pais 
ou responsável, em caso de 
menor de idade.

Se houver vagas disponí-
veis, o candidato pode fazer 
a sua inscrição e conseguir 
uma bolsa na hora. 

Para efetivar a matrícu-
la, o candidato deve levar 
o comprovante de pré-ma-
trícula ou apresentar seu 
número de CPF na facul-
dade para garantir a vaga 
com desconto. Para efetu-
ar a matrícula, basta usar 
a nota no Enem, fazer o 
vestibular da faculdade, ou 
usar a sua Nota Quero, o 
Vestibular Digital do Quero 
Bolsa. A bolsa é válida até o 
�im do curso.

Plataforma oferece mais de 65 mil bolsas 
de estudo para ensino superior na região

PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS 
CONSELHEIROS REPRESENTANTES 
DA SOCIEDADE CIVIL QUE 
IRÃO COMPOR OCONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA DE 
PINDAMONHANGABA- GESTÃO 
2020/2022
O Gabinete do Prefeito, na forma da 
Lei Municipal n° 4750, de 14 de Janeiro 
de 2008, artigo 3°, inciso I, parágrafo 
2°, e Regimento Interno aprovado pelo 
Decreto nº 5.369, de 04 de novembro de 
2016, CONVIDA os munícipes maiores 
de 18 anos residentes no município, para 
participarem do processo de eleição dos 
representantes da Sociedade Civil, afi m 
de comporem as vagas do CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA - CMPDCN–
Gestão 2020/2022, na forma deste 
Edital, a se realizar no dia 21 de março 
de 2020, sábado, as 18h, na sede do 
referido Conselho e de acordo com as 
normas abaixo:

1. DAS COMPETÊNCIAS 
DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA - 
Compete ao CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA, de acordo 
com artigo 2°, da Lei Municipal n° 
4750, de 14 de janeiro de 2008:
I. Formular diretrizes e 
promover, em todos os níveis da 
Administração Direta e Indireta, 
atividades que visem à defesa dos 
direitos da Comunidade Negra, à 
eliminação das discriminações que a 
atingem, bem como à sua plena inserção 
na vida socioeconômica e político-
cultural;

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  DE 13 DE FEVEIRO A 02 DE 
MARÇO

PUBLICAÇÃO DA LISTA 
PROVISORIA:

DIA 3 DE MARÇO 

PERIODO DE IMPUGNAÇÃO: DE 3 A 6 DE MARÇO 

PUBLICAÇÃO DE LISTA PÓS 
IMPUGNAÇÃO:

DIA 10 DE MARÇO 

PERIODO DE RECURSO: DE 10 A 12 DE MARÇO 

PUBLICAÇÃO DA LISTA FINAL: DE 16 DE MARÇO 

ELEIÇÃO: DIA 21 DE MARÇO 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral, cabendo recurso ao plenário do 
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 
NEGRA.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Republica o Edital para o processo de Eleição dos Conselheiros do Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba – RETIFICADO.

II.  Assessorar o Poder 
Executivo, emitindo pareceres e 
acompanhando a elaboração e execução 
de programas do Governo Municipal, em 
questões relativas à Comunidade Negra, 
com o objetivo de defender seus direitos 
e interesses;
III.  Desenvolver estudos, 
debates e pesquisas relativas à 
problemática da Comunidade Negra; 
IV. Sugerir ao Prefeito e à 
Câmara Municipal a elaboração de 
projetos de lei que visem a assegurar 
e ampliar os direitos da Comunidade 
Negra e eliminar da legislação 
disposições discriminatórias; 
V. Fiscalizar e tomar 
providências para o cumprimento da 
legislação relativa aos direitos da 
Comunidade Negra; 
VI. Desenvolver projetos 
próprios que promovam a participação 
da Comunidade Negra em atividades de 
todos os níveis; 
VII. Estudar os problemas, 
receber sugestões da sociedade e 
opinar sobre denúncias que lhes sejam 
encaminhadas; 
VIII. Apoiar realizações 
concernentes à Comunidade Negra e 
promover entendimentos e intercâmbio 
com organizações estaduais, nacionais 
e afi ns; 
IX. Elaborar o seu regimento 
interno.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 DO CANDIDATO A CONSELHEIRO
Poderão se inscrever para participar 
do Processo Eleitoral na condição 
de candidato a Conselheiro, toda e 
qualquer pessoa maior de 18 (dezoito) 
anos, domiciliado na cidade de 
Pindamonhangaba, engajadanas lutas 
sociais e de promoção da igualdade 
racial, da divulgação, interessada em 
participar de elaboração de políticas 
públicas referentes à Comunidade 

Negra, e que não tenha sido destituída 
do Conselho nos 2 (dois) últimos anos, 
além de respeitados os requisitos de 
qualifi cação previstos no item 3 deste 
Edital.

