
Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 20 de agosto de 20216

geral

Cronograma de Entrega das Cestas Básicas, pelo 
Setor de Almoxarifado Central, referente ao mês de Agosto/2021:

- Dia 27/08 (Sexta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas letras A, B, C, D, E, F;

- Dia 30/08 (Segunda-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas letras G, H, I, J, K, L;

- Dia 31/08 (Terça-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas letras M, N, O, P, Q;

- Dia 01/09 (Quarta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas letras: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

- Dias 02/09 (Quinta-feira) e 03/09 (Sexta-feira) 
- Servidores que não retiraram a sua cesta básica no dia correspondente à inicial de seu nome.

OBS.: 01) Os servidores aposentados (com idade acima de 60 anos) e gestantes deverão ser atendidos de forma 
preferencial, ou seja, por ordem de chegada e sem obedecer a ordem alfabética nos dias acima mencionados.

02)  A entrega das cestas básicas obedecerá a ordem alfabética das iniciais dos servidores benefi ciados e não da 
pessoa que estiver retirando as cestas (no caso de retirada da cesta básica por terceiros).

03) O horário de entrega será das 8:00 às 16:00 horas.

Essa deliberação foi determinada pelo COMITÊ DE COMBATE À CRISE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), e estará 
valendo até segunda ordem. 

Haverá, também, entrega de cestas na Subprefeitura de Moreira César, para facilitar aos servidores que residem ou 
trabalham naquela região. 

A intenção é atender da melhor maneira possível a todos os servidores e seus familiares. 

Salientamos que este período não será prorrogado em hipótese alguma.

Solicitamos dessa forma, que todos os servidores atentem-se às datas e horários, para que possamos nos adequar e 
fazer um trabalho mais efi ciente.

Agradecemos a colaboração de todos.
Secretaria Municipal de Administração

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS 
DAS CAMPINAS, SHANGRILÁ E SOLO RICO- AMACASS

 Comunica a todos os moradores interessados que haverá eleição no dia 04 de Setembro de 2021.
LOCAL - Praça Ester Ribeiro, Bairro das Campinas
HORÁRIO - Das 08hs as 12hs
Obs: (Todos deverão estar de Máscara e manter distanciamento, obedecendo protocolo sanitário.)
Haverá álcool gel no local para Higienização 
As inscrições deverão ser enviadas no E-mail rodrigues43jm@gmail.com ou Whats 996868641, até às 13hs do dia 03 
de setembro.
Inscrições contendo - Presidente e Vice, Secretário e vice, Tesoureiro e vice, Diretor social e vice, Diretor de cultura e 
vice, Diretor esporte e vice.

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2021
José Maria Rodrigues 

- Presidente

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 Nº 108/2021 (PMP 4683/2021)
Para “contratação de empresa especializada para 
concessão de licença de uso de sistema de gestão 
de assistência social em modelo ‘SAAS - Software as 
a Service’”, com recebimento das propostas até dia 
03/09/2021, às 14h e abertura e avaliação das propostas 
a partir das 14h01.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 
136/2021 (PMP 6457/2021)
Para “aquisição de fórmula infantil para alimentação 
de crianças de 04 a 12 meses e maiores de 12 meses 
de idade, matriculados nas Creches Municipais”, com 
recebimento das propostas até dia 02/09/2021, às 14h 
e abertura e avaliação das propostas a partir das 14h01.  

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.  

*** ERRATA ***
PREGÃO Nº 066/2017 (PMP 19210/2017) 
Na publicação do aditamento 01/2021, ao contrato 
072/2017, da licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de serviços 
em exames de mamografi a bilateral”, na edição de 
18/08/2021, desta Tribuna do Norte, p 06, onde se leu 
“assinando (...) pela contratada, empresa Pro Imagem 
Ltda, a Sra Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco e o Sr 
Leandro Vaz Figueira”, leia-se “assinando (...) pela 
contratada, empresa Pro Imagem Ltda, o Sr Antonio 
Carlos Messias e o Sr Leandro Vaz Figueira”. 

