
 geral
Tribuna do Norte  Pindamonhangaba, 11 de agosto de 20214

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 3ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões da Secretaria de Finanças e Orçamento, sito 
à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 09 
horas e 30 minutos do dia 17 de agosto do ano de 2021.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais do Fundo de Previdência (LC n°. 01/2004, 
art. 10);
b) Aprovação dos Regimentos Internos e Código de Ética do Fundo de Previdência (LC nº 01/2004, 
art. 17);
c)  Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2021.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** 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 ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N° 105/2021 (PMP 5263/2021)
Para “aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para a prefeitura municipal de Pindamonhangaba, pelo 
período de doze meses”, com recebimento das propostas até dia 24/08/2021, às 08h30 e abertura e avaliação das 
propostas às 08h31.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2021 (PMP 5408/2021)
Para “contratação de empresa prestadora de serviço especializada em instalação de cerca elétrica e concertina, incluindo 
mão de obra especializada e fornecimento do material para o novo prédio da secretaria de saúde”, com recebimento dos 
envelopes até dia 27/08/2021, às 14h e início da sessão às 14h30.  

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://www.bbmnetlicitacoes.com.
br para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 010/2020 (PMP 769/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 08/07/2021, ao contrato 126/2020, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na realização de consultas e exames oftalmológicos com caráter resolutivo pelo período de 06 (seis) 
meses em uma unidade móvel de saúde, podendo ser prorrogado por igual período, até que fi nde o saldo de consultas 
contratadas”, para prorrogação até 18/07/2021, e acréscimo de 25%, correspondente a R$ 67.680,00, passando o valor 
total para R$ 338.400,00, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa 
20/20 Serviços Médicos S/S, o Sr Fabio Vieira da Silva. 

PREGÃO Nº 011/2020 (PMP 861/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2021, de 13/07/2021, ao contrato 085/2020, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de diagnósticos por imagem radiológica com fornecimento de equipamento, 
software, materiais, insumos e mão de obra por profi ssionais especializados necessários à execução dos serviços”, para 
prorrogação até 13/07/2022, e reajuste de 8,5087%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para 
R$ 631.781,05, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Ambrósio 
e Ambrósio Radiologia Ltda ME, o Sr Domicio Ambrosio Filho. 

PREGÃO Nº 084/2020 (PMP 4134/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 05/2021, de 05/08/2021, ao contrato 133/2020, que cuida de “aquisição de combustíveis 
automotivos, álcool etílico hidratado, gasolina C comum e óleo diesel S-10 destinados a abastecer a frota municipal”, 
para reajuste (a partir de 05/08/2021), do item 01 (óleo diesel), para R$ 4,749, e do item 02 (gasolina comum), para 
R$ 5,3508, assinando pela contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Rede Sol Fuel 
Distribuidora S/A, o Sr Flavio Jandoso Navarro. 

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 25/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.411/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente – Projeto 
Crescer 

 Objeto: O presente instru mento tem por objeto o  repasse de 
recurso  do Fundo M unic ipal  dos  Dire itos  da  Cr iança  e  do  
Adolescente –  FUMCAD para  promover o  desenvolvimento  
do Programa Transformando V idas,  espec if icamente para 
cu steio  das d espesas compreend idas no p lano de traba lho  
integrante do  Processo Adm in istr at ivo nº 5 .411/2021 ,  o  
qual  passa  a  ser  parte integrante  e  ind issociável  do 
presente termo de fomento .  

 Descrição do apostilamento: Readequação do Cronograma de Desembolso. 
 Data do apostilamento: 10/08/2021 

 

Objetivo principal desta lei 
brasileira é estipular punição 
adequada e coibir atos de violên-
cia doméstica contra a mulher

Com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, uma ação 
na praça Monsenhor Marcondes, 
celebrou os 15 anos da Lei Maria 
da Penha – completados no últi-
mo sábado, dia 7 de agosto.

Organizada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Mu-
lher, a atividade contou com vá-
rias parceiras, além dos mem-
bros do Conselho.  

A Lei Maria da Penha é con-
siderada o marco inicial da pro-
teção às mulheres brasileiras 
contra a violência de gênero e 
foi sancionada em 2006. 

É sempre bom reforçar 
os tipos de violência 

contra mulher: 

VIOLÊNCIA FÍSICA
Entendida como qualquer 

Ação na Monsenhor Marcondes celebra 
os 15 anos da Lei Maria da Penha

conduta que ofenda a integrida-
de ou saúde corporal da mulher.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
É considerada qualquer con-

duta que: cause dano emocio-
nal e diminuição da autoestima; 
prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento da mulher; ou 
vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, cren-
ças e decisões.

VIOLÊNCIA SEXUAL
Trata-se de qualquer con-

duta que constranja a presen-
ciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada 
mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força.