2.2. ELEITOR 

Poderão participar do processo 
de escolha dos conselheiros, 
todos os cidadãos do Município de 
Pindamonhangaba presentes na 
Assembleia, munidos de:
a) Documento de identidade 
ofi cial com foto (Carteira de Trabalho, 
RG, Identidade Profi ssional ou CNH);
b) Titulo de Eleitor

3. DA QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
A CONSELHEIRO E DAS INSCRIÇÕES

A participação no pleito será gratuita 
e serão considerados qualifi cados a 
participar do Processo Eleitoral os 
inscritos que atendam aos seguintes 
requisitos: 

3.1. Pessoa física com idade igual ou 
superior a 18 anos, residente há pelo 
menos dois anos no município até a data 
da eleição;

3.2. Realizar, pessoalmente, a inscrição 
prévia no período de 13 de fevereiro a 02 
de marçona sede da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba (Avenida Nossa 
Senhora de Bonsucesso, n° 1400 – Alto 
do Cardoso), na sede da Subprefeitura 
de Moreira César (Avenida Dr. José 
Augusto Mesquita, n° 321 – Moreira 
César)ou na Secretaria de Cultura 
(Rua Deputado Claro César, 33, 
Centro),no horário das 08h às 17hou 
pelo site na plataforma<htpps://
P i n d a m o n h a n g a b a . 1 d o c . c o m . b r /
atendimento> no assunto: eleição para 
conselheiro da comunidade negra, no 
horário das 0h as 23h59, anexando os 
casos todos os documentos solicitados 
no item 3.3.

3.2.1 A plataforma 1Doc gera data e 
hora automaticamente nos protocolos, 
dessa foram, serão automaticamente 
desconsiderados os processos 
registrados antes das 0h do dia 
13/02/2020 e após as 23h59 do dia 
02/03/2020, ainda que o sistema conclua 
o envio.

3.3. As inscrições serão efetivadas 
através da apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Formulário de inscrição de candidato 
a Conselheiro totalmente preenchido 
(o referido formulário estará disponível 
na sede da Prefeitura Municipal, na 
Subprefeitura de Moreira César e na 
Secretaria de Cultura (Palacete 10 
de Julho) e na plataforma <htpps://
P i n d a m o n h a n g a b a . 1 d o c . c o m . b r /
atendimento> no assunto: eleição para 
conselheiro da comunidade negra;

b) Cópia de comprovante de residência 
no município de Pindamonhangaba, há 
pelo menos dois anos até a data da 
eleição;

 c) Cópia do documento de identidade 
oficial com foto (Carteira de Trabalho, 
RG, Identidade Profissional ou CNH);  

d) Histórico de atuação em prol da 
Comunidade Negra, declarando a 
sua vivência, representatividade, 
idoneidade civil e criminal e sua 
identidade com iniciativas de afirmação 
da democracia racial e na elaboração 
de políticas públicas referentes à 
promoção, divulgação e defesa da 
igualdade e do desenvolvimento 
social da Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba (preenchido no final 
do formulário de inscrição); 

e) Comprovantes de atuação em 
prol da Comunidade Negra há pelo 
menos dois anos (fotos com data; 
matérias jornalísticas em qualquer 
mídia; certificados de comprovação 
de participação em cursos relativos a 
esta atuação, realizados há mais de 
dois anos; ou declaração de entidade 
governamental que comprove a 
referida atuação há mais de dois anos).

4. DA FORMAÇÃO E 
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA 

a) O CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA de 
Pindamonhangaba é formado por 16 
(dezesseis) membros titulares, sendo 10 
(dez) representantes da Sociedade Civil, 
eleitos na forma deste Edital e 6 (seis) 
do Poder Público Municipal, que serão 
indicados pelos respectivos titulares das 
Secretarias Municipais, conforme artigo 
3°da Lei Municipal n° 4750, de 14 de 
Janeiro de 2008; 

b) Para cada membro titular haverá 
um membro suplente, o qual deverá 
substitui-lo em seus impedimentos 
temporários e  sucedê-lo em caso de 
vacância do cargo;

