Tribuna do Norte

4

Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2020

geral

Concessionária mantém ações de
apoio aos caminhoneiros na via Dutra
A CCR NovaDutra contabilizou no ﬁm do mês de julho mais
de 150 mil ações realizadas durante a pandemia, em apoio
aos caminhoneiros que trafegam pela via Dutra abastecendo hospitais e supermercados.
As ações de apoio com entrega
de kits alimentação e higiene,
orientação sobre o novo coronavírus, atendimento clínico e
médico, seguem durante o mês
de agosto, agora concentrados
dentro do espaço do “Programa
Estrada para a Saúde”, criado
especialmente – e que ﬁca na
altura km 82, em Roseira.
Com a retomada dos serviços na maioria dos postos localizados na rodovia, as ações
se concentrarão neste local. O
motorista proﬁssional poderá
dar uma parada para realizar
uma checagem da sua saúde,
além de poder realizar serviços
emergenciais dentários na clínica do espaço.
A ação de apoio ao caminhoneiro faz parte do plano, que o

Grupo CCR realiza em nos cinco
estados brasileiros onde administra rodovias. Sobre as 150 mil
ações realizadas desde março, início da pandemia, mais de 57 mil
kits alimentação foram distribuídos, 14 mil cabines de caminhões
foram desinfectadas, 15 mil máscaras foram distribuídas entre
outros serviços realizados, com o
apoio de empresas parceiras.
“Sem dúvida é um número
de ações e atendimentos rea-

lizados sem precedentes aos
usuários da rodovia. A vida
de todos foi modiﬁcada com a
chegada da pandemia e os caminhoneiros tiveram um papel
muito importante para manter
o país abastecido”, explicou
Carla Fornasaro, diretora-presidente da CCR NovaDutra.
Os serviços disponibilizados acontecem por ordem de
chegada, conforme ows dias e
os horários abaixo:

Sobre o programa
O “Estrada para a Saúde”,
gerenciado pelo Instituto
CCR, oferece acompanhamento contínuo e gratuito aos caminhoneiros, por
meio de exames médicos,
tratamento
odontológico
e outros serviços para melhorar a qualidade de vida
e o bem-estar. Desde 2002,
quando o programa foi ini-

* ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (neste momento
de pandemia, somente atendimentos de emergência):
Segundas e quartas-feiras, das 8h às 18h;
Terças e quintas-feiras, das 7h às 17h, e
Sextas-feiras, das 9h às 17h;
* ATENDIMENTO CLÍNICO:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;
* CONSULTAS MÉDICAS:
De quarta a sexta-feira, das 13h às 16h.

ciado, mais de 287 mil usuários foram atendidos, por
meio das unidades ﬁxas
instaladas na CCR ViaOeste
e CCR AutoBAn, e ações realizadas na CCR NovaDutra,
CCR MSVia, CCR SPVias e CR
RodoNorte. Só no ano passado, 21 mil caminhoneiros foram atendidos nos postos do
Programa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.408, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90, na Emenda
Constitucional nº 107, de 2020, e nas demais disposições aplicáveis e de acordo com o
requerimento do interessado,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER AFASTAMENTO dos seus empregos, a partir de 15 de agosto de 2020,
aos servidores a seguir relacionados, para concorrerem a cargo público nas eleições de
novembro do ano em curso, dando ampla publicidade nos 3 (três) meses que antecedem
o pleito:
- Alexsandro Eberton Martins
-Protocolo 18063/2020
- Djanira Salles
-Protocolo 18120/2020
- Giovana Cristina das Dores de Souza
-Protocolo 18021/2020
- José Ricardo da Silva -Protocolo 18074/2020
- Pedro Henrique Justino da Silva -Protocolo 18044/2020
Parágrafo único. O servidor deverá observar e cumprir as disposições constantes da
Legislação supramencionada sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 15 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 091/2020 (PMP 4400/2020)
Para “aquisição de creme barreira para o paciente Luiz Otávio Laurindo Machado”,
com entrega dos envelopes até dia 31/08/2020 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.

