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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 129/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr. MARIA APARECIDA 
BICUDO, responsável pelo imóvel, situado a RUA DONA FRANCISCA BICUDO DE MELLO, Nº 497  
inscrito no município  sob a sigla SO111202011000,    QUADRA A, LOTE P-003, 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

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
 

 
 

CAMPANHA  DO  ALISTAMENTO 
 

 

Atenção jovens nascidos no ano de 1999 e anteriores, 
compareçam   à    JUNTA DE SERVIÇO MILITAR    até    o 
dia 30 de junho de 2017,  com: 
 

 Certidão de Nascimento original; 
 Cédula de Identidade  (RG); 
 CPF; 
 Comprovante de residência com CEP; 
 01 (uma) fotografia “3x4”  (recente) e 
 Declaração Escolar 

 
e alistem-se recebendo gratuitamente o Certificado de 
Alistamento Militar.  

O Alistamento Militar é a oportunidade que assegura a 
todo cidadão brasileiro seus direitos. 

Lembrem-se, mesmo aqueles que completam 18 anos a 
partir do mês de JULHO em diante, o prazo para o 
Alistamento Militar termina no dia 30 de JUNHO de 2017. 

A Junta de Serviço Militar de Pindamonhangaba, esta situada à 
Avenida Albuquerque Lins, nº 138 – Bº São Benedito, e os 
atenderá todos os dias úteis, a partir das 08:30 horas. 
 
 
 

 

Dr. Isael Domingues 
Presidente da Junta de Serviço militar 

 

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Ficam os conselheiros e as conselheiras do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 
“3ª Reunião Ordinária de 2017”, para tratar das seguintes pautas:

Pauta:

— Leitura e aprovação de ATA 
— Deliberação sobre verbas para a Secretaria de Saúde

Dia: 22/06/2017 (Quinta-feira)

Horário: 15 horas  

Local: Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba 

Claudia Maria Vieira Domingues
Presidente do Fundo Social de Solidariedade 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA ***

PREGÃO Nº 042/2017 (PMP 13765/2017) 
A autoridade superior, considerando a manifestação técnica da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, desclassifi cou, em 07/06/2017, as propostas 
da empresa Papa’s Comércio e Distribuição de Alimentos para os itens 01, 
02, 06, por não atender às especifi cações exigidas no edital e itens 04, 05, 
por não apresentar amostras, conforme exigido no termo de referência da 
licitação supra, que cuida de “aquisição de eletrodomésticos de cozinha para 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme 
termo de referência”. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 058/2013 (PMP 11289/2013) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 04/04/2017, ao contrato 001/2013 
(numeração dada pela Fundação Dr. João Romeiro), que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de impressão em off -set 
do jornal Tribuna do Norte”, para supressão de 25% do valor inicial atualizado 
do contrato, ou seja, R$ 80.667,89, assinando pela contratante a Sra Jucelia 
Batista Ferreira, e pela contratada, empresa Billota e Billota Ltda ME, o Sr Eder 
Billota. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2017 (PMP 15572/2017) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 
07/06/2017, fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos 
de coleta pediátrica para atender ao laboratório municipal por um período de 
12 meses”. 

PREGÃO Nº 046/2017 (PMP 15654/2017) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 
06/06/2017, fracassada a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para disponibilizar profi ssional especializado em neuropediatria 
para realização de consultas incluindo retorno, pelo período de 12 meses”. 

PREGÃO Nº 048/2017 (PMP 15711/2017) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 
08/06/2017, fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de sacolas 
ecológicas (ecobag) para uso do Departamento de Turismo em feiras e eventos”. 

*** DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO ***

PREGÃO Nº 027/2017 (PMP 13635/2017) 
A autoridade superior, face ao parecer da Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos, acolheu parcialmente, em 13/06/2017, a impugnação interposta 
pela empresa Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda (PMP 15016/2017), 
alterando o ato convocatório da licitação supra, que cuida de “aquisição de 
equipamentos hospitalares para estruturação da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de Moreira César”, conforme parecer da Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social (memorando 211/2017 SSAS/FMS), com base nas 
leis federais 8666/93 e 10520/02, bem como nas leis complementares 123/2006 
e 147/2014. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2017 (PMP 13791/2017) 
A autoridade superior, face ao parecer da Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos, acolheu, em 05/06/2017, a impugnação interposta pela empresa 
Dakfi lm Comercial Ltda (PMP 15263/2017), alterando o ato convocatório 
quanto à cota destinada exclusivamente a micro e pequenas empresas, na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos para atender aos usuários 
do programa de diabetes municipal por um período de 12 meses”, com base 
nas leis federais 8666/93, e leis complementares 123/2006 (art 48, inc III), e 
147/2014. 

*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***

PREGÃO Nº 243/2016 (PMP 28362/2016) 
A autoridade superior, considerando a manifestação técnica da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, e o parecer da Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos, e que cabe à Administração rever seus atos, determinou, 
em 07/06/2017, a revogação/cancelamento da licitação supra, que cuida de 
“aquisição de material para compor o kit escolar dos alunos da rede municipal 
de ensino”, com fulcro no artigo 49 da lei 8666/93 e suas alterações e a súmula 
473 do STF. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2017 (PMP 12213/2017) 
A autoridade superior, considerando a manifestação técnica da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos e o parecer da Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos, determinou, em 07/06/2017, a revogação/cancelamento da licitação 
supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos para serem usados 
em manutenção de praças, quadras, prédios públicos (escolas, creches, 
bibliotecas, PSF, UBS), ampliação em diversas obras e instalações festivas, 
conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais, pelo período de 
12 meses”, com base no art 49, da lei 8666/93, e súmula 473 do STF. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
estará no próximo dia
21 de junho de 2017 às 15:00 horas, na Câmara de Vereadores, 
para Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 1º 
Quadrimestre de 2017. Todos estão convidados.

