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Pinda promoverá festa para crianças
no Parque da Cidade e no Zito
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Esportes e
Lazer, realizará dois grandes eventos em comemoração ao “Dia das Crianças”,
um no Parque da Cidade,
dia 12 de outubro, e outro
no Centro Esportivo Zito,
em Moreira César, dia 16.
A festa do “Dia das
Crianças – No Mundo da
Diversão” - será muito
especial, principalmente
porque o evento voltará
a ser realizado depois de
dois anos devido à pandemia.
A diretora de Lazer,
Marilda de Oliveira, disse
que a festa das crianças,
tanto no Parque da Cidade quanto no Zito, contará
com grande estrutura para
as crianças e famílias. “Nos
dois locais haverá oficina
de pipas, escultura em balão, pintura facial, futebol
de sabão, touro mecânico, pirâmide de escalada,

brinquedoteca, palhaços,
malabares, show com Dj’s,
músicas, além da participação do Exército, com
circuito de habilidades e
exposição de materiais militares”.
No Zito, além de tudo
isso ainda haverá atividades aquáticas para crianças
de até 14 anos, sendo que os
menores de 8 anos deverão
estar acompanhados por
um adulto responsável.
O evento contará com
apoio e participação de
outras secretarias da Prefeitura, como de Cultura e
Turismo, de Saúde, e de Assistência Social. “Estamos
envolvendo outras áreas
para termos ações voltadas
também para os pais das
crianças. Contamos com
apoio de toda a administração Dr. Isael para fazermos duas grandes festas
para as crianças”, afirmou
o secretário de Esportes,
Everton Chinaqui.

Centro Paula Souza abre
edital de concurso para
contratação de professores
Ao todo, a instituição contratará 993 docentes para Etecs de
São Paulo; os editais são divulgados em lotes e seleção caberá
à unidade de ensino
Com autorização do Governo
do Estado de São Paulo, o Centro
Paula Souza (CPS) tem 295 editais abertos para seleção de professores que atuarão nas Etcs
(Escolas Técnicas Estaduais) em
66 cidades. A seleção será realizada pelas unidades contratantes. Mais de 600 editais serão liberados nas próximas semanas.
No total, serão contratados 993
professores de Ensino Médio e
Técnico.

As contratações estão previstas para o primeiro semestre do
próximo ano, respeitando as restrições do período eleitoral. Como
as datas de inscrição variam, é
importante que o cronograma
seja acompanhado no site.
A cada publicação de editais
no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, os candidatos terão
um prazo para solicitar a redução ou isenção da taxa de inscrição, no valor total de R$ 105,50.
As regras para obter o benefício
estão descritas nos editais. A
adesão ao concurso deve ser feita exclusivamente de forma online. Para participar, o interes-

sado localiza o edital desejado,
preenche o formulário e paga a
taxa de participação. Como requisito, o concorrente deve ter
licenciatura, bacharelado ou nível superior em tecnologia, com
habilitação equivalente à área
escolhida para lecionar.
Confira mais informações e
a disponibilidade de vagas por
cidades, distribuídas em ordem
alfabética, através do link: https://bkpsitecpsnew.blob.core.
windows.net/uploadsitecps/
sites/1/2022/09/295-editais
-abertos-em-concurso-publico
-para-contratacao-de-professores.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, em determinação no que dispõe a Lei
101/2000, através deste Edital, convida as autoridades
e a população para comparecerem à Câmara Municipal de Pindamonhangaba, sito a Rua Alcides Ramos
Nogueira, nº. 860, seguindo as normas de segurança
contra Covid-19, para realização de Audiência Pública
em cumprimento a Lei, para expor as Metas Fiscais do
Município, do 2º Quadrimestre de 2022, no dia 28 de
Setembro de 2022, às 9 horas.
Pindamonhangaba, 15 de Setembro de 2022.

_______________________________________
Isael Domingues
Prefeito Municipal

CONvOCAÇÃO
O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA (CMGP), no uso de suas atribuições legais, convoca seus
pares para a reunião do CMGP, a realizar-se no dia 23/09/2022 às 10h00, no Paço Municipal,
situado a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/
SP, para discussão quanto ao recebimento das MIP aos Conselheiros (CMGP), e demais assuntos
pertinentes.
Presidente do CMGP

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022 ENTRE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
- APOSTILAMENTO -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
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*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***
CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2022 (PMP 2634/2022)
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba comunicou que fica adiado “sine die”, para correção
do edital da licitação supra, que cuida de “contrato de gestão com organização social qualificada
para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Pronto Socorro Municipal de
Pindamonhangaba
*** ERRATA ***

