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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 090/17 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Compromissário) Sr (a) 
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA E , responsável pelo imóvel, situado a RUA 
GILBERO DE MORAES CESAR, S/NR.,  Bairro Mombaça I,  inscrito no município 
sob a sigla SO110512004000, Quadra 16, Lote 0501,  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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***

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

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 (PMP 12504/2017) 
Para “contratação de empresa especializada com material e mão de obra para execução de pavimentação 
asfáltica em trecho da estrada Carlos Lopes Guedes Filho (1ª etapa)”, com entrega dos envelopes até dia 
05/05/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2017 (PMP 12205/2017) 
Para “aquisição de ferragens a serem utilizadas pela Usina de Asfalto e Artefatos de Concreto, conforme 
solicitado pelo Departamento de Serviços Municipais pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes 
até dia 05/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2017 (PMP 12207/2017) 
Para “aquisição de cimento Portland, conforme solicitado pelo Departamento de Serviços Municipais, para 
ser utilizado em diversas obras no Município de Pindamonhangaba e pela Usina de Asfalto e Artefatos de 
Concreto, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 04/05/17 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017 (PMP 12209/2017) 
Para “aquisição de agregados para serem utilizados pela Usina de Asfalto e Artefatos de Concreto em 
diversas obras do município, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais, pelo período de 
12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 08/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2017 (PMP 12210/2017) 
Para “aquisição de cal hidratada e cal para pintura com fi xador, conforme solicitação do Departamento de 
Serviços Municipais pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 04/05/17 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2017 (PMP 12212/2017) 
Para “aquisição de tampões para galeria de águas pluviais e grelhas de ferro fundido, conforme solicitação 
do Departamento de Serviços Municipais, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 
08/05/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2017 (PMP 12213/2017) 
Para “aquisição de materiais elétricos para serem usados em manutenção de praças, quadras, prédios 
públicos (escolar, creches bibliotecas, PSF, UBS), ampliação em diversas obras e instalações festivas, 
conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais, pelo período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 09/05/17 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 NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 091/17 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr (a) AGRO PASTORIL E 
COMERCIAL MOMBAÇA S/A , responsável pelo 
imóvel, situado a RUA JOÃO MOMNTEIRO DO 
AMARAL, S/NR.,  Bairro Mombaça I,  inscrito no 
município sob a sigla SO110509011000, Quadra 
19, Lote 636,  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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 093/17 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr (a) AGRO PASTORIL 
E COMERCIAL MOMBAÇA S/A , responsável 
pelo imóvel, situado a RUA FREDERICO 
ANTONIO TEIXEIRA SOUTO, S/NR.,  Bairro 
Mombaça I,  inscrito no município sob a sigla 
SO110603006000, Quadra 29, Lote 933,  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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 094/17 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr (a) AGRO PASTORIL 
E COMERCIAL MOMBAÇA S/A , responsável 
pelo imóvel, situado a RUA FREDERICO 
ANTONIO TEIXEIRA SOUTO, S/NR.,  Bairro 
Mombaça I,  inscrito no município sob a sigla 
SO110603007000, Quadra 29, Lote 934,  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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 095/17 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr (a) SINSSAKO 
NAGAOKA, responsável pelo imóvel, situado a 
RUA IGNACIO HENRIQUE ROMEIRO, NR201,  
Bairro CHACARA GALEGA,  inscrito no município 
sob a sigla SO110814002000, Quadra H, Lote 20,  
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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

A Campanha do Agasa-
lho 2017 começou no Pou-
patempo. Todos os  postos 
do Estado já arrecadam 
roupas, calçados e cober-
tores, para ajudar a aque-
cer o inverno de quem 
mais necessita. 

As doações podem ser 
feitas até 18 de agosto nas 
unidades do Poupatempo, 
durante todo o horário de 
funcionamento. 

A iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo (Fus-
sesp) recebeu, só no ano 
passado, mais de 281 mil 
peças doadas pela Prodesp 
– empresa que gerencia 
programas como o Poupa-
tempo e o Acessa SP. 

O Poupatempo é um 
programa do Governo do 
Estado executado pela Di-
retoria de Serviços ao Ci-

dadão da Prodesp – Tecno-
logia da Informação. Desde 
a inauguração do primeiro 
posto, em 1997, o progra-
ma já prestou mais de 537 
milhões de atendimentos. 
Atualmente conta com 72 
unidades fi xas, em todas as 
regiões administrativas do 
Estado, além de uma uni-
dade móvel. Juntas, pres-
tam mais de 180 mil aten-
dimentos por dia. 

Posto Poupatempo arrecada roupas, calçados 
e cobertores para a Campanha do Agasalho

No intuito de trocar co-
nhecimento e observar tec-
nologias aplicadas em solu-
ções reais, Eduardo Enari, 
membro do Comitê de Ges-
tão do Lide Vale do Paraíba 
e presidente da Fundação 
de Apoio à Pesquisa, Tec-
nologia e Inovação (Fape-
ti), esteve na última sema-
na com o prefeito de São 
Paulo, João Dória, em um 
encontro estratégico que 
ocorreu em Seul, capital da 
Coreia do Sul.

Com reuniões focadas 
em tecnologia e investi-
mento, o encontro teve du-
ração de quatro dias e teve a 
participação de líderes e di-
retores de grandes empre-
sas instituídas na cidade.

Para o presidente do 
Lide, Marco Fenerich, é im-
portante a participação do 
Vale do Paraíba nesse en-
contro para que novas so-
luções sejam trazidas para 
a região, viabilizando novos 
negócios. “Esperamos que 
esse encontro traga bons 
resultados e mais desenvol-
vimento para a região e que 
seja a ligação entre os em-
presários com a Coreia do 
Sul”, afi rmou Fenerich.

Fundado em junho 
de 2003, o Lide - Grupo 
de Líderes Empresariais 
possui treze anos de atu-
ação. Atualmente, tem 
cerca 54% do PIB fi liado 
(com as unidades regio-
nais e internacionais). O 

objetivo do grupo é difun-
dir e fortalecer os princí-
pios éticos de governan-
ça corporativa no Brasil, 
promover e incentivar as 
relações empresariais e 
sensibilizar o apoio priva-
do para educação, susten-
tabilidade e programas 
comunitários. Para isso, 
são realizados inúmeros 
eventos ao longo do ano, 
promovendo a integração 
entre empresas, organiza-
ções, entidades privadas e 
representantes do poder 
público, por meio de de-
bates, seminários e fóruns 
de negócios.

A unidade do Vale do 
Paraíba é uma das mais 
novas em atividade. 

Membro do Lide representa Vale do 
Paraíba em encontro na Coreia do Sul

A expectativa é que o encontro traga bons resultados para a região

Doações podem ser feitas até 18 de agosto nas unidades do Poupatempo

No intuito de trocar co-
nhecimento e observar tec-
nologias aplicadas em solu-
ções reais, Eduardo Enari, 
membro do Comitê de Ges-
tão do Lide Vale do Paraíba 
e presidente da Fundação 
de Apoio à Pesquisa, Tec-
nologia e Inovação (Fape-
ti), esteve na última sema-
na com o prefeito de São 
Paulo, João Dória, em um 
encontro estratégico que 
ocorreu em Seul, capital da 
Coreia do Sul.

Com reuniões focadas 
em tecnologia e investi-
mento, o encontro teve du-
ração de quatro dias e teve a 
participação de líderes e di-
retores de grandes empre-
sas instituídas na cidade.

Para o presidente do 
Lide, Marco Fenerich, é im-
portante a participação do 
Vale do Paraíba nesse en-
contro para que novas so-
luções sejam trazidas para 
a região, viabilizando novos 
negócios. “Esperamos que 
esse encontro traga bons 
resultados e mais desenvol-
vimento para a região e que 
seja a ligação entre os em-
presários com a Coreia do 
Sul”, afi rmou Fenerich.

Fundado em junho 
de 2003, o Lide - Grupo 
de Líderes Empresariais 
possui treze anos de atu-
ação. Atualmente, tem 
cerca 54% do PIB fi liado 
(com as unidades regio-
nais e internacionais). O 

objetivo do grupo é difun-
dir e fortalecer os princí-
pios éticos de governan-
ça corporativa no Brasil, 
promover e incentivar as 
relações empresariais e 
sensibilizar o apoio priva-
do para educação, susten-
tabilidade e programas 
comunitários. Para isso, 
são realizados inúmeros 
eventos ao longo do ano, 
promovendo a integração 
entre empresas, organiza-
ções, entidades privadas e 
representantes do poder 
público, por meio de de-
bates, seminários e fóruns 
de negócios.

A unidade do Vale do 
Paraíba é uma das mais 
novas em atividade. 

Membro do Lide representa Vale do 
Paraíba em encontro na Coreia do Sul

A expectativa é que o encontro traga bons resultados para a região

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.832, DE 12 DE ABRIL DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve nomear os senhores a seguir indicados para integrarem a 
Comissão de Monitoramento e Transição do Convênio 88/2014, constituída através 
da Portaria Geral nº 4.828, de 10 de abril de 2017:

– Fabiano Vanone
 – Rodrigo Lóssio Ferreira
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de 
abril de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

Divulgação

Divulgação


