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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS 
PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 035/2020 (PMP 
1618/2020) 
Comunicamos o adiamento “sine 
die” da licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviço de assistência à saúde 
multiprofi ssional continuada na 
modalidade ‘home care’, pelo 
período de 12 meses”, para 
alteração do termo de referência e 
análise da impugnação interposta 
pela empresa Vital Care Soluções 
em Saúde Ltda EPP (protocolo nº 
10.253/2020). 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 007/2020 (PMP 
258/2020) 
Foi fi rmado o contrato 064/2020, 
de 14/05/2020, para “contratação 
de empresa especializada no 
controle de praga urbanas”, no 
valor de R$ 508.101,20, vigente 
por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Carlos 
Roberto Machado ME, o Sr Carlos 
Roberto Machado. 

*** AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO ***

PREGÃO Nº 018/2020 (PMP 
799/2020) 
Na licitação supra, que cuida 
de “aquisição de toners”, foram 
emitidas as autorizações de 
fornecimento: 
696/2020, de 04/05/2020, no valor 
de R$ 2.376,00, em favor de Entek 
Equipamentos Taubaté Ltda EPP; 
697/2020, de 04/05/2020, no 
valor de R$ 4.620,00, em favor 
de LSF Comércio e Serviços de 
Impressão Eireli