Objeto:
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PREGÃO ELETRÔNICO 149/2022 (PMP 8880/2022)
Em correção à publicação do despacho de desclassificação/inabilitação da licitação supra, que cuida de
“contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de rede elétrica e rede
de dados no novo prédio da Secretaria de Educação”, veiculada em 14/09/2022, p. 09, nesta Tribuna do
Norte, solicitamos que seja desconsiderada a data de continuidade da sessão, haja vista a data correta
ter sido devidamente informada via chat pelo pregoeiro no portal BNC, conforme edital da licitação.
3

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 143/2022 (PMP 8807/2022)
A Autoridade Superior, com base na manifestação do pregoeiro, negou provimento ao recurso interposto pela empresa L.T. ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM LTDA EPP, HOMOLOGOU
e ADJUDICOU o procedimento licitatório supra que cuida de locação de diversos tipos de máquinas, equipamentos e veículos, visando a complementação da frota da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, para execução de obras e serviços de manutenção do Município em favor das
empresas: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA – EIRELI, os itens: 3 – 165,00. IPÊ AMARELO
TRANSPORTADORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, os itens: 1 – 271,13; 2 – 275,01. LAND
VALE CONSTRUÇÕES LTDA, os itens 4 – 223,00. PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, os itens 5 – 238,00; 6 – 118,00.

Descrição do apostilamento:
Data do apostilamento:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 141/2022 (PMP 8748/2022)
A Autoridade Superior, com base na análise das amostras aprovadas, pela equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, homologou e adjudicou parcialmente o procedimento licitatório
supra, que cuida de “aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para atender a alimentação escolar das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba” em favor das empresas: NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, os itens: 1 – 11,58; 2 – 4,78; 3 – 5,93; 4 – 5,54.
LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA, os itens: 1 – 9,38;
2 – 15,48; 3 – 12,04; 4 – 7,11; 5 – 6,89; 6 – 6,97; 7 – 4,65; 8 – 12,69. CCM – COMERCIAL CREME
MARFIM LTDA, os itens: 1 – 9,47; 2 – 5,68; 3 – 1,93; 4 – 10,53; 5 – 8,58; 6 – 7,61; 7 – 21,14; 8 –
7,41; 9 – 5,24; 10 – 7,58; 11 – 13,11; 12 – 31,89. NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, os itens:
1 – 34,90; 2 – 4,90; 3 – 22,85; 4 – 14,20; 5 – 1,54; 6 – 49,50; 7 – 12,12; 8 – 6,49; 9 – 25,40; 10 – 7,32.

Descrição do apostilamento:
Data do apostilamento:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

*** IMPUGNAÇÃO ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 117/2022 (PMP 6488/2022)
A Autoridade Superior, considerando a manifestação do Departamento de Licitações e Contratos,
negou provimento, em 14/09/2022, a impugnação interposta pela empresa Ecofibra Industria e
Comercio de Compositos Ltda, “pois além de extemporânea, as razões não merecem prosperar,
uma vez que se trata de registro de preços, sendo o quantitativo uma previsão de consumo, com
aquisições formalizadas no decorrer do ano conforme necessidade da secretaria, portanto não
haverá entrega total e imediata dos itens.” Determinou o prosseguimento do procedimento licitatório
supra que cuida de aquisição de materiais elétricos.

EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
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Descrição do apostilamento:
Data do apostilamento:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:
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Descrição do apostilamento:
Data do apostilamento:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:
Descrição do apostilamento:
Data do apostilamento:

TERMO DE COLABORAÇÃO 43/2019 ADIT. 01/2021
Nº 36.235/2019
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência
Social / Associação do Centro de Convivência para Idosos “Francisca
Inácio Ribeiro”
A OSC executará NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, 40 ATENDIMENTOS/MÊS.
Troca da fonte de recurso (municipal para federal).
15/09/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO 44/2019 ADIT. 01/2021
Nº 36.236/2019
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência
Social / Associação do Centro de Convivência dos Idosos de Moreira
César – “Helena Bondioli Muassab”
A OSC executará NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, 40 ATENDIMENTOS/MÊS.
Troca da fonte de recurso (municipal para federal).
15/09/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2019 ADIT. 01/2021
Nº 36.272/2019
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência
Social / Liceu Coração de Jesus
A OSC executará na proteção social básica serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos, 45
atendimentos/mês.
Troca da fonte de recurso (municipal para federal).
15/09/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO 55/2019 ADIT. 01/2021
Nº 36.283/2019
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência
Social / Associação para Auxilio da Criança e do Adolescente – Projeto
Crescer
A OSC executará na proteção social básica serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15
anos, 90 atendimentos/mês.
Troca da fonte de recurso (municipal para federal).
15/09/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO 66/2019 ADIT. 01/2021
Nº 36.549/2019
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência
Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
A OSC executará na proteção social básica serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, 41
atendimentos/mês.
Troca da fonte de recurso (municipal para estadual).
15/09/2022

