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Divulgação

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 PRESENCIAL Nº 149/2021 (PMP 7615/2021)
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção mecânica preventiva e corretiva, com reposição sem exclusividade de 
peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para caminhões e ônibus 
da frota da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, com recebimento dos 
envelopes até dia 30/11/2021, às 08h e início da sessão às 08h30.   

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.  

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2021 (PMP 6077/2021) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais 
elétricos para serem utilizados na manutenção geral de todas as Secretarias 
Municipais”, a pedido da Secretaria Municipal de Governo e Serviços Públicos, 
remarcando sua abertura, com recebimento das propostas até dia 01/12/2021, às 
08h30 e início dos lances em 03/12/2021 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.642, DE 17 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-
Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e nos termos do inc. 
II e §5º do art. 5º da Lei nº 5.574, de 17 de 
outubro de 2013, 
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão Eleitoral 
responsável pelo processo da eleição dos 
representantes da Sociedade Civil para 
compor o Conselho Municipal da Juventude, 
e nomear os membros a seguir indicados:

I- Poder Público:
a) João Roberto de Castro Correa 
b) Antonio Carlos Macedo Giudice 

II- Sociedade Civil
a)  Sílvia de Castro Rezende 
b)  Lúcia Marlene Dias 

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

Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Vice-Prefeito no exercício do cargo 

de Prefeito Municipal

Everton Chinaqui de Souza Lima
Secretário de Esporte e Lazer 

Registrada e publicada na Secretaria 
de Negócios Jurídicos em 
17 de novembro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

                 MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                        ESTADO DE SÃO PAULO 
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Extrato de Termo Aditivo nº 10/2021 – Convênio nº 01/2018 firmado entre a Santa Casa de 

Misericórdia de Pindamonhangaba e a Secretaria Municipal de Saúde 
 

Extrato do Termo Aditivo ADITAMENTO Nº 10/2021 - CONVÊNIO Nº 01/2018 
Processo Administrativo 4.502/2018 
Celebrantes Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de Saúde e 

Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba 
Objeto Integrar a CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a 

sua inserção de saúde consistentes na prestação de serviços médico-
hospitalares e ambulatoriais, visando a garantia da atenção integral à 
saúde dos munícipes de Pindamonhangaba e região referenciada, bem 
como, a Disponibilização de 10 (dez) leitos de UTI, exclusivas para 
atendimento dos pacientes diagnosticados e suspeitos da COVID-19. 

Texto  Cláusula Primeira – O presente instrumento de aditamento contratual é 
celebrado nos termos expressos do Convênio n.º 01/2018, firmado entre 
a CONVENENTE E CONVENIADA, de acordo com a justificativa da 
Secretaria Municipal de Saúde, integrante do processo n.º 4.502/2018, 
ficando aditada a Cláusula Décima Primeira, conforme previsto no 
plano de trabalho covid-19 (fls.1622 a 1625) o valor de R$ 
1.440.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta mil reais). 
 
Parágrafo único - As despesas deste termo aditivo onerarão a funcional 
programática da Secretaria Municipal de Saúde: Recurso Federal – 
dotação orçamentária nº 01.10.30.10.302.0014.2057.3.3.50.39.00 – 
Ficha nº 1258. 
 
Cláusula Segunda – Fica prorrogado o prazo da execução da 
disponibilidade dos 10 (dez) leitos de UTI, exclusivos para atendimento 
de pacientes diagnosticados ou suspeitos da COVID-19 por mais 90 
(noventa) dias, passível de prorrogação necessidade e/ou demanda do 
cenário da pandemia do coronavírus no município de 
Pindamonhangaba, a contar de 02/12/2021 e encerrando-se em 
01/03/2022. 

Ratificado ratificar as demais cláusulas 
Data de Assinatura 16/11/2021 
Valor R$ 1.440.000,00 
 

2 colunas po 11 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, o(s) 
candidato(s) nominado(s) a seguir, por ordem 
de classifi cação, munido(s) da seguinte 
documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última 
eleição ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade - RG;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo 
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho 
de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida e recente;
14 - Dependentes de 0 a 5 anos – Certidão de 
Nascimento e Caderneta de Vacinação;
15 - Dependentes de 6 a 14 anos – Certidão 
de Nascimento e Declaração de Escolaridade.

FISIOTERAPEUTA
Dia 26/11/2021 às 10 horas
1º NATALIA VASCONCELOS CASQUILHO

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

Começou nessa quarta-feira 
(17), a “Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol de Salão”, tor-
neio que contará com o apoio da 
Secretaria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba, da Rádio Difusora de 
Pindamonhangaba, Rádio Prince-
sa FM e Cruzeiro do Sul Virtual. A 
administração é de Benedito José 
Coelho, Presidente da L.P.F.S. 

O campeão e o vice-campeão 
recebem troféu e medalha, o ter-
ceiro colocado recebe troféu, o 
artilheiro e a defesa menos vaza-
da do campeonato também rece-
bem um troféu de premiação.