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL
Entendida como qualquer 

conduta que confi gure reten-
ção, subtração, destruição par-
cial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, docu-

mentos pessoais, bens, valores 
e direitos ou recursos econômi-
cos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades.

VIOLÊNCIA MORAL
É considerada qualquer con-

duta que confi gure calúnia, di-
famação ou injúria. 

Em caso de 
violência, ligue: 

190: Você pode chamar a po-
licia até o local.

180: A Central de Atendimen-
to à Mulher funciona 24 horas 
por dia, recebendo ligações de 
qualquer lugar do país, para for-
necer informações e encaminhar 

Prorrogadas inscrições 
para os cursos gratuitos do 
Novotec Expresso

São 28 opções para jovens 
de até 24 anos, em áreas como 
Gestão e Negócios, Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção e Meio Ambiente

Foram prorrogadas até do-
mingo (15) as inscrições para 
mais de 30 mil vagas em 28 
cursos gratuitos de qualifi ca-
ção profi ssional do Novotec 
Expresso em todas as regi-
ões do Estado. O programa 
é uma iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, em par-
ceria com a Secretaria de Edu-
cação e o Centro Paula Souza 
(CPS), instituição responsável 
pelas Escolas Técnicas (Etecs) 
e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais. Os interes-
sados devem acessar o site 
www.novotec.sp.gov.br.

O Novotec Expresso é uma 
das modalidades do Novotec, 
que disponibiliza cursos de 
qualifi cação profi ssional para 
jovens de até 24 anos, com 
duração de 120 horas, com 
o apoio de Etecs, Fatecs e ou-
tras instituições. Seguindo os 
protocolos sanitários, as aulas 
serão ministradas em formato 
online e semipresencial, con-
forme disponibilidade local 
e escolha do participante. As 
aulas remotas são transmiti-
das ao vivo, por meio de plata-
formas digitais, e os encontros 
presenciais ocorrem na uni-
dade escolhida na inscrição.

Como se inscrever
Podem se candidatar a 

uma vaga, jovens entre 14 e 
24 anos, com Ensino Funda-
mental completo. É importan-
te fi car atento aos critérios de 

classifi cação utilizados para 
selecionar os alunos quando 
há mais inscritos que vagas. 
O programa não utiliza exa-
me de seleção e tem como 
premissa a paridade de gêne-
ro dentro das turmas. A prio-
ridade são estudantes matri-
culados no Ensino Médio da 
rede estadual e das Etecs.

Ao acessar o site, basta 
fazer um cadastro simples e 
selecionar o município de in-
teresse para verifi car quais 
cursos estão disponíveis. A 
comunicação com os inscritos 
é feita pelo e-mail cadastrado 
na hora da inscrição. As aulas 
têm previsão de início em 30 
de agosto.

São 28 cursos, para aten-
der às demandas do mercado 
e aos interesses dos jovens, 
divididos em quatro áreas:

Gestão e Negócios – Aju-
dante de Logística; Assisten-
te Financeiro; Atendente de 
Farmácia; Auxiliar de Vendas; 
Comunicação e Projeto de 
Vida para o Mercado de Tra-
balho; Excel Aplicado à Área 

Administrativa; Gestão de 
Pequenos Negócios; Gestão 
de Projetos com MS Project; 
Gestão de Projetos Sociais; Of-
fi ce 2019; Rotinas de Recursos 
Humanos e Técnicas de Aten-
dimento.

Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação – Compu-
tação em Nuvem; Criação de 
Sites e Plataformas Digitais; 
Design de Plataformas Digi-
tais e Experiência do Usuário; 
Introdução a Banco de Dados; 
Introdução ao Desenvolvi-
mento em Java; Jogos Digitais; 
Marketing Digital e Vendas 
em Redes Sociais; Programa-
ção Básica para Android; e 
Segurança no Mundo Digital.

Produção Cultural e De-
sign – Agente Cultural; Auxi-
liar de Projetos Gráfi cos; Edi-
ção de Vídeo para Youtube; 
Introdução à Animação Digi-
tal; Photoshop e CorelDRAW 
– Tratamento de Imagem e 
Ilustração Digital.

Meio Ambiente – Introdu-
ção à Jardinagem; e Paisagis-
mo – Técnicas e Projeto.

DivulgaçãoDivulgação

denuncias aos órgãos competen-
tes. A ligação é totalmente gratui-
ta de telefone fi xo ou celular.

Procure ajuda: Não passe 
por isso sozinha, procure ajuda 
de familiares, amigos, vizinhos, 
Unidade Básica de Saúde e Con-
selho dos Direitos da Mulher.

Vá à delegacia: Você pode 
ir até a delegacia da mulher ou 
qualquer delegacia próxima. 

