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LICENÇA DA CETESB

MONTE LÍBANO MINERADORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA. torna 
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3005378, 
válida até 18/11/2019, para Águas minerais; extração, engarrafamento e gaseificação de à 
ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ, S/N, SANTA CRUZ, APARECIDA.

LICENÇA DA CETESB

LATASA RECICLAGEM S.A. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da 
Licença de Operação N° 3005394, válida até 18/11/2018, para Alumínio em lingotes e 
outras formas primarias; produção de à AVENIDA JULIO DE PAULA CLARO, 875, FEITAL, 
PINDAMONHANGABA.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, 
Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de ERICK FERNANDO DA SILVA e s/m 
ALESSANDRA RAMOS MOREIRA DA SILVA, em virtude dos mesmos não terem 
sido en-contrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora 
fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias 
comparecer a esta Ser-ventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, além das despesas de intimação, publicação do presente 
edital e emolumentos das quais são deve-dores em decorrência de atraso no 
pagamento de prestações relativas ao contrato de finan-ciamento imobiliário nº 
144440147574-6, firmado em 28 de fevereiro de 2013, garantido por alienação 
fiduciária registrada sob nº 08 na matrícula nº 37.832, tendo por objeto o imóvel 
situado na RUA JOSÉ ALFREDO COLI CÔRREA JUNIOR nº 90, PARQUE DAS 
PALMEIRAS, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12404-268. O prazo para pagamento 
da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob 
pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credora/requerente.

Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2016.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

edital de ERICK FERNANDO DA SILVA 2 colunas por 9 centimetros

 edital de PAULO ROBERTO BATISTA, 2 colunas por 9 centimetros

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, 
Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de PAULO ROBERTO BATISTA, em virtude 
do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao 
requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o 
pagamento da importância em mora, além das despesas de intimação, publicação 
do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso 
no pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 
844441025604-9, firmado em 15 de outubro de 2015, garantido por alienação 
fiduciária registrada sob nº 05 na matrícula nº 54.041, tendo por objeto o imóvel 
situado na AVENIDA NICANOR RAMOS NOGUEIRA Nº 1.780, ARARETAMA, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12423-010. O prazo para pagamento da dívida 
é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de 
rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credo-ra/
requerente.

Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2016.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, convoca 
todos os sócios, quites e em pleno gozo de seus direitos  estatutários, a comparecerem na 
Sede Social do Sindicato, à Rua dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba – 
SP, no dia 30 de novembro de 2016, às 14h00, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1) Leitura, Discussão e Aprovação da Ata de Assembléia anterior;  2) Leitura, Discussão 
e Votação da Previsão Orçamentária para o exercício de 2017, com o parecer do Conselho 
Fiscal. Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da Assembléia em 
1ª convocação, no horário supra mencionado, a mesma será realizada uma hora após no 
mesmo dia e local. Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2016. a) Sebastião de Melo 
Neto  - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

