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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 5 de março de 2020

geral

Assistir filmes com as crianças
traz aprendizado e diversão
as contribuições inesperadas das crianças viram
a vida dele de cabeça para
baixo.

3. Meu Malvado Favorito 3 (2017)
Gru e as irmãs Agnes,
Edith e Margo ao lado dos
amarelados e famosos
minions vivem a terceira
aventura deles – neste filme, tentando derrotar um
vilão que vive perdido década de 1980.

1. Divertida Mente
(2015)
Em ‘Divertida Mente’,
entramos na cabeça de
uma menina de onze anos
e conhecemos de perto
suas emoções. A história
mostra, de forma divertida
e cuidadosa, a “montanha
-russa” emocional vivenciada no fim da infância,
numa verdadeira aventura.

4. Os Incríveis (2004)
Uma família de super
-heróis vivendo no mundo real, como pessoas
comuns: o sr. Incrível, a
Mulher Elástica e seus filhos na luta contra o crime.

5. Shrek (2001)
A saga do ogro mais famoso e querido de todos os
tempos: Shrek vê sua vida
ser invadida por uma série
de personagens de contos
de fada. Determinado a recuperar a tranquilidade de
antes, ele se envolve em uma
grande aventura com seu
amigo Burro para resgatar
uma bela princesa, que é prisioneira de um dragão.

2. Um Faz de Conta
Que Acontece (2008)
Um funcionário de um
hotel descobre que as histórias que ele conta para
seus sobrinhos se tornam
realidade. Na esperança
de aproveitar o misterioso fenômeno, ele acaba
cometendo vários erros e

6. Procurando Nemo
(2012)
Cansado dos sermões
do pai, Nemo tenta mostrar
que pode se virar sozinho,
mas acaba sendo capturado por um pescador. Seu
pai inicia uma missão impossível: achar o filho e,
para isso conta com a ajuda de Dory – um peixe azul
que sofre de perda de memória recente.

9. Monstros S.A. (2001)
Mike e Sulley vivem na
cidade dos monstros e trabalham numa empresa especializada em assustar crianças à
noite. Um dia, uma pequena
humana chamada Boo conse-

7. O Pequeno Príncipe
(2015)
Adaptação mais recente
do livro clássico de Antoine de Saint-Exupéry, produzido em parte com animação digital e em parte
com stop-motion, o filme
atualiza a história francesa
introduzindo novas personagens e mostrando que a
obra continua encantando
todas as gerações.

8. A Era do Gelo (2002)
No início da saga, o mamute Manny, a preguiça Sid
e o tigre Diego têm de proteger um bebê humano, durante uma migração glacial.
A partir daí, inicia-se uma
grande aventura recheada
de emoção e companheirismo.
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Pindamonhangaba,12 de fevereiro de 2020.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
AC/: AO SR. PREFEITO DR. ISAEL DOMINGUES
Ref.: SOLICITAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADES ATIVAS NO COMTUR
Ao cumprimenta-lo o Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba vem através deste
solicitar novas indicações de representantes do poder público para substituir os seguintes
conselheiros e suas cadeiras, de acordo com o Art. 8º da lei 6.122 de 16 de maio de 2018,
onde fala que os conselheiros que tiverem mais de 03 faltas consecutivas ou 06 alternadas serão
excluídos.
REPRESENTATIVIDADE
Departamento de Turismo
Departamento de Cultura
Departamento de Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente
Departamento de Educação
Departamento de Educação
Departamento de Agricultura

NÚMERO DE VAGAS
1 VAGA - SUPLENTE
1 VAGA - SUPLENTE
1 VAGA - TITULAR
1 VAGA - SUPLENTE
1 VAGA - TITULAR
1 VAGA - SUPLENTE
1 VAGA - SUPLENTE