Ficou decidido no Conselho 
Arbitral que cada equipe terá o 
direito de inscrever até 15 atle-
tas, um técnico, um massagista e 
um diretor. Na categoria princi-
pal adulto, o tempo de jogo será 
de dois tempos de 20 minutos 
(tempo corrido), com 10 minutos 

de intervalo. É obrigatório cada 
equipe trazer a sua bola em con-
dições de jogo, a bola utilizada 
será a Max 500 ou Max 1.000.

As pontuações fi cam divididas 
da seguinte forma: vitória 3 pon-
tos, empate 2 pontos e derrota 0 
pontos. Caso tenha empate entre 
dois times na pontuação fi nal da 
fase de grupos, os seguintes cri-
térios serão adotados para o de-
sempate: confronto direto, saldo 
de gols nas partidas realizadas 
entre si, saldo de gols em toda a 
fase de classifi cação, maior nú-
mero de gols marcados, menor 
número de gols sofridos, menos 
cartões amarelos, menor número 
de cartões vermelhos e por fi m o 
sorteio.

O campeonato será dividido 
em seis grupos, com quatro times 
em cada grupo, sendo Grupo A: 
Azeredo Força Jovem, Colegas FC, 
Fora o Baile e Os Barbaros; Gru-

po B: ACS, Barcelona, Borba Gato 
e Santa Cecília; Grupo C: Cidade 
Nova, Eloyna Dortmund, Família 
Bronk e Família Vila Rica; Gru-
po D: Einsenbahia, Poko Loko, 
Scorpions e Unidos do Arareta-
ma; Grupo E: Arara Pinda, Bayer 
Taubaté, Beta e Campos Maia; 
Grupo F: ADC Grêmio, Castolira, 
Goiabal e Real Madruga.

Na primeira fase, os times jo-
garão em turno único, dentro do 
grupo, classifi cando-se os dois 
primeiros colocados de cada gru-
po, e mais os quatro melhores 
terceiros colocados. 

A fase de grupos se encerra na 
sexta-feira, dia 17 de dezembro. 
As oitavas de fi nal ocorrem en-
tre os dias 21 e 23 de dezembro. 
No dia 28 de dezembro ocorrem 
as quartas de fi nal, dia 4 de ja-
neiro as semifi nais e a grande fi -
nal ocorre no dia 7 de janeiro de 
2022, uma sexta-feira.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, 
através do Departamento de 
Trânsito, esclarece que o semáforo 
existente no cruzamento das ruas 
Expedicionários e Jorge Tibiriçá 
com as ruas Deputado Claro César 
e Gustavo de Godoy encontra-se 
em manutenção.
Devido à complexidade dos 
serviços, os mesmos são realizados 
por uma empresa especializada, 
que na manhã desta quarta-feira 
(17) iniciou os procedimentos e 
constatou um rompimento na rede 
de cabo subterrâneo de energia do 
equipamento.
A Prefeitura informa que está 
providenciando a manutenção 
correti va para solucionar o 
problema e pede atenção 
redobrada dos motoristas que 
trafegam pela região. A presença 
de um agente de trânsito também 
vem sendo disponibilizada no 
local dentro das possibilidades do 
cronograma de trabalho da equipe.

Semáforo em manutenção 
na região central

Começou nessa quarta-feira (17), a “Copa 
Brasil Interclubes de Judô”. O torneio que 
será disputado em Pindamonhangaba con-
ta com alguns dos principais judocas do 
país na maior competição interclubes por 
equipes de 2021, apresentada por Brades-
co com realização da Confederação Brasi-
leira de Judô.

Esta é a segunda edição do campeonato 
que se tornou a principal disputa por equi-
pes mistas do país.  

Na primeira fase, os oito clubes serão 
divididos, por sorteio, em dois grupos com 
quatro clubes cada. Eles se enfrentarão em 
sistema de eliminatória, os dois primeiros 
colocados de cada grupo se classifi cam 
para as semifi nais. Os vencedores farão a 
disputa pelo título e os perdedores das se-
mifi nais disputarão a medalha de bronze.  

Cada confronto terá até seis lutas nos 
pesos 57kg, 70kg, +70kg, 73kg, 90kg e +90kg. 
Vence o confronto o clube com o maior nú-
mero de vitórias. Quem fi zer 4 a 0 primei-
ro vence.  

A “Copa Brasil Interclubes de Judô” será 
transmitida nacionalmente pelo canal fe-
chado Sportv durante os quatro dias de 
evento, a partir das 14h.

“Nós parabenizamos a CBJ por mais um 
evento. Pindamonhangaba se orgulha de 
receber um evento deste tamanho, com 
grandes nomes e personalidades do Judô”, 
disse o secretário de Esporte e Lazer da 
Prefeitura, Everton Chinaqui.

Confi ra a programação:
Quarta-feira (17) - 
Eliminatórias Grupo A (3 confrontos)

Quinta-feira (18) - 
Eliminatórias Gurpo B (3 confrontos) 

Sexta-feira (19) - 
Semifi nais (2 confrontos)

Sábado (20) - 
Disputa de Bronze e Final (2 confrontos)
Horário: 14h (horário de Brasília)

“Copa Brasil 
Interclubes de Judô” 
será disputada em 
Pindamonhangaba

Começou nessa quarta-feira a 
“Liga Pindamonhangabense de 
Futebol de Salão”
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