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
         Vigilância Sanitária

Comunicado de DEFERIMENTO

                                                             __Pindamonhangaba, __20 de junho  de 2017________. 

DATA PROTOCOLO: 19/06/2017Nº PROTOCOLO: 0265/2017

O Diretor do DPRAS Rafael Lamana

Defere cadastro nº 02/2017 de medicamento conforme artigo 124 da portaria 6/99, Portaria MS 344/98 e Portaria CVS 2

de 2005 para compra e uso do medicamento Misoprostol 200 mcg (lista C1).

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Lilian Crisitina Rodrigues Rosa Chaves - CRF: 61106

ENDEREÇO: Av. Aristides Joaquim de Oliveira, 115 - Bairro - Socorro
CNPJ: 47.565.155/0009-96
RAZÃO SOCIAL: Unimed Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho Médico

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PINDAMONHANGABA /SP 

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, 
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da 
certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo, para ciência de que 
estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do 
Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a 
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis 
descritos a seguir. 
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  
21/06/2017, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá 
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo: 
SED:18F94 -  CONTRATO: 8033005868912 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - 
EMGEA - AG DIST M CESAR 
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA VEREADOR ALFREDO MOLINARI, Nº 295, 
LOTE 12, QUADRA A,  ANTIGA AVENIDA UM (1),  LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
ANDRADE. PINDAMONHANGABA/SP 
 
GIANCARLO ERNESTO FOGAGNOLI,  BRASILEIRO(A), REPRESENTANTE 
COMERCIAL, CPF: 06066426842, CI: 19616173 SSP/SP CASADO(A) COM  ANDREA 
LEITE GOPFERT PINTO FOGAGNOLI, BRASILEIRO(A), CONTADORA, CPF: 
07235791802, CI: 26. 194.853-2 SSP/SP.  
 

BANCO BONSUCESSO S/A 
Endereço de Cobrança: 

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES 
21/06/2017-22/06/2017-23/06/2017 

CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA

EXTRATO – PREGÃO N° 005/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha 
aberto pregão presencial, nº 05/2017, com encerramento dia 05/07/2017, 
às 08h30min, para contratação de empresa especializa para a prestação 
de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo nas áreas 
ajardinadas da sede da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
incluindo o fornecimento de mão de obra, pulverização preventiva e 
corretiva contra pragas e doenças, escarifi cação e areação do solo, 
adubação química e orgânica (inodora) por duas vezes ao ano, irrigação, 
poda, limpeza de ervas daninhas, retirada e destinação do resíduo 
orgânico, reposição de plantas ornamentais e mudas de forração, 
conforme especifi cações constantes neste termo de referência. Maiores 
informações pelo telefone (12)3644-2250, ou na Câmara, na Rua Alcides 
Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h às 12h e 
das 13h30 às 17h30, inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital 
também estará disponível pelo site www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem 
ônus.

A CCR NovaDutra ini-
cia, a partir desta semana, 
uma campanha de alerta e 
orientação sobre o período 
de ocorrências de neblina 
na via Dutra. A campanha 
abrange a distribuição de 
50 mil folhetos nas praças 
de pedágio, informações 
nos painéis de mensagens 
variáveis e afi xação de fai-
xas ao longo da rodovia, 
orientando o motorista 
sobre como se comportar 

caso realize sua viagem 
sob neblina.

De acordo com dados 
da Concessionária, no ano 
de 2016 foram registrados 
55 acidentes em situações 
com neblina na rodovia. 
Do total, foram registradas 
21 ocorrências na Grande 
São Paulo e 13 ocorrências 
no Vale do Paraíba, no es-
tado de São Paulo; e, no 
Rio de Janeiro, 18 aciden-
tes no trecho Sul Flumi-

nense da rodovia. 
Neste período do ano, 

a incidência de neblina 
aumenta, principalmen-
te durante a madrugada 
e nas primeiras horas da 
manhã. “A concessioná-
ria reforça todos os anos, 
neste período de maior 
incidência de neblina, as 
orientações sobre os cui-
dados que os motoristas 
devem tomar na rodovia. 
Temos o comprometi-

mento de contribuir para 
proporcionar uma viagem 
segura aos usuários para 
que eles possam fazer 
uma viagem mais tran-
quila. Em caso de neblina, 
assim como outros fenô-
menos naturais, a cautela 
é a companheira do mo-
torista”, afi rma o gestor 
de atendimento da CCR 
NovaDutra no trecho Rio 
de Janeiro, Virgílio Leo-
cádio.

Motorista deve ter cuidado 
com neblina nas rodovias

Como fazer uma viagem 
segura, em caso de neblina:
- Reduza gradualmente a velocidade;

- Mantenha distância segura do veículo à frente;

- Nunca utilize o farol alto;

- Nunca pare na pista. Evite parar no acostamento 
e, se precisar estacionar, pare fora da rodovia, em 
um posto de serviços;

- Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em 
movimento. Os motoristas que vêm atrás podem 
pensar que o seu veículo parou na pista;

- Atenção às mensagens dos painéis de mensagens 
variáveis (PMVs) espalhados ao longo da rodovia.

Na neblina, o motorista deve manter uma distância segura do carro da frente

Divulgação