Portanto há a necessidade de indicação de 1 Representante do departamento de Turismo como suplente
do Sr. Eduardo Lupi que passa para a cadeira de titular; 1 Representante do Departamento de Cultura
como suplente da Sra. Rosana Bello Teixeira Leite que passa para a cadeira de titular; 2 Representantes
do Departamento de Meio Ambiente (titular e suplente), 2 representantes do Departamento de Educação
(titular e suplente) e 1 Representante do Departamento de Agricultura como suplente da Sra. Cristiane
Monteiro de Oliveira que passa para a cadeira de titular.
Para tal função esses representantes terão que respeitar o Regimento Interno do Conselho e frequentar as
reuniões que são todas segundas terças feiras de cada mês, no Auditório do Palacete 10 de Julho, rua Dep.
Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220 as 17:30h (duração máxima 1h 30
min horas).
Aguardamos as indicações dos nomeados a compor as cadeiras vagas do COMTUR o mais breve
possível. Sem mais, agradeço e me coloco a disposição!
Atenciosamente
Kelly E. M. Faria - Presidente
CPF: 295.948.008-28 - (12) 996350259
COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo
INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO PARA ASSUMIR REPRESENTAÇÃO JUNTO AO COMTUR
GESTÃO 2018/2020
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente
Kelly Eugênio Mendonça Faria, com o objetivo de recompor o COMTUR, solicita a indicação para
representação durante seis meses dessa gestão, podendo haver recondução, nas seguintes áreas:
•
Representantes dos Urbanistas – 2 VAGAS
•
Representante dos Meios de Hospedagem – 1 VAGA
•
Representante do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande – 1 VAGA
•
Representantes do Núcleo Turístico do Piracuama – 2 VAGAS
•
Representantes das Agências de Turismo do município – 2 VAGAS
•
Representantes de Transportadores Turísticos – 2 VAGAS
Para tal função esses representantes terão que respeitar o Regimento Interno do Conselho e
frequentar as reuniões que são todas segundas terças feiras de cada mês, no Auditório do Palacete
10 de Julho, rua Dep. Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220 as 17:30h
(duração máxima 1h 30 min horas).
I - DA ASSEMBLEIA
a) A Assembleia de eleição e posse dos conselheiros ocorrerá às 17:30, do dia 14 de abril de 2020,
no Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba - SP,
12400-220
b) Na Assembleia, caso haja apenas 01 (um) representante e/ ou respectivo suplente de cada
segmento, serão automaticamente eleitos para ocuparem as vagas do segmento correspondente.
No caso de haver mais de 01 (um) candidato e/ ou respectivo suplente para o preenchimento
da vaga, no mesmo segmento, os conselheiros atuais presentes escolherão entre os candidatos
inscritos e habilitados às vagas de titularidade e suplência do segmento.
c) Em caso de vacância no decorrer do mandato, serão chamados os demais classificados pela
ordem de votação.

Associação do Centro de Convivência para Idosos
“Cônego Nestor José de Azevedo”
Declarada de utilidade pública municipal pela lei nº 2955, de 23/11/1993
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 4811
Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 08
Conselho Municipal do Idoso – Registro nº 03
CNPJ: 60.125.747/0001-06
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS

II - DA INSCRIÇÃO
a) Para a inscrição e habilitação do candidato, cada instituição poderá indicar 02 (dois) candidatos,
sendo um titular e um suplente, que deverão apresentar os seguintes documentos:
- Ficha de inscrição (anexo1) devidamente assinada pelo representante legal da instituição;
- Cópias do CPF e RG dos candidatos.
As inscrições deverão ser feitas no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, no Palacete
10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220 ou através do
e-mail turismo@pindamonhangaba.sp.gov.br até a data da assembleia.
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2020.
			

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente 		

TEL (12) 99635 0259

“CÔNEGO NESTOR JOSÉ DE AZEVEDO”

Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, CEP. 12.410-010
CNPJ 50.455.179/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”, convoca todos
os associados para a Assembleia Geral à realizar-se no dia 30 de março de 2020 às
17h30, na sede social da Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, centro em
Pindamonhangaba, SP, em primeira convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos
associados ou às 17h45, em segunda convocação, com qualquer número de associados
presentes na sede da instituição.
Pauta: Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro do Ano de 2019 com o parecer do
Conselho Fiscal, conforme determina o artigo 23º do Estatuto Social da Instituição.
Pindamonhangaba, 04 de Março de 2020.
Benedita Aparecida de Souza Ribeiro - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** ABERTURA DE ENVELOPE DE PRÓXIMO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2019 (PMP 33643/2019)
A autoridade superior, considerando a análise técnica e parecer da Secretaria Municipal
de Saúde e parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, desclassificou as
empresas, nos itens: Carlos Eduardo Proença dos Santos, 06,13; Cirúrgica Izamed
Ltda EPP, 04, 06, 24; Dekore Comércio e Serviços SJ Campos Ltda, 04; Med Center
Comercial Ltda, 14; Portal Distribuidora Hospitalar Ltda ME, 04, 13, 14, 24; Top Care
Produtos e Serviços Hospitalares Eireli EPP, 13. Os itens 04 e 13 ficam fracassados e o
item 06 fica adjudicado à Portal Distribuidora Hospitalar Ltda ME (2º lugar). Determinou o
prosseguimento do certame, que cuida de “aquisição de móveis e materiais hospitalares”,
para abertura do envelope de documentação da empresa Hospi Bio Indústria e Comércio
de Móveis Hospitalares Ltda EPP, classificada em 3º lugar nos itens 14 e 24. A sessão fica
marcada para o dia 13/03/2020, às 10h, no mesmo local do evento anterior.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 304/2019 (PMP 35482/2019)
A autoridade superior, com base na análise técnica realizada na sessão pela equipe técnica
(setor elétrica) e parecer da análise técnica da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento
e parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, deu provimento ao recurso interposto pela
empresa Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP (processo 394/2020), desclassificando
a empresa Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Eireli no lote 01, classificando
a segunda colocada a empresa Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, e homologou, em
20/02/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos”,
em favor das empresas: Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, o lote 01, no valor total de
R$ 430.000,00 (itens-vl unit: 01-540,00; 02-449,40; 03-58,40; 04-57,10; 05-54,40; 06-55,40;
07-60,00; 08-58,90; 09-7,27; 10-67,95); e o lote 02 no valor total de R$ 350.000,00 (itens-vl
unit: 11-530,00; 12-505,00; 13-345,00).
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 287/2019 (PMP 34725/2019)
Foi firmado o contrato 201/2019, de 27/12/2019, para “aquisição de órteses”, no valor de R$
6.790,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante o Sr Isael Domingues, sendo
gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Abraão César do
Nascimento ME, o Sr Abraão César do Nascimento.
Foi firmado o contrato 202/2019, de 27/12/2019, para “aquisição de órteses”, no valor de
R$ 22.968,15, vigente por 12 meses, assinando pela contratante o Sr Isael Domingues,
sendo gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Guilherme
Kobbaz Darrigo ME, o Sr Guilherme Kobbaz Darrigo.
Foi firmado o contrato 203/2019, de 27/12/2019, para “aquisição de órteses”, no valor de R$
1.302,64, vigente por 12 meses, assinando pela contratante o Sr Isael Domingues, sendo
gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Vale Pé Oficina
Ortopédica Ltda EPP, o Sr Marcio Fernando Sena Simões.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***

PREGÃO Nº 290/2019 (PMP 35369/2019)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de garfos e pratos”, foram emitidas as
autorizações de fornecimento:
168/2020, de 19/02/2020, no valor de R$ 123.000,00, em favor de Levin Comercial Ltda ME;
167/2020, de 19/02/2020, no valor de R$ 55.800,00, em favor de AT & WP Comercial Ltda
EPP.
PREGÃO Nº 295/2019 (PMP 35397/2019)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de uniformes”, foi emitida a autorização de
fornecimento 139/2020, de 11/02/2020, no valor de R$ 15.225,00, em favor de Uniformes
Campinas Eireli EPP.
*** ADITAMENTO ***

Convocam os sócios fundadores, conselheiros, associados para uma Assembleia
Geral a se realizar:
Dia: 21/03/2020
Horário: 15 h em primeira chamada com 2/3 dos representantes, e às 15h30min h em
segunda chamada com 1/5 dos representantes.
Local: Sede da Associação, na Av. Abel Correa Guimarães, 1451, Vila Rica.

CENTRO ESPÍRITA ‘BEZERRA DE MENEZES’

10. Valente (2012)
Merida (princesa de um
reino escocês) não aceita

se casar com um príncipe
como manda a tradição. Irritada, ela encontra uma bruxa que poderia resolver sua
situação, mas que só piora.
Lista completa no site:
www.leiturinha.com.br
Reprodução Internet

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo

CONSELHEIROS QUE PERDERAM SUAS CADEIRAS
Ana Lúcia Gomes de Araújo
José Francisco de Azevedo Souza Caramêz
Pedro Cunha do Amaral Silva
Frederico do Rosário Ribeiro
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Ione de Almeida Barbosa
Bruno José pestana Salgado

gue passar para o outro lado
e, a partir daí, muitas confusões acontecem.
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Uma sessão de cinema
é sempre uma boa ideia.
Agora, quando é em família, a diversão pode ser
completa. Além de divertido, “as histórias podem
trazer inspiração e aprendizado” é o que diz o blog
‘Leiturinha’ – que preparou uma lista de filmes
infantis (antigos e atuais)
para toda a família se divertir e aprender. Listamos alguns, confira:

Pauta: Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio de 20
de março de 2020 até 19 de março de 2022.
Os interessados em participar deste Pleito Eleitoral terão prazo até dia
14 de março do corrente ano, às 15 horas, para inscrever suas chapas,
no endereço acima citado.

Ana Gilda Ferraz
Presidente

PREGÃO Nº 292/2015 (PMP 32423/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 14/02/2020, ao contrato 033/2016, que cuida de
“contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado em
oftalmologia para realização de consultas”, para prorrogação até 17/02/2021, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Horus Serviços
Médicos Eireli, o Sr André Luis Alvim Malta.
PREGÃO Nº 189/2017 (PMP 38144/2017)
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 05/02/2020, ao contrato 012/2018, que cuida de
“contratação de empresa especializada na realização de serviços de fornecimento de
gêneros alimentícios (pão, bolacha, margarina, leite e suco) para consumo da equipe
multiprofissional da base do Samu de Pindamonhangaba”, para prorrogação até 05/02/2021,
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa EE
Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda ME, a Sra Érika Martuscelli Bustamante da Silva.
PREGÃO Nº 185/2018 (PMP 29507/2018)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 16/12/2019, ao contrato 199/2018, que cuida de
“contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra para instalação
de tela de alambrado em 02 Postos de Entrega Voluntária (PEV), no Município de
Pindamonhangaba”, para prorrogação até 30/11/2019, assinando pela contratante a Sra
Marcela Franco Moreira Dias, e pela contratada, empresa Raul Rabello Neto EPP, o Sr
Raul Rabello Neto.