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

EDITAL Nº 04/2020

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, nos termos do artigo 44, § 6º combinado com artigo 
31, § 5º da Lei Federal nº 13.465/17, COMUNICA que se encontra em processo de Regularização 
Fundiaria de Interesse Social – REURB-S o Núcleo Habitacional denominado Loteamento Karina 
Ramos com acesso principal pela Rua José Teberga, fi cando assim NOTIFICADOS na qualidade 
de titulares de domínio, confi nantes ou terceiros eventualmente interessados, para que querendo 
apresentem impugnação, no prazo de 30 dias a contar da presente publicação, conforme faculdade 
legal disposta no artigo 31, parágrafo 1º da Lei Federal nº 13.465/17:
A área do núcleo Loteamento Karina Ramos, objeto da regularização fundiaria possui a seguinte 
descrição:
“Uma área de terras urbana, no município de Pindamonhangaba – SP, com área de 96.940,24m² 
(noventa e seis mil, novecentos e quarenta metros quadrados e vinte e quatro decímetros 
quadrados), dentro das seguintes medidas, azimutes e confrontações: começa do marco 1 com 
coordenadas UTM (E= 462763.42 N= 7466051.44), cravado no vértice formado pela Rua José 
Teberga com a Rua João Eugênio de Macedo, de onde segue em reta no azimute 356°40’1”, por 
uma distância de 159,19m (cento e cinquenta e nove metros e dezenove centímetros), confrontando 
com a  matricula nº 43565 propriedade de Fernanda Traldi, até encontrar com o marco 2 com 
coordenadas UTM (E= 462754.16 N= 7466210.36); daí segue em reta no azimute 353°8’14”, por 
uma distância de 17,61m (dezessete metros e sessenta e um centímetros), confrontando com a 
matricula nº 16503 propriedade de Satio Shinoda, até encontrar com o marco 3 com coordenadas 
UTM (E= 462752.06 N= 7466227.85); daí segue em reta no azimute 349°47’28”, por uma distância 
de 22,84m (vinte e dois metros e oitenta e quatro centímetros), confrontando com a matricula nº 
16503 propriedade de Satio Shinoda, até encontrar com o marco 4 com coordenadas UTM (E= 
462748.01 N= 7466250.33); daí defl ete à direita e segue em reta no azimute 66°44’9”, por uma 
distância de 130,04m (cento e trinta metros e quatro centímetros), confrontando com a matricula nº 
16503 propriedade de Satio Shinodi, até encontrar com o marco 5 com coordenadas UTM (E= 
462867.46 N= 7466301.68); daí defl ete à direita e segue em reta no azimute 142°32’13”, por uma 
distância de 116,25m (cento e dezesseis metros e vinte e cinco centímetros), confrontando com a 
Matrícula nº 10.941 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 6 com coordenadas 
UTM (E= 462938.18 N= 7466209.41); daí segue em reta no azimute 143°13’14”, por uma distância 
de 13,37m (treze metros e trinta e sete centímetros), confrontando com a continuação da Rua João 
Eugenio de Macedo, até encontrar com o marco 7 com coordenadas UTM (E= 462946.19 N= 
7466198.69); daí segue em reta no azimute 142°35’0”, por uma distância de 157,54m (cento e 
cinquenta e sete metros e cinquenta e quatro centímetros), confrontando com as Matrículas 10.941 
e 27.986 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 8 com coordenadas UTM (E= 
463041.90 N= 7466073.58); daí defl ete à direita e segue em reta no azimute 232°58’48”, por uma 
distância de 13,34m (treze metros e trinta e quatro centímetros), confrontando com a Matrícula nº 
55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 9 com coordenadas UTM (E= 
463031.24 N= 7466065.55); daí defl ete à esquerda e segue em reta no azimute 187°59’3”, por uma 
distância de 4,62m (quatro metros e sessenta e dois centímetros), confrontando com a Matrícula nº 
55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 10 com coordenadas UTM (E= 
463030.60 N= 7466060.97); daí defl ete à esquerda e segue em reta no azimute 143°52’9”, por uma 
distância de 18,37m (dezoito metros e trinta e sete centímetros), confrontando com a Matrícula nº 
55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 11 com coordenadas UTM (E= 
463041.43 N= 7466046.14); daí defl ete à direita e segue em reta no azimute 234°7’4”, por uma 
distância de 30,17m (trinta metros e dezessete centímetros), confrontando com a Matrícula nº 
55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 12 com coordenadas UTM (E= 
463016.98 N= 7466028.46); daí defl ete à esquerda e segue em reta no azimute 159°39’4”, por uma 
distância de 29,25m (vinte e nove metros e vinte e cinco centímetros), confrontando com a Matrícula 
nº 55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 13 com coordenadas UTM (E= 
463027.15 N= 7466001.04); daí defl ete levemente à esquerda e segue em reta no azimute 
146°50’53”, por uma distância de 31,16m (trinta e um metros e dezesseis centímetros), confrontando 
com a Matrícula nº 55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 14 com 
coordenadas UTM (E= 463044.20 N= 7465974.94); daí defl ete à direita e segue em reta no azimute 
234°36’0”, por uma distância de 23,23m (vinte e três metros e vinte e três centímetros), confrontando 
com a Matrícula nº 55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 15 com 
coordenadas UTM (E= 463025.26 N= 7465961.49); daí defl ete à esquerda e segue em reta no 
azimute 144°22’53”, por uma distância de 21,13m (vinte e um metros e treze centímetros), 
confrontando com a Matrícula nº 55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 
16 com coordenadas UTM (E= 463037.57 N= 7465944.31); daí segue em reta no azimute 
144°22’31”, por uma distância de 8,97m (oito metros e noventa e sete centímetros), confrontando 
com a Matrícula nº 55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 17 com 
coordenadas UTM (E= 463042.79 N= 7465937.02); daí segue em reta no azimute 144°22’31”, por 
uma distância de 8,97m (oito metros e noventa e sete centímetros), confrontando com a Matrícula 
nº 55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 18 com coordenadas UTM (E= 
463067.43 N= 7465902.63); daí defl ete levemente à esquerda e segue em reta no azimute 
133°59’55”, por uma distância de 8,68m (oito metros e sessenta e oito centímetros), confrontando 
com a Matrícula nº 55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 19 com 
coordenadas UTM (E= 463073.67 N= 7465896.61); daí segue em reta no azimute 138°46’15”, por 
uma distância de 22,20m (vinte e dois metros e vinte centímetros), confrontando com a Matrícula nº 
55.365 – CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 20 com coordenadas UTM (E= 
463088.31 N= 7465879.91); daí defl ete à direita e segue em reta no azimute 225°5’40”, por uma 
distância de 60,16m (sessenta metros e dezesseis centímetros), confrontando com a Matrícula nº 
60.285 - CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 21 com coordenadas UTM (E= 
463045.70 N= 7465837.44); daí segue em reta no azimute 223°52’17”, por uma distância de 
11,15m (onze metros e quinze centímetros), confrontando com a continuação da Rua Abel José de 
Campos, até encontrar com o marco 22 com coordenadas UTM (E= 463037.97 N= 7465829.40); 
daí segue em reta no azimute 223°28’11”, por uma distância de 54,53m (cinquenta e quatro metros 
e cinquenta e três centímetros), confrontando com a Matrícula nº 58.819 - CRI de Pindamonhangaba, 
até encontrar com o marco 23 com coordenadas UTM (E= 463000.46 N= 7465789.84); daí defl ete 
à direita e segue em reta no azimute 320°39’36”, por uma distância de 24,67m (vinte e quatro 
metros e sessenta e sete centímetros), confrontando com a Matrícula nº 58.819 - CRI de 
Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 24 com coordenadas UTM (E= 462984.82 N= 
7465808.92); daí defl ete à esquerda e segue em reta no azimute 223°41’52”, por uma distância de 
7,30m (sete metros e trinta centímetros), confrontando com a Matrícula nº 58.819 - CRI de 
Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 25 com coordenadas UTM (E= 462979.78 N= 
7465803.64); daí defl ete à esquerda e segue em reta no azimute 143°39’39”, por uma distância de 
21,39m (vinte e um metros e trinta e nove centímetros), confrontando com a Matrícula nº 58.819 - 
CRI de Pindamonhangaba, até encontrar com o marco 26 com coordenadas UTM (E= 462992.45 
N= 7465786.41); daí defl ete à direita e segue em reta no azimute 234°23’34”, por uma distância de 
30,28m (trinta metros e vinte e oito centímetros), confrontando com a propriedade de Maria da 
Glória Carlota, até encontrar com o marco 27 com coordenadas UTM (E= 462967.83 N= 
7465768.78); daí defl ete à direita e segue em reta no azimute 324°28’31”, por uma distância de 
16,44m (dezesseis metros e quarenta  quatro centímetros), confrontando com a Rua José Teberga, 
até encontrar com o marco 28 com coordenadas UTM (E= 462958.28 N= 7465782.16); daí segue 
em reta no azimute 323°3’37”, por uma distância de 13,85m (treze metros e oitenta e cinco 
centímetros), confrontando com a Rua José Teberga, até encontrar com o marco 29 com 
coordenadas UTM (E= 462949.96 N= 7465793.23); daí segue em reta no azimute 324°28’13”, por 
uma distância de 131,99m (cento e trinta e um metros e noventa e nove centímetros), confrontando 
com a Rua José Teberga, até encontrar com o marco 30 com coordenadas UTM (E= 462873.25 N= 
7465900.64); daí segue em reta no azimute 324°37’23”, por uma distância de 15,05m (quinze 
metros e cinco centímetros), confrontando com a Rua José Teberga, até encontrar com o marco 31 
com coordenadas UTM (E= 462864.54 N= 7465912.91); daí segue em reta no azimute 324°24’43”, 
por uma distância de 103,70m (cento e três metros e setenta centímetros), confrontando com a Rua 
José Teberga, até encontrar com o marco 32 com coordenadas UTM (E= 462804.19 N= 
7465997.24); daí segue em reta no azimute 324°56’1”, por uma distância de 50,89m (cinquenta 
metros e oitenta e nove centímetros), confrontando com a Rua José Teberga, até encontrar com o 
marco 33 com coordenadas UTM (E= 462774.96 N= 7466038.89); daí segue em reta no azimute 
315°44’27”, por uma distância de 17,05m (dezessete metros e cinco centímetros), confrontando 
com a Rua José Teberga, até encontrar o marco 1; onde teve início esta descrição, fechando assim 
o polígono.”
As plantas, projetos e especifi cações, estão à disposição para consulta, na sede da Prefeitura 
Municipal, junto à Departamento de Regularização Fundiária.
Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação será interpretada como 
concordância com a Reurb-S, procedendo-se a todas as medidas necessárias para a Regularização 
do núcleo supramencionado.
Pindamonhangaba, 27 de abril de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal de Pindamonhangaba