     A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada 
no CNPJ: nº 07.076.249/0001-20, representada pela Presidente Sra. Analia dos Santos 
Ferreira. CONVOCAM os Associados Voluntários, Contribuintes, Conselho Fiscal e 
Membros da diretoria, para Assembleia Geral Extraordinária. A realizar-se no dia oito 
de Dezembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na Av. das dos cedros, nº 800, 
Bairro Goiabal, nesta cidade. A tratar de  eleição da Diretória Executiva e Conselho Fiscal . 
Pindamonhangaba, 23 de Novembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAL ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2016 (PMP 30691/2016) 
Para “aquisição de gêneros especiais para alimentação escolar, conforme termo de 
referência”, com entrega dos envelopes até dia 06/12/16 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 254/2016 (PMP 30693/2016) 
Para “aquisição de arroz para alimentação escolar, conforme termo de referência”, 
com entrega dos envelopes até dia 06/12/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 255/2016 (PMP 30694/2016) 
Para “aquisição de curativos para atender a demanda das unidades básicas, PSF e 
sala de procedimentos do CEM (Centro de Especialidades Médicas), pelo período de 
12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 07/12/16 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO Nº 256/2016 (PMP 30695/2016) 
Para “aquisição de testes psicológicos para os núcleos de apoio psicopedagógicos”, 
com entrega dos envelopes até dia 08/12/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 168/2016 (PMP 16966/2016) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
negou provimento ao recurso interposto pela empresa Volkswagen do Brasil Indústria 
de Veículos Automotores Ltda (processo 29138/2016), e homologou, em 16/11/2016, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de veículos tipo hatch para 
transporte de equipe visando atender as UBS Vila São Benedito e USF Campinas, 
recurso de emenda parlamentar 29440011 Vanderlei Siraque”, em favor da empresa 
Belabru Comércio e Representações Ltda, o item 01, no valor total de R$ 86.400,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 226/2016 (PMP 25657/2016) 
A autoridade superior, com base na análise técnica e parecer da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, negou 
provimento ao recurso interposto pela empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI 
(processo 28819/2016, e homologou, em 21/11/2016, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de bebedouros para atender as unidades de saúde do 
município”, em favor da empresa Fabrício de Ramos & Cia Ltda, o item 01, no valor 
unitário de R$ 1.270,00. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº 152/2016 (PMP 15993/2016) 
A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
negou provimento ao recurso interposto pela empresa Volkswagen do Brasil Indústria 
de Veículos Automotores Ltda (processo 29137/2016), mantendo sua inabilitação. 
E considerou, em 21/11/2016, fracassada a licitação supra que cuida de “aquisição 
de 02 veículos tipo hatch, a ser utilizado pelo Departamento de Assistência Social, 
conforme especificações do termo de referência”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 225/2016 (PMP 25656/2016) 
Foi firmado o contrato 232/2016, de 09/11/2016, para “contratação de serviço para 
confecção de carimbos para as unidades escolares e departamentos da Secretaria 
de Educação e Secretaria de Saúde e Assistência Social”, no valor de R$ 8.217,00, 
vigente por 30 dias. Assinam pela contratante e como gestoras do contrato a Sra 
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, e Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e 
pela contratada, empresa João Batista da Costa ME, o Sr João Batista da Costa. 
Foi firmado também o contrato 233/2016, de 09/11/2016, para “contratação de 
serviço para confecção de carimbos para as unidades escolares e departamentos da 
Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde e Assistência Social”, no valor de R$ 
1.812,75, vigente por 30 dias. Assinam pela contratante e como gestoras do contrato 
a Sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, e Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, 
e pela contratada, empresa Wagner Luiz de Aquino Gráfica ME, o  Sr Wagner Luiz 
de Aquino. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 276/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica  Sr. (a)  AGRO PASTORIL E 
COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA  JOSE LUIZ DE 
SOUZA, S/Nº.  Bairro MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110506043000, para 
que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é 
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte 
de 29/outubro/2015. 

EDSON MACEDO DE GOUVEA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 275/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica  Sr. (a)  AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA  JOSE LUIZ DE SOUZA, S/Nº.  Bairro 
MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110506001000, para que efetue a limpeza do  
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

EDSON MACEDO DE GOUVEA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  

Durante patrulhamento 
pela avenida Dr. Fontes Jú-
nior, por volta das 20h20 
de segunda-feira (21), a 
Ronda Ostensiva com 
Apoio de Motocicletas re-
cebeu a informação de que 
um roubo estava em anda-

mento em uma padaria do 
bairro Maria Áurea.

Chegando ao local os 
infratores já haviam fugi-
do, mas com as informa-
ções dadas pelas vítimas 
sobre o modelo e a placa 
do carro, foi possível loca-

lizá-los após patrulhamen-
to. No veículo havia quatro 
pessoas, dois adultos, 26 e 
22 anos e dois menores, 
ambos de 17 anos.  Com 
eles, no carro foram en-
contrados um simulacro 
de arma de fogo, 13 maços 

de cigarro, R$ 32 e uma 
‘touca ninja’. 