*** 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 Nº 045/2020 (PMP 2211/2020)
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço especializado de
manutenção e conservação de gramados, jardins existentes e passeio de prédios públicos
conforme termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 01/09/2020 às 14h e início da
sessão às 14h30.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2020 (PMP 2648/2020)
Para “aquisição de materiais de serralheria a serem utilizados em diversas obras no município de
Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 15/09/2020 às 14h e início da sessão às
14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2020 (PMP 4531/2020)
Para “contratação de empresa especializada na instalação de equipamento de proteção coletiva
– EPC na forma de barreira de vidro ‘guichê’ nos locais de atendimento ao público da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 24/08/2020 às 14h e início
da sessão às 14h30.
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.
*** IMPUGNAÇÃO / REABERTURA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2020 (PMP 2884/2020)
A autoridade superior, Sra Maria Eduarda Abreu San Martin (decreto municipal 5828/2020),
acolheu, em 11/08/2020, a impugnação interposta pela empresa Contemar Ambiental Comércio de
Containers Ltda (protocolo 12473/2020), com base na manifestação técnica da Secretaria de Meio
Ambiente, determinando a reabertura do certame, que cuida de “aquisição de mobiliário urbano
(lixeira, container, bancos, mesas com bancos, pergolado, contentor para resíduos e balanço)”,
com alteração do ato convocatório (termo de referência). Fica marcada a reabertura para o dia
03/09/2020, com entrega dos envelopes às 08h e início da sessão às 08h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no endereço acima das
8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 005/2020 (PMP 604/2020)
A autoridade superior, Sr Alcemir José Ribeiro Palma (decreto 5828/2020), considerando o parecer
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a não manifestação das empresas Adeilton Aristides
Rodrigues e Espaço D – Consultoria e Assessoria Educacional Cultural e Empresarial Ltda ME, de
manter as propostas por mais 60 dias, deu provimento ao recurso interposto pela empresa Entek
Cursos Livres Ltda e desclassiﬁcou a empresa Espaço D – Consultoria e Assessoria Educacional
Cultural e Empresarial Ltda ME dos itens 01, 02, 04 e 06, e homologou, em 13/08/2020, e
adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de treinamento e capacitação e qualiﬁcação de oﬁcinas de artesanatos e palestras de
empreendedorismo e para a geração de renda”, em favor da empresa Entek Cursos Livres Ltda, os
itens 01, 02, 03, 05 e 06, no valor total de R$ 126.422,80. Item 04 fracassado.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2020 (PMP 3545/2020)
A autoridade superior, Sra Marcela Franco Moreira Dias (decreto 5828/2020), homologou, em
07/08/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de agregados (pedra britada
tipo rachão, pedra britada nº 01, 02 e 03 e bica corrida)”, em favor da empresa VP Materiais para
Construção Ltda EPP, os itens (item-vl unit em R$): 01-43,18; 02-47,16; 03-25,52; 04-47,25; 0546,09.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
A Prefeitura comunica que se encontram disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referente ao PPRP nº 200/2019 de “aquisição de água mineral”, com validade
de 12 meses, assinadas em 22/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 455/2020
Empresa:
MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME
ATA nº 456/2020
Empresa:
MARIKO ROBERTA TASHIKAWA DA SILVA ME
***
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de
Preços referente ao PPRP nº 026/2020 de “contratação de empresa especializada no serviço de
lavagem de uniforme e agasalhos de competição de diversas modalidades”, com validade de 12
meses, assinadas em 18/06/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 200/2020
Empresa:
R Z MARCON ME
***
A Prefeitura comunica que se encontram disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro
de Preços referente ao PPRP nº 029/2020 de “aquisição de equipamentos para o desenvolvimento
lúdico e pedagógico (playground) para alunos da rede municipal de ensino de Pindamonhangaba”,
com validade de 12 meses, assinadas em 02/07/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 201/2020
Empresa:
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP
ATA nº 202/2020
Empresa:
R F GORY COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 203/2020
Empresa:
TECHNICAL NET COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referente ao PPRP nº 017/2020 de “contratação de empresa especializada
em confecção de letras caixa em PVC, letras caixa em aço inox, letras caixa em aço galvanizado,
placas em PS, placas em ACM para identiﬁcação, placas em alumínio, placas em aço inox, com
instalação conforme descrição, dentro do perímetro da cidade de Pindamonhangaba pelo período
de 12 (doze) meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 14/07/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 204/2020
Empresa:
ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA ME
ATA nº 205/2020
Empresa:
JTCM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
ATA nº 206/2020
Empresa:
RODRIGO R. A. VILELA – ME
ATA nº 207/2020
Empresa:
RONE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME
ATA nº 208/2020
Empresa:
T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP
***
A Prefeitura comunica que se encontram disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referente ao PPRP nº 044/2020 de “aquisição de ferragens a serem utilizadas
em diversas obras/manutenções no município de Pindamonhangaba”, com validade de 12 meses,
assinadas em 15/07/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 209/2020
Empresa:
ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS
LTDA
ATA nº 210/2020
Empresa:
MTL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ALUGUEL DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2020

-

Protocolo 18330/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.409, DE 17 DE AGOSTO DE 2020.