João Henrique Ferrari Gontijo
Secretário Municipal de Habitação

Germano Miguel de Assis
Diretor do Depto. De Regularização Fundiária

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONVOCAÇÃO – 
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020

Ficam as senhoras conselheiras, 
senhores conselheiros titulares e 
suplentes, entidades e sociedade civil 
do Conselho Municipal de Assistência 
Social, convocados a participarem, na 
data e local abaixo, da “4ª Reunião 
Ordinária de 2020”, cuja pauta vem a 
seguir:
Pauta:
• Leitura e Aprovação de Ata;
• Deliberação sobre Repasse de Verba 
Federal – Termo de Aceite / Portaria 
339/2020 – Recurso Emergencial de 
Verba Federal para SUAS;
• Deliberação sobre crédito 
complementar emergencial ao Lar São 
Vicente de Paulo;
• Solicitação de Abertura – PMAS Web;
• Deliberação sobre o Aditamento à 
Parceria – Centro Dia do Idoso
• Processo Eleitoral – Gestão 
2020/2022 – Cronograma
• Informes Gerais.
Dia: 20/05/2020 (quarta-feira)
Horário: 19h00 (dezenove horas) 
Local: Reunião online – Transmisão 
pelo perfi l do CMAS no Facebook
Facebook: (CMAS – Conselho 
Municipal de Assistência Social de 
Pindamonhangaba)

Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não 
puderem participar (sociedade civil 
e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifi quem sua falta 
através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.
sp.gov.br ou cmas@
pindamonhangaba.sp.gov.br

Os sábados de junho con-
tarão com a O�icina Online 
Críticas sem Crise: Da Poe-
sia à Prosa na programação 
da Biblioteca de São Paulo 
(BSP), instituição da Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São 
Paulo, gerida pela Organiza-
ção Social SP Leituras (eleita 
pelo segundo ano consecu-
tivo uma das 100 Melhores 
ONGs do Brasil). Com ins-
crições gratuitas (vagas li-

mitadas – con�ira disponibi-
lidade) pelo site www.bsp.
org.br/inscricao, a iniciativa 
vai de encontro ao conceito 
#CulturaemCasa, da Secreta-
ria, que visa estimular o dis-
tanciamento social por meio 
da ampliação do acesso e da 
oferta de conteúdos virtuais 
dos equipamentos.

Carina Carvalho é quem 
comandará as atividades, in-
dicadas para maiores de 18 
anos e que somam carga horá-

ria de 12 horas. Os encontros 
estão marcados para os dias 
6, 13, 20 e 27 de junho, sem-
pre das 14h às 17h, e fazem 
parte do projeto Literatura 
Brasileira Contemporânea 
no XXI, realizado em parce-
ria com a UNIFESP. A o�icina 
visa compartilhar técnicas, a 
partir da leitura de textos de 
escritoras brasileiras contem-
porâneas. Cada participante 
irá aprofundar seus conheci-
mentos sobre o tema, realizar 

exercícios e, ao �inal, escrever 
uma resenha consistente so-
bre um livro selecionado, que 
pode ser publicada em blog 
do projeto. Carina pretende 
encaminhar os trabalhos para 
que cada um possa comparti-
lhar sua voz e postura crítica 
nos textos criados durante os 
encontros.

Carina Carvalho é poeta, 
trabalha com edição e revi-
são de materiais didáticos e 
de aprendizagem socioemo-

cional. Mestra em Estudos 
Literários pela UNIFESP, ela 
assina a série poética Ensaio 
para sair de casa, que inte-
grou a coletânea do II Prêmio 
Ufes de Literatura, e é autora 
dos livros de poemas “Ma-
rambaia”, “Passi�lora” e “Cor-
po clareira”. 

Importante lembrar que 
a BSP está com atividades 
presenciais suspensas. Para 
mais informações, acesse as 
redes sociais:

O�icina Online “Críticas sem Crise: 
Da Poesia à Prosa” está na programação 
de junho da Biblioteca de São Paulo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – PROCESSO STM-PRC-2020/05404
Encontra-se aberto na Estrada de Ferro Campos do Jordão o Pregão Eletrônico nº 
001/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS 
PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO 
JORDÃO, EM PINDAMONHANGABA SP - PARTICIPAÇÃO AMPLA, do tipo Menor 
Preço, OC 370030000012020OC00003. A realização da sessão será na data de 
20/05/2020 às 10h00, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. Edital disponível 
em http://www.efcj.sp.gov.br/Licitacao/BuscaArquivoLicitacaoId/139

Atendendo a liminar do Processo Digital nº: 1001553-93.2020.8.26.0445 foi reaberto o prazo 
para apresentação dos títulos, como disposto no item 7 do edital e disponibilizados nos sites www.
iuds.org.br e www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Informamos aos candidatos que aqueles que apre-

sentaram seus títulos nos dias 26 ou 27/03/2020 não é necessário apresentar novamente.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, no uso de suas atribuições e prerrogati-
vas legais,  FAZ CONHECER a quem possa interessar, da seguinte convocação:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROVA DE TÍTULOS
7. DOS TÍTULOS E SUA AVALIAÇÃO
7.1 Haverá prova de títulos de caráter apenas classi�icatório para os candidatos habilitados na prova 

