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Editorial

A indicação dessa semana 
é o �ilme “Coringa”

Internet

Esta nova versão do perso-
nagem, que rendeu o Oscar de 
Melhor Ator à Joaquin Phoe-
nix, conta a origem de um 
dos maiores vilões de todos 
os tempos, e que  trouxe uma 
temática bastante impactante 
para o público. Diferentemen-
te dos quadrinhos, a base da 
loucura de Coringa se refere 
a uma sociedade corrompida 
pelo caos. Arthur Fleck (Co-
ringa) é um comediante mal 
sucedido com sérios transtor-
nos mentais. Com uma vida 
extremamente difícil, ele aca-
ba se perdendo em meio a tan-
tos problemas.

“Este filme é extremamente 
realista, e isso o faz excepcio-
nal. Ele aborda a vida de um 
cidadão desamparado pelo 
Estado e totalmente oprimi-
do pela sociedade. Ao vermos 

esse filme, acredito que cria-
mos um pouco de conscienti-
zação sobre o modo como tra-
tamos as pessoas”.

Vinicius Sousa – 
Autônomo

Zeladoria chega ao Feital com calçadas 
e mais segurança ao pedestre

As ações de zeladoria conti nu-
am sendo executadas a todo vapor 
pela Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e nessa quarta-feira (11) es-
tão sendo realizadas na avenida 
João Francisco da Silva, no bairro 
do Feital.

Através da Secretaria de Go-
verno e Serviços Públicos toda a 
extensão desta principal artéria 
do bairro, da divisa com a Cidade 
Nova até o Bar do Mel (às margens 
da Via Dutra) o passeio público será 
pavimentado com concreto trazen-
do mais segurança para pedestres e 
dando um novo visual para o bairro.

“Atendendo pedido do prefeito 
Isael, realizamos ações semelhan-
tes no bairro do Araretama, Vale 
das Acácias, Residencial Cícero 
Prado CDHU, entre outros pontos 
da cidade de grande movimen-

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:

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 (PMP 6070/2021)
Para “contratação de empresa especializada para execução de reforma e 
ampliação de prédio escolar -  em Elias Bargis Mathias, com fornecimento de 
material e mão-de-obra”, com recebimento dos envelopes até dia 27/08/2021, 
às 08h30 e início da sessão às 09h.  

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.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021 (PMP 5876/2021) 
A autoridade superior, com base na análise técnica dos documentos exigidos 
no termo de referência, realizada pelo Setor de Laboratório, homologou, 
em 10/08/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização do exame rt-pcr em tempo real sars-
cov-2, com utilização de técnicas moleculares para identifi cação de genes 
virais, em amostras respiratórias de pacientes com suspeita de infecção para 
coronavirus 2019 (covid-19), pelo período de 12 meses”, o item 01, no valor 
total de R$ 560.000,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 055/2020 (PMP 2809/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 29/07/2021, ao contrato 100/2020, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 
preventiva e de manutenção corretiva pelo período de 12 meses, com 
fornecimento de peças quando necessário para os fogões e fornos instalados 
nas unidades escolares e projetos da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Pindamonhangaba, conforme especifi cações e quantidades 
constantes no termo de referência”, para prorrogação até 19/08/2022, e 
reajuste de 8,5087% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do 
contrato para R$ 86.806,96, assinando pela contratante a Sra Luciana de 
Oliveira Ferreira, e pela contratada, empresa Edinaldo Lopes de Oliveira, o Sr 
Edinaldo Lopes de Oliveira. 

PREGÃO Nº 177/2016 (PMP 18005/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 09/08/2021, ao contrato 187/2016, que 
cuida de “contratação de instituição fi nanceira para processamento de folha 
de pagamento dos servidores da Prefeitura, aposentados e pensionistas do 
Fundo de Previdência (FPMP), através de créditos em ‘conta salário’ e/ou 
‘conta corrente’, com exclusividade”, para prorrogação até 18/02/2022, com 
revogação automática tão logo seja realizada a assinatura de novo documento 
contratual sem ônus para as partes, assinando pela contratante o Sr Marcelo 
Ribeiro Martuscelli, e pela contratado, Banco Santander (Brasil) S/A, a Sra 
Cristina Ohara Camargo e a Sra Juliana Campos Brasil Lopes Gonçalves.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO – 

10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros 
titulares e suplentes, do Conselho Municipal de Assistência 
Social, convocados a participarem, e entidades, trabalhadores, 
usuários e demais representantes da sociedade civil 
convidados a participarem, na data abaixo, da “10ª Reunião 
Extraordinária de 2021”, cuja pauta vem a seguir: 

Pauta:

- Deliberação sobre Recurso Estadual destinado à 
Proteção Social Especial - Ações para Pessoas em 
Situação de Rua;

Dia: 16/08/2021 (segunda-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online – acesso pela plataforma virtual
Google Meet

L i n k : h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / q o p - c x y e -
ozg?hs=122&authuser=4

Diego Matheus Araujo de Oliveira
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022

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

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 386, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.

   
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 006/2012,  para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 26 de agosto de 2021,  sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 de agosto de 2021.
SMA/egga/memo 30.908/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 387, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 001/2021,  para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 11 de agosto de 2021,  sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 de agosto de 2021.
SMA/egga/memo 30.373/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 390, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 013/2019,  para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 19 de agosto de 2021,  sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 de agosto de 2021.
SMA/egga/memo 30.906/2021

Divulgação

A importância da 
vacinação
A vacina é fator preponderante para evitar 

internações e óbitos relacionados aos 
casos de Covid-19. Neste sentido, a secretaria 
Municipal de Saúde de Pindamonhangaba vem 
reforçando a importância desse gesto.