Parágrafo único. O servidor deverá observar e cumprir as disposições constantes da
Legislação supramencionada sob pena de responsabilidade funcional.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90, na Emenda
Constitucional nº 107, de 2020, e nas demais disposições aplicáveis e de acordo com o
requerimento do interessado,

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLVE:

Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2020.

Art. 1º CONCEDER AFASTAMENTO do seu emprego, a partir de 15 de agosto de 2020, ao
servidor a seguir relacionado, para concorrer a cargo público nas eleições de novembro do
ano em curso, dando ampla publicidade nos 3 (três) meses que antecedem o pleito:

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 17 de agosto de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2020 (PMP 1948/2020)
Para “aquisição de materiais de pintura”, com entrega dos envelopes até dia 15/09/2020 às 08h e
início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2020 (PMP 2979/2020)
Para “aquisição de materiais para atender o setor de serralheria”, com entrega dos envelopes até
dia 14/09/2020 às 14h e início da sessão às 14h30.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER AFASTAMENTO do seu emprego ao servidor a seguir relacionado,
para concorrer a cargo público nas eleições de novembro do ano em curso, dando ampla
publicidade nos 3 (três) meses que antecedem o pleito:

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 14 de agosto de 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90, na Emenda
Constitucional nº 107, de 2020, e nas demais disposições aplicáveis e de acordo com o
requerimento do interessado,

- Expedito da Silva Filho
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
DE PINDAMONHANGABA
GESTÃO 2020/2022
I. O COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba na pessoa de sua
Presidente, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 6.122 de 16 de maio
de 2018, CONVOCA a Sociedade Civil para credenciamento e inscrição de candidatos visando à
participação na Assembleia para escolha dos novos membros representantes da Sociedade Civil
que deverão integrar o Conselho Municipal de Turismo - Gestão 2020/2022, cujas normas são
regidas pelo presente Edital.
II. Os representantes da sociedade civil organizada deverão obedecer à seguinte composição:
a) Um representante dos Meios de Hospedagem;
b) Um representante dos Restaurantes e Bares Diferenciados;
c) Um representante do Sindicato Rural de Pindamonhangaba;
d) Um representante das Agências de Turismo;
e) Um representante dos Guias de Turismo;
f) Um representante dos Transportadores Turísticos;
g) Um representante das Escolas Técnicas;
h) Um representante do Artesanato;
i) Um representante do turismo de Aventura;
j) Um representante do Núcleo Turístico de Ribeirão Grande: e,
k) Um representante do Núcleo Turístico de Piracuama;
l) Um representante da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – ACIP

- Manoel Mauricio Ferrari Mendes

- Protocolo 18257/2020

Parágrafo único. O servidor deverá observar e cumprir as disposições constantes da
Legislação supramencionada sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15
de agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 17 de agosto de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
fls. 170
fls. 170

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1004223-12.2017.8.26.0445 e o código 940AB6F.

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PORTARIA GERAL Nº 5.410, DE 17 DE AGOSTO DE 2020.

Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2020.

I - DA ASSEMBLEIA
a) A Assembleia de escolha de novos conselheiros ocorrerá às 17:30h, do dia 13 de outubro 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 escolhidos 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 representantes da sociedade civil
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.
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.
III - DOS PRAZOS
a) Cronograma
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 18/08/2020
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – de 24/08 a de 24/09 de 2020
ESCOLHA DOS NOVOS CONSELHEIROS –13/10/2020
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO – 20/10/2020
a) As inscrições, de 24/08 a 24/09 de 2020, 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
IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo, com a divulgação do edital, prazos
e formas de acesso, podendo inclusive expedir ofícios às entidades comunicando a abertura do
presente Edital.
b) 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.
c) O mandato de conselheiro do Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba terá o
prazo de 02 (dois) anos, permitida a recondução, não será remunerado e será considerado serviço
relevante para o Município.
d) Ao ﬁnal do processo será redigida a ata ﬁnal com os resultados e será dada posse aos novos
conselheiros, em assembleia especíﬁca, marcada para este ﬁm.
e) Na assembleia de posse também será realizada a eleição da diretoria.
f) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão responsável por este edital, a saber: Ademir
Lopes Pereira, Jairo Fogaça e Kelly Eugênio Mendonça Faria.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2020.
Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente
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: _______________________ E-mail: _______________________________
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)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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