Diante dos fatos, foi 
dada voz de prisão por 
roubo, sendo os autores 
conduzidos até a delegacia 
e reconhecidos pela vítima 
como os autores do delito, 

bem como os seus objetos, 
roubados pelo grupo. 

Uma segunda vítima, 
proprietária de uma farmá-
cia situada no Mombaça, 
também compareceu ao 
Distrito Policial e reconhe-
ceu o veículo e os quatro 

como autores de delito ocor-
rido em 20 de novembro. 

A ocorrência foi apresen-
tada no plantão de Polícia 
Judiciária, onde foi ratifi-
cada a voz de prisão em fla-
grante por roubo e ficaram 
à disposição da Justiça.

Rocam prende quatro 
por roubos em comércios

As devoluções de che-
ques por falta de fundos 
atingiram 2,5% do total de 
documentos compensados 
em outubro, segundo o In-
dicador Serasa Experian 
de Cheques Sem Fundos. 
Esse foi o nível mais eleva-
do para o mês de outubro 
e o terceiro maior da série 
histórica iniciada há 25 
anos.

O índice ficou abai-
xo apenas do registra-
do em março deste ano 
(2,66%) e em novembro 
do ano passado (2,61%). 

No total, foram devolvidos 
1.204.402 cheques entre 
os 47.802.370 documen-
tos compensados. Em se-
tembro, 2,19% das emis-
sões eram de correntistas 
que não fizeram a provisão 
dos recursos e no mesmo 
mês do ano passado o per-
centual chegou a 2,2%.

De janeiro a outubro 
deste ano, as devoluções 
atingiram a média de 
2,36%. O pior quadro de 
inadimplência foi verifica-
do no Amapá com taxa de 
16,98%. Em sentido opos-

to, São Paulo apresentou o 
menor índice (1,8%).

Na análise dos eco-
nomistas da Serasa Ex-
perian, esse resultado é 
consequência da reces-
são econômica que tem 
mantido em alta o de-
semprego, das taxas de 
juros e ainda da “perda 
do poder de compra da 
população por causa da 
inflação ainda em pata-
mar elevado”.

Por regiões
No acumulado do ano, 

o Nordeste foi a região 

que registrou a maior taxa 
(4,63%) e o Sudeste a me-
nor (1,94%). No Norte, o 
índice chegou a 4,44%; no 
Centro-Oeste, 2,04% e no 
Sul, 2,04%.

Em outubro, a Região 
Norte liderou com 4,66% 
ante 4,18% em setembro e 
4,25% em outubro do ano 
passado. Esse aumento foi 
puxado, principalmente, 
pelas dificuldades de paga-
mento dos consumidores 
do Amapá, onde as devolu-
ções atingiram 16,54% dos 
cheques emitidos. Na se-

quência aparecem o Acre 
(7,96%); Roraima (7,97%); 
Amazonas (6,14%); Tocan-
tins (5,79%); Pará (5,57%) 
e Rondônia (2,21%).

No Nordeste, a devo-
lução de cheques em ou-
tubro chegou a 5,16% do 
total de documentos com-
pensados, com destaque 
para o Maranhão (9,31%), 
seguido de Piauí (6,98%) 
e Rio Grande do Norte 
(6,22%).

No Sudeste, a taxa de 
devolução de cheques fi-
cou em 2,07% - superior 

à registrada em setembro 
(1,8%) e acima do percen-
tual de outubro de 2015 
(1,74%). O Espírito San-
to liderou o ranking com 
2,6%.

Já no Sul, 2,11% dos 
cheques foram devolvi-
dos, sendo que a maior 
variação foi detectada 
no Rio Grande do Sul 
(2,22%).

No Centro-Oeste, ocor-
reram devoluções de 3,22% 
dos cheques compensados, 
com destaque para o Dis-
trito Federal (3,83%).

brasil tem recorde de cheques 
sem fundo para mês de outubro