Procure ajuda médica: Se 
estiver machucada é importan-
te realizar o exame de corpo 
de delito. Em caso de violência 
sexual você tem direito à as-
sistência integrada na rede de 
saúde pública, acesso a trata-
mento contraceptivo de emer-

TELEFONES ÚTEIS EM 
PINDAMONHANGABA: 

Policia Militar: 190.
SAMU: 192
Bombeiros: 193
Delegacia de Defesa da 
Mulher: (12) 3645-1641
Denuncia Anônima: 180
Guarda Civil: 153
OAB: (12) 3642-4234
Direitos Humanos: 100

TELEFONES ÚTEIS EM 
PINDAMONHANGABA: 

Policia Militar: 190.
SAMU: 192
Bombeiros: 193
Delegacia de Defesa da 
Mulher: (12) 3645-1641
Denuncia Anônima: 180
Guarda Civil: 153
OAB: (12) 3642-4234
Direitos Humanos: 100

Gastão Guedes

gência e medicação preventiva 
contra doenças sexualmente 
transmissíveis, inclusive Aids.

Prorrogadas inscrições 
para os cursos gratuitos do 
Novotec Expresso

São 28 opções para jovens 
de até 24 anos, em áreas como 
Gestão e Negócios, Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção e Meio Ambiente

Foram prorrogadas até do-
mingo (15) as inscrições para 
mais de 30 mil vagas em 28 
cursos gratuitos de qualifi ca-
ção profi ssional do Novotec 
Expresso em todas as regi-
ões do Estado. O programa 
é uma iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, em par-
ceria com a Secretaria de Edu-
cação e o Centro Paula Souza 
(CPS), instituição responsável 
pelas Escolas Técnicas (Etecs) 
e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais. Os interes-
sados devem acessar o site 
www.novotec.sp.gov.br.

O Novotec Expresso é uma 
das modalidades do Novotec, 
que disponibiliza cursos de 
qualifi cação profi ssional para 
jovens de até 24 anos, com 
duração de 120 horas, com 
o apoio de Etecs, Fatecs e ou-
tras instituições. Seguindo os 
protocolos sanitários, as aulas 
serão ministradas em formato 
online e semipresencial, con-
forme disponibilidade local 
e escolha do participante. As 
aulas remotas são transmiti-
das ao vivo, por meio de plata-
formas digitais, e os encontros 
presenciais ocorrem na uni-
dade escolhida na inscrição.

Como se inscrever
Podem se candidatar a 

uma vaga, jovens entre 14 e 
24 anos, com Ensino Funda-
mental completo. É importan-
te fi car atento aos critérios de 

classifi cação utilizados para 
selecionar os alunos quando 
há mais inscritos que vagas. 
O programa não utiliza exa-
me de seleção e tem como 
premissa a paridade de gêne-
ro dentro das turmas. A prio-
ridade são estudantes matri-
culados no Ensino Médio da 
rede estadual e das Etecs.

Ao acessar o site, basta 
fazer um cadastro simples e 
selecionar o município de in-
teresse para verifi car quais 
cursos estão disponíveis. A 
comunicação com os inscritos 
é feita pelo e-mail cadastrado 
na hora da inscrição. As aulas 
têm previsão de início em 30 
de agosto.

São 28 cursos, para aten-
der às demandas do mercado 
e aos interesses dos jovens, 
divididos em quatro áreas:

Gestão e Negócios – Aju-Gestão e Negócios – Aju-Gestão e Negócios –
dante de Logística; Assisten-
te Financeiro; Atendente de 
Farmácia; Auxiliar de Vendas; 
Comunicação e Projeto de 
Vida para o Mercado de Tra-
balho; Excel Aplicado à Área 

Administrativa; Gestão de 
Pequenos Negócios; Gestão 
de Projetos com MS Project; 
Gestão de Projetos Sociais; Of-
fi ce 2019; Rotinas de Recursos 
Humanos e Técnicas de Aten-
dimento.

Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação – Compu-ção e Comunicação – Compu-ção e Comunicação –
tação em Nuvem; Criação de 
Sites e Plataformas Digitais; 
Design de Plataformas Digi-
tais e Experiência do Usuário; 
Introdução a Banco de Dados; 
Introdução ao Desenvolvi-
mento em Java; Jogos Digitais; 
Marketing Digital e Vendas 
em Redes Sociais; Programa-
ção Básica para Android; e 
Segurança no Mundo Digital.

Produção Cultural e De-
sign – Agente Cultural; Auxi-
liar de Projetos Gráfi cos; Edi-
ção de Vídeo para Youtube; 
Introdução à Animação Digi-
tal; Photoshop e CorelDRAW 
– Tratamento de Imagem e 
Ilustração Digital.

Meio Ambiente – Introdu-
ção à Jardinagem; e Paisagis-
mo – Técnicas e Projeto.

Gastão Guedes
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