Na edição de hoje, divulgamos uma matéria 
que trata deste tema e traz, além de relatos, 
um gráfico com o número de internações e 
de óbitos no início do segundo semestre deste 
ano, quando a maioria dos idosos já havia sido 
imunizada com as duas doses da vacina.   

Pindamonhangaba aplicou mais de 140 mil 
doses de vacinas até o momento – sendo que 
quase 39 mil munícipes já estão com ciclo de 
imunização coberto, o que representa 23% da 
população.

De acordo com informações da secretaria de 
Saúde do município, o número de internações 
atingiu, nesta semana, o menor índice chegando 
à casa dos 20% de ocupação dos leitos (UTI e 
Enfermaria). 

Os números de novos casos da doença 
também vêm caindo consideravelmente: a 
última semana registrou 203 casos. Os óbitos 
estão se mantendo estável na faixa de 5 ou 6 
casos semanalmente.

Especialistas afirmam que a vacina ameniza 
as complicações causadas pelo vírus, pode 
evitar internações e preservar a vida. 

Pinda realiza “10ª Conferência 
de Saúde” no sábado

O Comus (Conselho Mu-
nicipal de Saúde), com apoio 
da Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
vai realizar a “10ª Conferência 
Municipal de Saúde Dr. Briner 
Castelli Azevedo”, neste sábado 
(14), das 8 às 15 horas, no Sale-
sianos.

Este ano, o tema será “As 
diretrizes do SUS diante da 
Pandemia” e as inscrições po-
dem ser feitas até dia 13 de 
agosto, na sala do Conselho 
Municipal de Saúde de Pinda-

monhangaba (avenida Albu-
querque Lins, 163 – São Bene-
dito) ou no próprio evento.

Mais informações pelo 
telefone 3550-0512 ou pelo 
e-mail comus.pindamonhan-
gaba@gmail.com.

Antes da conferência, hou-
ve debate nas pré-conferên-
cias realizadas nos bairros, 
sob cinco eixos relacionados 
ao tema: Financiamento do 
SUS, Controle Social e Comus, 
Acessos aos Diferentes Niveis 
de Atenção, Saúde Mental, e 

Recursos Humanos e as Espe-
cialidades.

De acordo com o presiden-
te do Comus, Thiago Silva, a 
participação popular foi funda-
mental para o debate de ideias 
e levantamento do maior nú-
mero possível de situações a se-
rem abordadas na Conferência, 
dentro do seu tema.

Com isso, o presidente 
acredita que o evento será 
ainda mais abrangente, o que 
trará enormes ganhos para a 
saúde em Pindamonhangaba.

Gripe: Pinda mantém vacinação para todos 
os públicos em 12 locais

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba con-
ti nua a terceira etapa da vacinação 
contra o vírus da gripe (infl uenza 
H1N1) nesta quinta-feira (12), en-
quanto durarem os estoques.

Para esta fase, a aplicação será 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 
11h e das 13 às 16h, em vários 
locais: ESF Feital, ESF Castolira, 
ESF Azeredo, ESF Cruz Grande, 
ESF Bonsucesso, ESF Eloyna, ESF 
Jardim Regina, ESF Santa Cecília, 
ESF Campinas, ESF Jardim Impe-
rial, UBS Vila Rica, e sala de vacina 
do Ciaf.

A terceira fase será para todos 
os públicos. As pessoas precisam 
levar documento de identi dade.

Atenção
Em virtude da vacinação con-

tra Covid-19, o público deve fi car 
atento às recomendações do Mi-
nistério da Saúde.

A imunização contra infl uenza 
só poderá ser feita 15 dias antes 
ou após a vacinação contra coro-
navírus. Desta forma, é recomen-
dado que as pessoas que estão 
recebendo doses da Coronavac/
Butantan não recebam a vacina 
contra infl uenza entre a primeira e 
a segunda dose contra Covid-19, 
pois esse intervalo é de até 28 
dias e, portanto, pode não respei-
tar o período recomendado de 15 
dias entre a vacina contra um vírus 
e outro.

Assim, esse grupo poderá re-
ceber a vacina contra infl uenza 15 
dias antes da primeira dose contra 
coronavírus ou 15 dias após a se-

gunda dose.
No caso das pessoas que es-

tão sendo imunizadas contra 
Covid-19 com a AstraZeneca/
Oxford/FioCruz e Pfi zer, que pos-
suem intervalo médio de 3 meses, 
é perfeitamente possível ser vaci-
nado contra infl uenza entre a pri-
meira e a segunda dose contra co-
ronavírus, pois o período mínimo 
de 15 dias entre um ti po de vacina 
e outro seria respeitado.

Da mesma forma, quem tomou 
a primeira dose com o imunizante 
Janssen, basta fazer o cálculo de 
15 dias, pois é dose única.

Os que fi caram com dúvidas e 
já foram vacinados contra Covid-19 
devem levar a carteira de vacinação 
e serão orientadas por profi ssionais 
de saúde nas unidades.

tação, atendendo sempre os re-
clames da população. Estamos 
cuidando da cidade com todo ca-

rinho que ela merece”, afi rmou o 
secretário e vice-prefeito Ricardo 
Piorino.
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