*** ADITAMENTO/APOSTILAMENTO ***
PREGÃO Nº 184/2019 (PMP 24042/2019) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 09/08/2021, 
ao contrato 121/2019, que cuida de “contratação de 
empresa para consultoria técnica previdenciária”, para 
prorrogação até 23/09/2022, assinando pela contratante 
o Sr Marcelo Ribeiro Martuscelli, e pela contratada, 
empresa EC2G Assessoria e Consultoria Ltda, o Sr 
Eduardo Pereira dos Santos. 
PREGÃO Nº 059/2017 (PMP 17350/2017) 
Foi fi rmado o apostilamento, de 13/08/2021, ao contrato 
059/2017, que cuida de “contratação de empresa 
para fornecimento de mão de obra especializada 
em urgência e emergência para o gerenciamento, 
operacionalização e execução de serviços de remoção 
terrestre de pacientes e atendimento pré-hospitalar 
móvel de urgência e emergência Samu 192 do Município 
de Pindamonhangaba”, para reajuste de 8,5087%, 
conforme variação do IPC FIPE, concedido a partir 
de 28/06/2021, à contratada, empresa Pronto Vida 
Emergências Médicas Ltda, assinando pela contratante 
a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos. 

PAT Município: Pindamonhangaba

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige 

experiência
Açougueiro 1 Ensino fundamental incompleto 06 meses
Ajudante de eletricista ( com curso de elétrica/ 
NR10/ NR35/ disponibilidade para viagens) 1 Ensino médio completo 06 meses

Ajudante geral em indústria (conhecimentos em 
montagem industrial/ mecânica/ metrologia e 
interpretação de desenhos técnicos)

12 Ensino médio completo 06 meses

Caldeireiro 2 Ensino médio completo 06 meses
Encanador industrial 2 Ensino médio completo 06 meses
Funileiro industrial 1 Ensino médio completo 06 meses
Mecânico ajustador 1 Ensino médio completo 06 meses
Mecânico de bicicletas 1 Ensino fundamental completo 06 meses
Mecânico montador 1 Ensino médio completo 06 meses
Medidor de mármore (possuir habilit. A/B) 1 Ensino médio completo 06 meses
Montador de andaimes 1 Ensino médio completo 06 meses
Operador de guindaste/ caminhão com munk 1 Ensino médio completo 06 meses
Padeiro/ Confeiteiro 1 Ensino fundamental  incompleto 06 meses
Pedreiro 1 Esnino médio completo 06 meses
Pintor industrial 2 Ensino médio completo 06 meses
Serralheiro industrial 1 Ensino médio completo 06 meses
Soldador 2 Ensino médio completo 06 meses
Soldador (MIG, TIG, eletrodo) 1 Ensino médio completo 06 meses
Soldador (TIG, Eletrodo) 2 Ensino médio completo 06 meses

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Regional: São José dos Campos

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador -  Oferece em 19/08/2021, as seguintes oportunidades:

Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br  OU 
Aplicativo SINE fácil (disponível na versão Android)

Dúvidas pelos telefones:(12) 3642-2530/ 3643-1518 ou 3637-2800.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS 
PELO EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ 
O FINAL DO EXPEDIENTE.

O time de Pinda entrou em 
campo nesta quarta-feira (18), 
contra o Palmeiras, pela segunda 
rodada do “Campeonato Paulis-
ta de Futebol Feminino”. O jogo 
ocorreu em Pindamonhangaba, 
no estádio Antônio Pinheiro Jú-
nior (Boa Vista). O time da casa 
fez um bom primeiro tempo, mas 
acabou sendo derrotado por 3 a 0 
pela equipe palmeirense. 

O jogo contou com a pre-
sença do prefeito Isael Domin-
gues, do vice-prefeito Ricardo 
Piorino, do secretário adjunto 
de Governo Alexandre Pereira 
Costa e do secretário de Espor-
tes Everton Chinaqui.

O primeiro tempo foi muito 
bom para a equipe de Pinda, 
que conseguiu jogar de igual 
para igual com a equipe alvi-
verde, terminando a primeira 
etapa em zero a zero. Porém, 
na segunda etapa, a equipe da 
capital colocou praticamente 
seu time titular todo, e acabou 
vencendo o jogo. A equipe de 
Pinda é a última colocada do 
campeonato, já a equipe do 
Palmeiras é o vice-líder, só atrás 
do Santos pelo saldo de gols. 

O próximo confronto da 
equipe de Pinda será contra a 
Ferroviária, em Araraquara, 
pela terceira rodada do Cam-
peonato Paulista de 2021. A 
equipe vai em busca da recupe-
ração no torneio.

“A estreia em casa, para nós, 
foi muito importante, diante de 
uma grande equipe, depois das 
meninas estarem voltando do 
tratamento de Covid-19. Elas 
desempenharam um bom papel 
dentro de campo, um primeiro 
tempo muito difícil, embaixo de 
um sol muito quente, consegui-
ram segurar o empate no pri-
meiro tempo, mas no segundo 
tempo prevaleceu a força física 
da equipe do Palmeiras. Nós es-
taremos aí nos preparando para 
as próximas partidas, para recu-
perar esses pontos perdidos den-
tro de casa, mas parabenizo toda 
a equipe pelo esforço e dedica-
ção”, disse o secretário de Espor-
te e Lazer, Everton Chinaqui.

“Voltar o futebol assim, na 
primeira divisão do Campeonato 
Paulista, é especial. É um momen-
to inédito. Para nós é uma alegria 
muito grande, estamos jogando 
com uma grande equipe do Brasil, 
a equipe do Palmeiras. Isso aqui é 
o começo para podemos dar ou-
tros passos. Tem muito patrocina-
dor que acredita nesse momento 
do esporte, no futebol feminino”, 
disse o prefeito Isael Domingues.

Pinda faz um bom primeiro tempo, mas 
acaba derrotada pela equipe do Palmeiras

A agenda desta semana 
do Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santoro, 
instituições da Secretaria de 
Cultura e Economia Criati-
va do Governo do Estado de 
São Paulo, geridas pela ACAM 
Portinari, continua com di-
versas atividades do Cultura 
em Casa. Os equipamentos 
destacam ofi cinas para a 
criançada e ações sobre o fol-
clore.

O “Encontros com Arte” de 
agosto celebra o Mês do Fol-
clore. Por isso, nesta quinta-
feira (19), às 15h, Museu e Au-
ditório compartilham, pelas 

mídias sociais, lendas folcló-
ricas contadas por crianças.

Já no sábado (21), o Pro-
grama Mais Sentidos ensi-
na, às 15h, a confeccionar 
carimbos super criativos e 
divertidos com materiais de 
fácil acesso, em celebração à 
Semana Nacional da Pessoa 
com Defi ciência Intelectual 
e Múltipla, comemorada de 
21 e 27 de agosto. A ação visa 
promover atividades lúdicas 
que proporcionam o desen-
volvimento da criatividade, 
da concentração, da sociali-
zação e da coordenação mo-
tora.

As lendas representam 
histórias e contos que são 
transmitidos de geração em 
geração. No domingo (22), em 
homenagem ao folclore, o pú-
blico virtual poderá conhecer 
e relembrar histórias típicas 
desta manifestação artística.

Além disso, na próxima 
segunda-feira (23), os equi-
pamentos ensinam a pro-
duzir um jogo do labirinto 
feito com a tampa da caixa 
de pizza. Uma brincadeira di-
vertida que irá proporcionar 
interação com toda a família, 
além de estimular a concen-

tração, o raciocínio, a percep-
ção visual e a coordenação 
motora.

Vale lembrar que as ins-
tituições estão abertas para 
visitação presencial de ter-
ça-feira a domingo, das 9h às 
18h, seguindo todos os proto-
colos de segurança sanitária 
para seus funcionários e visi-
tantes.

Todas as atividades esta-
rão disponíveis nas redes so-
ciais (Facebook e Instagram 
– @museufelicialeirner) e 
também no site ofi cial do mu-
seu: www.museufelicialeir-
ner.org.br/culturaemcasa.

Folclore brasileiro é destaque em 
museu da região
Programação conta também com confecção de carimbos criati vos (21); tudo online e gratuito

Divulgação
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