c) O mandato dos Conselheiros terá a 
duração de dois anos, com a mesma 
vigência para ambas representações 
(Governo e Sociedade Civil), com direito 
à recondução; 

d) Os representantes da Sociedade Civil 
não poderão se inscrever para a vaga 
se ocuparem cargos de confi ança ou 
em comissão na Administração Pública 
Municipal, Estadual ou Federal até o dia 
da eleição; 

e) Os Conselheiros não serão 
remunerados no exercício de suas 
funções, consideradas de relevante 
interesse público para o município; 
f) Os representantes das entidades sem 
fi ns lucrativos ligadas à participação 
e desenvolvimento da Comunidade 
Negra, movimentos, grupos e coletivos 
só terão direito a um voto na eleição das 
vagas do CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA.

5. DA COMISSÃO ELEITORAL 

5.1. O processo de eleição dos 
Conselheiros representantes da 
Sociedade Civil será coordenado por 
uma Comissão Eleitoral, composta por 
03 (três) membros, a saber: 
a) Suzete Patrícia da Silva

b) Maurício Lima de Paula

c) Wilton Fabricio de Aquino Oliveira 
Martins

5.2. Compete à Comissão Eleitoral: 
a) Coordenar todas as atividades 
relativas ao Processo Eleitoral 
disciplinado por este Edital; 

b)   Analisar e decidir sobre o deferimento 
ou indeferimento dos pedidos de 
inscrição no Processo Eleitoral, na forma 
deste Edital.

c) Decidir os recursos e impugnações 
sobre o Processo Eleitoral; 

d) Enviar o resultado e impugnações 
sobre o Processo Eleitoral; 

e) Enviar o resultado da eleição para 
homologação;

6. DO PROCESSO ELEITORAL 

6.1 A eleição dos representantes 
da Sociedade Civil no CONSELHO 
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA de 
Pindamonhangaba será realizada no dia 
21 de março de 2020, sábado,às 18h, 
na sede do CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA, localizadona 
Travessa Rui Barbosa, n° 37 – Centro; 

6.2 Os candidatos se apresentarão 
um a um, seus trabalhos e atividades 
já realizados em prol da comunidade 
negra, em ordem alfabética, para que os 
eleitores possam escolher na sequência;
 
6.3 A eleição será realizada através de 
voto aberto e registrado pelos membros 

da comissão eleitoral, nas quais 
constarão a quantidade de votos que 
cada candidato recebeu; 
6.4 Alista de candidatos será publicada 
no dia 3 de março de 2020, no Jornal 
Tribuna do Norte, sendo que o prazo 
para impugnação de candidaturas será 
do dia 03 ao dia 6 de março de 2020, 
e deverá ser dirigido a Comissão 
Eleitoral, por escrito, de modo justifi cado 
e instruído com devido conjunto 
probatório; não será admitido recurso 
verbal, não podendo haver candidatura 
após a publicação da lista de candidatos.

6.5 As decisões da Comissão Eleitoral 
sobre a impugnação de candidatura 
ou qualquer revisão no Processo 
Eleitoral serão manifestadas através de 
RECURSO, dentro do prazo de 3 (três) 
dias úteis, devendo ser encaminhada 
ao CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA, e analisada 
em plenário do próprio Conselho, que 
ratifi cará ou não o parecer da comissão, 
no prazo de 48h; caso contrário haverá 
convalidação do resultado da Comissão 

Eleitoral; 

6.6 Concluída a votação, a Comissão 
Eleitoral procederá imediatamente 
à apuração, que será realizada nas 
dependências do próprio local de 
votação, sede do Conselho; 

6.7 Serão considerados eleitos, na 
condição de titulares, os candidatos 
mais votados e serão suplentes aqueles 
cuja votação fi car mais próxima dos 
eleitos como titulares; 

6.8 Em caso de empate, será escolhido 
o candidato que tiver maior tempo de 
atuação em prol da Comunidade Negra; 
persistindo o empate, será escolhido o 
candidato de maior faixa etária; 

6.9 Os eleitos da Sociedade Civil 
tomarão posse após nomeação, por 
meio de publicação em Portaria do 
Prefeito Municipal, em conjunto com 
representantes indicados do Poder 
Público Municipal.

7. DATAS E PRAZOS:

Tribun d� ��r��

(12)3644-2077

Prestigie o 5º jornal mais antigo do Brasil,
com137 anos de circulação ininterrupta

LEIA!

       ASSINE! 

            
 ANUNCIE! 

Reprodução Internet