objetiva para os empregos de ARQUITETO; ASSISTENTE SOCIAL; BIOMÉDICO CITOLOGISTA; DENTISTA; 
DIRETOR DE ESCOLA; ENFERMEIRO; ENGENHEIRO; FISIOTERAPEUTA; MÉDICO AMBULATORIAL EM 
CLÍNICAS BÁSICAS E ESPECIALIDADES – PSIQUIATRA; MÉDICO DO TRABALHO; MÉDICO PLANTONISTA 
– CLÍNICO GERAL; MÉDICO PLANTONISTA – PEDIATRA; MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA; NU-
TRICIONISTA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (ENSINO FUNDA-
MENTAL/INFANTIL); PSICÓLOGO e TERAPEUTA OCUPACIONAL, tendo como objetivo valorizar a formação 
acadêmica, com pontuação máxima de 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apre-
sentados seja superior a esse valor. Cada título será considerado uma única vez, para efeito de pontuação, 
conforme tabela:

7.2 Os pontos alcançados na prova de títulos serão somados ao total de pontos obtidos na prova obje-
tiva. 

7.3 Não haverá desclassi�icação do candidato pelo não envio dos títulos.
7.4 A convocação para envio dos títulos será feita por meio de Edital de Convocação a ser publicado 

no Jornal Tribuna do Norte e disponibilizados nos sites www.iuds.org.br e www.pindamonhangaba.sp.gov.
br, devendo o candidato tomar conhecimento da data e procedimentos para envio dos títulos.

7.5 Serão considerados como títulos apenas os relacionados no Anexo IV, limitada à pontuação total 
estabelecida na tabela do item 7.1.

7.6 Serão analisados apenas os títulos que contenham as cargas horárias dos cursos, conteúdo pro-
gramático e forem apresentados em frente e verso de cada título.

7.7 Quando a documentação estiver relacionada a certi�icados ou diplomas de cursos, esses deverão 
ser apresentados mediante cópia frente e verso.

7.8 Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós-graduação em nível de mestrado ou de doutora-
do deverão ser de cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– CAPES, do Ministério da Educação.

7.9 Caso o candidato ainda não detenha a posse de seu diploma, o candidato deverá apresentar em 
seu lugar a ata de dissertação e a ata de defesa de tese.

7.10 O título de curso realizado no exterior será considerado válido somente se, o documento estiver 
traduzido para o Português, por tradutor juramentado e em conformidade com as normas estabelecidas na 
Resolução nº 01 de 03/04/2001 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

7.11 No ato do envio de títulos, o candidato deverá anexar no site do IUDS o formulário constante do 
Anexo IV, preenchido e assinado.

7.12 Os documentos cujos títulos estiverem ilegíveis para leitura serão automaticamente indeferidos, 
não atribuindo a devida pontuação a qualquer candidato. 

7.13 Os títulos dos candidatos não habilitados serão descartados após a homologação dos resultados 
�inais. 

7.14 Não serão recebidos/analisados os documentos originais e as cópias simples.
7.15 É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas as condições pre-

vistas no item 7.6
7.16 Após o candidato anexar no site do IUDS a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclu-

são de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
7.17 Não serão computados os títulos anexados fora do prazo estabelecido ou em desacordo com o 

disposto neste Capítulo.
7.18 Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos cons-

tantes da tabela apresentada no Anexo IV, o candidato terá anulada a respectiva pontuação.
7.19 Todos os títulos deverão ser anexados no site do IUDS, o candidato deverá acessar o site www.

iuds.org.br no prazo estabelecido no Edital de Convocação para a Prova de Títulos, acessar a Área do Can-
didato e em “Prova de Títulos” anexar os documentos conforme a tabela do item 7.1 do Edital.

Os candidatos deverão apresentar os títulos nos dias 26 e 27 de maio no site do IUDS www.iuds.org.
br acessando o sistema através do login e senha, na área do candidato em “Prova de Títulos”, anexando a 
documentação exigida.

Pindamonhangaba, 18 de maio de 2020. 

Isael Domingues
PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Fabrício Augusto Pereira
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FAIXA TITULAÇÃO QUANTIDADE MÁXIMA 
POR TÍTULO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA

01 Doutorado concluído na 
área afi m 01 5,0 5,0

02 Mestrado concluído na 
área afi m 01 3,0 3,0

03
Especialização concluída 

na área afi m e com no 
mínimo 360 horas

01 2,0 2,0

TOTAL DE PONTOS 10,0
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