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EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do Foro 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, 
etc. Processo 0006747-43.2010.8.26.0445. FAZ SABER a(o) José Eduardo Eugenio, inscrito no CPF 
072.355.228-28, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo 0006747-
43.2010.8.26.0445 por parte de Banco do Brasil Sa, alegando em síntese: que o requerente firmou contrato 
com o Executado, Cédula Rural Pignoratícia nº 21/09043-2, sendo que o executado anuiu ao pactuado, em 
razão do pactuado no referido contrato. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuar o pagamento da dívida de R$ 42.625,79 
(quarenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos),atualizada até 23/07/2010, 
acrescida das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (reduzido pela metade daquele 
fixado (10%) para o caso de pagamento neste prazo), ou oferecer Embargos à Execução no prazo legal 
de quinze (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 736 e 738 do CPC). Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados 
pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba

edital de notificação

controle 002/17 - carro

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. MARCO AURELIO MOTA PIMENTEL, 
proprietário do carro VW GOL, COR AZUL, PLACA GSI-5434 – PINDAMONHANGABA/SP, 
abandonado em via pública, na RUA BALTAZAR DE GODOY MOREIRA, bairro LESSA, para que 
efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas 
de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João henrique ferrari gontijo
diretor de administração

 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 050/2017 (PMP 16532/2017) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de arbitragem de futebol 
durante o exercício de 2017/2018 para Campeonato do Município”, com entrega dos envelopes até 
dia 12/06/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Pregão nº 051/2017 (PMP 16534/2017) 
Para “aquisição de filmes para raio-x para PAMC por um período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 13/06/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Pregão nº 052/2017 (PMP 16536/2017) 
Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames de 
ultrassonografia obstétrica e exames de ultrassonografia obstétrica morfológica com (DOPPLER), 
pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 13/06/17 às 14h e início da sessão 
às 14h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 053/2017 (PMP 16537/2017) 
Para “contratação de empresa especializada em produção de materiais gráficos para publicidade 
e propaganda de campanhas e eventos realizados pela Prefeitura no período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 13/06/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Pregão nº 054/2017 (PMP 16538/2017) 
Para “aquisição de ferragens e ferramentas para serem utilizadas pela Subprefeitura de Moreira 
César”, com entrega dos envelopes até dia 14/06/17 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. 

*** correção de hoMologação ***

Pregão nº 012/2017 (PMP 9755/2017) 
A autoridade superior, homologou, em 23/05/2017, a adjudicação do pregoeiro, corrigindo o 
despacho de homologação anterior, sendo o correto o valor referente à empresa Totis-X Ltda 
ME (itens 05 e 09), o valor total de R$ 302,00, na licitação supra, que cuida de “aquisição de 
materiais elétricos, hidráulico, esquadrias que serão utilizados pelo COI, conforme solicitação do 
Departamento de Serviços Públicos”. 
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EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO DE RECONDUÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, AMBIENTAL E 

ARQUITETÔNICO DE PINDAMONHANGABA PARA O BIÊNIO DE 
2017/2019. 

 
OBJETO 

 O Conselho Municipal de Patrimônio, Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico 
de Pindamonhangaba – CMPHCAAP , usando de suas atribuições legal, declara 

aberta o pleito de escolha de conselheiros para o Biênio 2017/2019, que o ocorrerá 
no período entre o dia 01/06/2017 a 10/06/2017. 

 

As cadeiras de composição disponíveis para recondução são:  

PODER PÚBLICO:  

 Representantes da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento; (Titular e 
Suplente)  

 Representantes da Secretaria de Educação e Cultura, sendo, 
preferencialmente 1 (um) historiador; (Titular e Suplente)  

 Representantes da Secretaria de Serviço Público; (Titular e Suplente)  
 Representantes da Secretaria de Gestão e Articulação Política; (Titular e 

Suplente).  
 Representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos; (Titular e Suplente)  

SOCIEDADE CIVIL: 

Representantes da sociedade com reconhecida atuação na área em questão; 
(Titular e Suplente)  

Representantes Técnicos Externos: arquitetos com notório conhecimento na área 
de patrimônio cultural; (Titular e Suplente).  

Os representantes das Secretarias mencionadas do Poder Publico, serão indicados 
exclusivamente pela Prefeitura Municipal.  

Para o preenchimento das cadeiras restritas a Sociedade Civil os candidatos deverão 
enviar sua indicação para o e-mail – cmphaap@pindamonhangaba.sp.gov.br ou 
efetuar a entrega do envelope no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, localizado na Rua Ladeira Barão de Pindamonhangaba, 79 - Jardim 
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Boa Vista, Pindamonhangaba - SP, 12401-320, com numero de telefone e e-mail. 
Conselheiros que representam a sociedade civil que já compõe este referido 
Conselho, poderão ser reconduzidos automaticamente desde que enviem sua 
solicitação de recondução formalmente através do e-mail – 
cmphaap@pindamonhangaba.sp.gov.br ou efetuar a entrega do envelope no 
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, localizado na Rua 
Ladeira Barão de Pindamonhangaba, 79 - Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba - SP, 
12401-320, com numero de telefone e e-mail. Mediante a recondução automática 
dos atuais Conselheiros da sociedade civil, as vagas restantes serão preenchidas 
com os novos indicados por esse edital. Caso haja mais inscritos do que o numero 
de vagas disponíveis, a escolha para ocupação das referidas vagas será realizada 
pelo atual colegiado (2015/2017). A condução do colegiado para o biênio 
2017/2019 será feita no dia 04/07/2017 em reunião ordinária exclusiva para feito, 
onde o ato da escolha da nova diretoria será conduzido pela atual diretoria. 

 

 

 

 
 

Gustavo Felipe Cotta Tótaro 
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 

Arquitetônico de Pindamonhangaba. 

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

no dia 10 de Junho, 
acontece a segunda edi-
ção do animacão legal, do 
meio-dia às 17 horas, no 
Parque da Cidade, em Pin-
damonhangaba. após o 
sucesso da primeira edição 
do evento, que é voltado 
para cães, gatos, e pessoas 
que gostam de animais, o 
animacão volta agora com 
a temática caipira.

o evento é uma parce-
ria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Coordenadoria de 
eventos e os protetores da 
causa animal, sayuri ida, 
sávio Durand, ana luísa 
leite e Cida oliveira.

o evento terá uma pa-
lestra com o veterinário 
edson sassaki, às 15 horas, 
em seguida acontecera um 
desfile temático, com as ca-
tegorias: miss e mister Cai-
pirinha Pet, tal pai, tal filho, 
o mais simpático e o queri-
dinho do público. O desfile 
é gratuito, e para participar 
as inscrições serão realiza-
das no dia, até as 15 horas.

o animacão conta ain-
da com uma grande infra-
estrutura para acomodar 
os pets, além de exposição 
de diversas empresas do 
setor, distribuição gratuita 
de pipoca e algodão doce, 
brindes, atrações musicas 
e, para encerrar a sema-
na do meio ambiente, 250 

mudas serão doadas.
o evento busca cons-

cientizar sobre os cuida-
dos com os animais, além 
de incentivar a adoção res-
ponsável. Para participar, 
as pessoas podem doar 1 
quilo de ração que será re-
passado para protetores, 
que recolhem os animais 
de rua. as pessoas que le-
varem animais para doa-
ção terão que preencher 
uma ficha, os bichinhos 
com menos de quatro 
meses não precisam ser 
castrados, e os adotantes 
pagam uma taxa referente 
à castração, já os que tive-
rem acima de quatro me-
ses, é obrigatório estarem 
castrados. Colaborou Com o texto: 

JoyCe Dias
estudantes receberam 

o ator e escritor thiago 
Cascabulho, na última se-
mana, quinta-feira (25) e  
sexta-feira (26). Cerca de 
600 alunos de escolas mu-
nicipais de Pindamonhan-
gaba estão participando 
do projeto “Douradinho”, 
que é uma iniciativa do es-
critor, com apoio da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba para a realização do 
programa na cidade.

o projeto já atuou 
em vários estados bra-
sileiros e tem como ob-
jetivo conscientizar os 
alunos e comunidades 
escolares em ações de 
preservação e recupe-
ração dos rios e matas 
ciliares. thiago Casca-
bulho desenvolve o pro-

jeto por meio de seu li-
vro “amiga lata, amigo 
rio”, que foi distribuído 
e está disponível nas 
bibliotecas de todas as 
escolas municipais do 
ensino fundamental.

o escritor esteve na 
cidade para apresentar 
seu livro e para motivar 
as crianças para as pró-
ximas etapas do projeto, 
que incluem uma ginca-
na com missões de edu-
cação ambiental. “meu 
objetivo é fazer com que 
as crianças enxerguem 
os rios de uma forma di-
ferente e por meio da li-
teratura”, explica o ator 
e escritor thiago Casca-
bulho.

os alunos do quarto 
e quinto ano das escolas 
Dulce Pedrosa romeiro 
Guimarães, andré fran-

co montoro e orlando Pi-
res, estiveram com thiago 
Cascabulho na quinta-fei-
ra (25), no Centro Pasto-
ral, localizado no centro 
da cidade.

Já os estudantes das 
escolas municipais abdias 
Júnior santiago e silva, 
francisco de assis César e 
rachel de aguiar loberto, 
se encontraram com o ator 
na sexta-feira (26), no re-
cinto são vito, em moreira 
César.

os professores ainda 
vão dar continuidade no 
projeto “Douradinho” se-
guindo as missões da eta-
pa em que os alunos estão. 
a etapa consiste em uma 
gincana virtual que é ofe-
recida também para ou-
tras escolas do município 
e está disponível para os 
professores no site www.
projetodouradinho.com.br. A primeira edição do Animacão, realizada em abril, recebeu grande público

Segunda edição do 
Animacão Legal será com 
temática de Festa Junina
O eventO cOntArá cOm diversAs AtividAdes pArA 
cOnscientizAçãO sObre A prOteçãO dOs AnimAis

Divulgação

Ator e escritor visita 
alunos de escolas 
municipais de pinda

 cerca de 600 alunos estiveram com thiago cascabulho, que está 
trazendo o projeto douradinho para pinda

Joyce Dias


