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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 213/2016 (PMP 23480/2016) – reabertura 
Para “aquisição de cartuchos e toners pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até 
dia 02/02/17 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.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle SEOB-001/2017
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr.ª Marlene Moreira da Silva, para que tome 
ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 512/2016, lavrados em função de 
obra ampliação sendo executada sem projeto aprovado na prefeitura, imóvel localizado na Rua 
Antônio Augusto Rodrigues, nº 142/150, Parque São Domingos, infringindo assim os artigos 209 e 
212 do Código de Edifi cações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO) 
dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em 
Lei.

ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

COTIDIANO
Rodovia Presidente Dutra completa 66 anos
A Rodovia Presiden-

te Dutra comple-
tou 66 anos de existência 
na quinta-feira (19). Des-
de sua inauguração, o ca-
minho por onde é trans-
portado cerca de 50% do 
Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro passou 
por transformações que 
acompanharam o cresci-
mento populacional e eco-
nômico do país.

Hoje, cerca de 23 mi-
lhões de pessoas em 36 
municípios, incluindo as 
capitais São Paulo e Rio de 
Janeiro, habitam o entor-
no dos 402 quilômetros da 
via Dutra, a rodovia mais 
importante do Brasil.
Inauguração reduziu 

tempo de viagem 
pela metade

No dia 19 de janeiro de 
1951, quando foi inaugu-
rada pelo Presidente da 
República, General Eurico 
Gaspar Dutra, em soleni-
dade realizada na altura 
de Lavrinhas (SP), a en-
tão BR-2, nova rodovia 
Rio-São Paulo, ainda não 
estava completamente 
pronta, mas já permitia o 
tráfego de veículos entre a 
então Capital Federal, Rio 
de Janeiro, e o polo indus-
trial de São Paulo. Da li-
gação Rio-São Paulo, 339 
quilômetros estavam con-
cluídos, junto com todos 
os serviços de terraplena-
gem e 115 obras de arte es-
peciais (trevos, viadutos, 
pontes e passagens infe-
riores). Faltava, porém, 
a pavimentação de 60 
quilômetros entre Guara-
tinguetá (SP) e Caçapava 

(SP), e seis quilômetros 
em um pequeno trecho 
situado nas proximidades 
de Guarulhos (SP).

A nova rodovia foi 
construída com as mais 
modernas técnicas de en-
genharia da época e com 
equipamentos especial-
mente importados para 
isso, o que permitiu a re-
dução da distância rodo-
viária entre as duas capi-
tais em 111 quilômetros, 
comparando-se o novo 
caminho com o traçado da 
velha rodovia, inaugurada 
em 1928.

Além disso, sua con-
cepção avançada permitiu 
a construção de aclives e 
declives menos acentua-
dos e curvas mais suaves. 
Tudo isso representou 
uma signifi cativa queda 
no tempo de viagem, de 12 
horas, em 1948, para seis 
horas.

Projeto inovador 
na concepção e 

na execução
As obras da nova rodo-

via representavam, ainda, 
um grande desafi o de en-
genharia para a época. O 
“retão” de Jacareí (SP), 
por exemplo, foi um tre-
cho que gerou polêmica 
entre os técnicos, por ser 
construído sobre terreno 
instável, cuja transposi-
ção era considerada quase 
impossível. No entanto, o 
trecho foi fi nalizado com a 
utilização de 12 milhões de 
metros cúbicos de terra, o 
equivalente a 1,6 milhão 
de caminhões cheios, em 
um aterro submerso de 15 
metros de profundidade.

Os números que envolveram a construção impres-
sionam ainda hoje, em um esforço de engenharia que 
envolveu 35 empreiteiras, milhares de trabalhadores 
e movimentação de toneladas dos mais diversos mate-
riais.

• 2.657.746 m² de pavimentação;
• 1,3 milhão de sacos de cimento;
• 8 mil toneladas de asfalto;
• 20 mil toneladas de alcatrão;
• 15.000.000 m³ de movimento de terra;
• 300.000 m³ de cortes;
• 7.021 m de extensão em 115 pontes, viadutos e 

passagens;
• 19.086 m com 315 bueiros;
• 30 milhões de m² de faixa de domínio.

GRANDE OBRA, GRANDES NÚMEROS

A Dutra é responsavél por transportar cerca de 50% do Produto Interno Bruto (PIB)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 

Processo Físico nº: 0512055-03.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal  
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Paulo Pereira de Carvalho Sene Me e outro 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de DIVIDA 
ATIVA. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 

Executada: Paulo Pereira de Carvalho 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0512055-03.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal  
Data da Inscrição:23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:  
Valor da Dívida: R$ 989,89 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de outubro de 2016. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO  
DO ARRESTO EM PENHORA 

Processo nº: 0500501-32.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Parte Ativa : Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Parte Passiva: Francisco de Assis Gomes de Araujo 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30
dias úteis, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) 
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes 
de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por 
intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o veículo placa HAN0698, Modelo GM/Celta 5 
portas Súper, Ano/Modelo 2002/2003, como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de 
embargos, que é de 30 (trinta) dias úteis, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste 
Edital.

Executado: Francisco de Assis Gomes de Araujo 
Documentos da Executada: CPF: 04594348459 
Execução Fiscal nº: 0500501-32.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição: 17/11/2014 
Valor da Dívida: R$ 927,65 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de setembro de 2016. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1500373-58.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a. e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro 
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., 
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros de mora, correção monetária e 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens sufi cientes para satisfação do 
débito.

Executada: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a.
Documentos da Executada: CNPJ: 59.603.134/0001-40
Execução Fiscal nº: 1500373-58.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 12974/2012
Valor da Dívida: R$ 960,04
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de outubro de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA


