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COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do Desenvol-
vimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra disponível para 
Venda no Polo Regional do Vale do Paraíba nas quantidades estimadas: 3000 unidades de 
alevinos de carpa a R$ 3,00/unidade; 3000 unidades de juvenis de carpa d R$ 5,00/unidade; 
1000 unidades de juvenis de espada a R$ 1,50/unidade (Processo 3.190/2018); 2 milheiros 
de alevinos de guaru a R$ 300,00/milheiro; 2 milheiros de adulto de guaru a R$ 400,00/mi-
lheiro; 2 milheiros de alevinos de paulistinha a R$ 500,00/miheiro; 100 unidades de adulto 
de paulistinha a R$ 5,00/unidade (Processo 3.191/2018); 2 milheiros de girinos de rã-touro 
pequeno a R$ 300,00/milheiro; 2 milheiros de girinos de rã-touro médio a R$ 400,00/mi-
lheiro; 2 milheiros de girinos de rã-touro grande a R$ 500,00/milheiro; 100 girinos para 
biotério a R$ 5,00/unidade; 2 milheiros de imagos a R$ 2500,00/milheiro; 30 imagos para 
biotério a R$ 10,00/unidade; 50 rãs para biotério a R$ 25,00/unidade; 50 adultos a R$ 20,00/
unidade; 20 reprodutores a R$ 100,00/unidade; 10 kg de rã viva para consumo a R$ 50,00/
kg (Processo     3.192/2018). Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 03 de Abril 
de 2018, até o dia 14 de Dezembro de 2018, de Segunda a Sexta Feira das 08:00 às 10:00 h 
e das 14:00 às 16:00 h. Endereço: Avenida Professor Manoel César Ribeiro, n.1920 - CEP: 
12.411-000 - Cidade: Pindamonhangaba/SP. Tel.: (12) 3642-3921. Observação: Para a aqui-
sição dos produtos o interessado deverá comunicar-se previamente via telefone para 
certificar-se da disponibilidade. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2018
EDITAL DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2016 e 003/2017
O Município de Pindamonhangaba toma público que se acha aberto no Departamento 
de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o Edital de Seleção das entidades 
privadas sem fins lucrativos, devidamente qualificadas como Organização Social de 
Saúde, nos termos da Lei Municipal nº 5.801, de 1º de julho de 2015, na forma do 
Processo n.º 16.464/2016, originário do Chamamento Público 03/2016 e na forma 
do Processo n.º 20.434/2017, originário do Chamamento Público 03/2017 - SES, 
para que externem o interesse em celebrar Contrato de Gestão com o Município 
de Pindamonhangaba para gerenciar e operacionalizar os serviços de atendimento 
de urgência e emergência do Pronto Socorro Municipal, cuja entrega de proposta/
projeto deverá ser feita até às 09:00mín do dia 17/04/2018, sucedia do início da 
sessão e abertura de envelope às 09h30min. O edital estará disponível no site www.
pindamonhángaba.sp.gòv.br. Maiores Informações poderão ser obtidas no endereço 
supra das 08h00min às 17h00min ou através do tel (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 15 de março de 2018.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 179/2017 (PMP 036315/2017) 
A autoridade superior homologou, em 26/02/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “Aquisição de equipamento hospitalar para unidades 
de saúde do Município”, em favor das empresas: (empresa/itens/valor): Luiz C de 
Melo Souza Lorena ME, os itens 01, 02, 03, 06 e 07, no valor total de R$ 22.750,98; 
Morimed Comercial Eireli EPP, itens 05 e 09, no valor total de R$ 18.114,00. Itens 
fracassados: 04 e 08. Item deserto: 10. 

PREGÃO Nº 013/2018 (PMP 4499/2018) 
A autoridade superior homologou, em 06/03/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “Aquisição de ração peletizada para bezerros leiteiros 
com 18% de proteína bruta (PB) e ração para vacas em lactação min 20 % PB.”, em 
favor da empresa: (empresa/itens/valor): Leonardo de Paiva Pavão - ME, os itens 
01e  02, no valor total de R$ 48.134,50.

PREGÃO Nº 020/2018 (PMP 4538/2018) 
A autoridade superior homologou, em 08/03/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “Aquisição de chapéu modelo australiano e bolsa/
pasta tipo universitárias para transporte de material para utilização dos servidores do 
Departamento de Controle de Vetores nas atividades diárias de rotina.”, em favor da 
empresa: (empresa/itens/valor): Nog Comercio Variedades Ltda. ME, o item 01, no 
valor total de R$ 1.618,00. Item fracassado: 02.

*** DECISÃO ***

PREGÃO Nº 161/2017 (PMP 34914/2017) 
A Autoridade Superior, considerando a manifestação do Departamento Municipal 
de Transito e do parecer da Secretaria de Negocios Juridicos, negou provimento 
as impugnações interpostas pelas empresas TRC Telecom Ltda. ME (proc. ext. 
36.442 de 05/12/2017) e Alcon Engenharia de Sistemas Ltda. (proc. ext. nº 36.539 
de 06/12/2017), mantendo assim as condições do instrumento convocatório e as 
exigências do termo de referencia.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 04.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 30.01.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia trinta de janeiro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcízio 
José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Elisabete Aparecida dos Santos, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 03.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 23.01.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0179/17 João Carlos Rodrigues. II– RELATOR: Sra Elisabete Aparecida 
dos Santos DEFERIDO, por votação unânime: 1-0189/17 Antonio Fernando Mourão 
da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 05.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcízio 
José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 04.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 31.01.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0164/17 Edesio Barbosa dos Santos. II – RELATOR: Sr. Tarcízio José Moreira dos 
Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0124/17 Gilceia Apparecida 
Correa da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 05.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia seis de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quinta Sessão Extraordinária do corrente 
ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, 
Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 05.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 05.02.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0188/17 Auto Green Veiculos Ltda. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 06.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcízio 
José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 05.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 06.02.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0182/17 Rayane Esperante Berriel. II – RELATOR: Sr. Tarcízio José Moreira dos 
Santos Junior DEFERIDO, por votação unânime: 1-0172/17 David Moreira da Silva e 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0136/17 Silvéria dos Santos Silva, 1-0148/17 
Adriana dos Santos Monteiro de Moura, 1-0160/17 Osvany Luiz Campanhola e 
1-0178/17 Andre Luiz de Mello. III – EXPEDIENTE: Ofício 003/18-JARI encaminhado 
ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬16 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 07.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcízio 
José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 06.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 16.02.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0185/17 
Benedito Gilberto da Silva. II – RELATOR: Sr. Tarcízio José Moreira dos Santos Junior 
DEFERIDO, por votação unânime: -0208/17 José Rogério Bustamante do Rosario. 
III– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0192/17 Cristino Gilmar do Nascimento e 1-0213/17 Adriano Correa Araujo. IV – 
EXPEDIENTE: Ofício 004/18-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬20 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 07.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e 
dezoito, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-
se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sétima 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo 
Leite e presença dos senhores, Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro 
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 07.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 20.02.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0191/17 Cristino Gilmar do Nascimento. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2018. 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 
DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 
DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO 
DE SÃO PAULO 

Avenida Albuquerque Lins nº 518, São Benedito – CEP 12.410-732 
Telefone:3646-1416, E-mail: cria.pinda@gmail.com 

 
EDITAL DE CIÊNCIA, extraído dos autos do Procedimento 
Administrativo de Usucapião nº 03/2017 – Prenotação nº 
173.257, de 15 de setembro de 2017. 
 
OVIDIO PEDROSA JUNIOR, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma dos artigos 216-A, 
§ 4º, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 16 do 
Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional 
de Justiça,FAZ SABER a terceiros eventualmente interessados que 
Sueli Xavier Ferreira, brasileira, casada, professora aposentada, 
portadora do RG nº 5.539.544-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 
610.288.278-49, eJosé Benedito Ferreira, brasileiro, casado, professor 
aposentado, portador do RG nº 4.343.887-SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob nº 504.452.008-04, residentes e domiciliados nesta cidade, na 
Rua General Júlio Salgado nº 251,Tabaú,requereram a instauração de 
procedimento administrativo em que objetivam o reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinária, fundada em posse 
iniciada em meados de 1991,conforme aferido pelo 1º Tabelionato de 
Notas desta Comarca, em relação ao imóvel situado neste 
Município de Pindamonhangaba – SP, com frente para a Rua 
General Júlio Salgado, Tabaú, onde existe construído o prédio 
nº 251, transcrito sob nº 8.374, no Livro 3-P, de propriedade de 
Sebastião Ferreira, com 313,67m² (trezentos e treze metros e 
sessenta e sete decímetros quadrados) e que confronta como 
terreno sem benfeitorias com frente para a Rua General Júlio 
Salgado, de propriedade de Sueli Xavier Ferreira e s/m José Benedito 
Ferreira, matrícula nº 51.150; com o prédio nº 78 da Rua Albino 
Borges Monteiro Júnior, de propriedade de Osmar José Lira, matrícula 
nº 58.039; com o prédio nº 70 da Rua Albino Borges Monteiro Júnior, 
de propriedade de Decarle Evandro Marotti Oliveira e s/m Camille 
Gomes Gonçalves, matrícula nº 56.536;com o prédio nº 80 da Rua 
Albino Borges Monteiro Júnior, de propriedade de KayokoInoue, 
matrícula nº 22.435; e com o prédio nº 241 da Rua General Júlio 
Salgado, de propriedade de Romeu Ronconi e s/m Vicentina 
FiglinoRonconi, matrículanº23.438, estando as medidas e 
confrontações melhor detalhadas em trabalhos técnicos que integram 
o procedimento, subscritos sob responsabilidade de Sérgio Clive 
Pereira Moreira, engenheiro civil, CREA-SP nº 0600390700 – RNP nº 
2602366226. Estandoem termos, expede-se o presente edital para 
ciênciade terceiros eventualmente interessados para queimpugnem a 
pretensão, diretamente nesta Serventia,no prazo de 15 (quinze) 
diascorridos (Provimento CGJ nº 19/17), a fluirapós o vigésimo dia 
posterior à publicação deste edital, nos termos do artigo 257, inciso 
III, do Código de Processo Civil,sob pena de prosseguimento do 
procedimento, com anuência tácita à pretensão, na forma da lei. 

2 COLUNAS POR 19 CM

Convocação

O presidente do COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, no uso de suas
Atribuições legais, convoca seus pares para a segunda reunião no dia 22/03/2018 
às 10h00 na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, para discussão e 
deliberação da resolução ad referendum 3 e a deliberação do servidor público de 
carreira que irá compor o conselho, e demais assuntos pertinentes.

Fabiano Vanone
Presidente do Comitê Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 12 DE MARÇO DE 2018 (*)
Correlação:

• Altera o art. 6º e cria o art. 8º da Resolução nº 01/2018

Altera a Resolução nº 01, de 15 de Janeiro de 2018 que regulamenta o recebimento de MIP 
(Manifestação de Interesse de ente Privado), bem como o lançamento de PMI (Procedimentos de 
Manifestação de Interesse) por parte do Conselho Municipal Gestor de Parcerias Público Privadas 
do Município de Pindamonhangaba-SP, nos termos da Lei Municipal n.º 6.075, de 20 de Dezembro 
de 2017 e Decreto nº 5.487, de 12 de Janeiro de 2018.

O COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA, no uso de suas atribuições legais, informa que receberá, a partir da data 
de publicação desta Resolução, solicitações de estudo por parte de entes ou profissionais privados, 
pelo procedimento denominado MIP (Manifestação de Interesse de ente Privado), que deverão 
observar rigorosamente os seguintes critérios:

Art. 1oA solicitação ou MIP, deverá conter necessariamente:

I - qualificação completa do interessado, especialmente nome, identificação (cargo, profissão ou 
ramo de atividade), endereço físico e eletrônico, número de telefone, fax e CPF/CNPJ, a fim de 
permitir o posterior envio de eventuais notificações, informações, erratas e respostas a pedidos 
de esclarecimentos;

II - demonstração da experiência do interessado na realização de projetos, estudos, levantamentos 
ou investigações similares aos solicitados;

III - indicação da Lei que autorizou o recebimento e na qual se baseou o requerimento;

IV - detalhamento das atividades que pretendem realizar, considerando o escopo dos projetos, 
estudos, levantamentos ou investigações definidos na solicitação, inclusive com a apresentação 
de cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa e a data final para a entrega dos 
trabalhos;

Art. 2ºApós a aprovação do MIP, qualquer alteração na qualificação do interessado deverá ser 
imediatamente comunicada à Secretaria-Executiva do CMGP.

Art. 3º Serão recusados requerimentos de autorização que tenham sido apresentados em 
desconformidade com o escopo da solicitação.

Art. 4º Na elaboração do termo de autorização, a Secretaria-Executiva do CMGP deverá reproduzir 
pelo menos as condições estabelecidas na solicitação, podendo especificá-las, inclusive quanto 
às atividades a serem desenvolvidas, ao limite nominal para eventual ressarcimento e aos prazos 
intermediários para apresentação de informações e relatórios de andamento no desenvolvimento 
dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações. O termo de autorização poderá, ainda, 
indicar:

I – o limite do escopo dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, podendo restringir-
se a indicar tão-somente o problema que se busca resolver com a parceria, deixando à iniciativa 
privada a possibilidade de sugerir diferentes meios para sua solução;

II – indicar prazo máximo para apresentação dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações 
e o valor nominal máximo para eventual ressarcimento;

III - indicar o valor máximo da contraprestação pública admitida para a parceria público-privada, sob 
a forma de percentual do valor das receitas totais do eventual parceiro privado.

Art. 5ºA autorização será objeto de ampla publicidade, mediante publicação no Diário Oficial e, 
quando se entender conveniente, na internet e em jornais de ampla circulação.

Art. 6ºA publicação da aprovação para iniciar os estudos e projetos por parte do ente privado 
interessado dará ensejo, na mesma publicação, à abertura de um PMI (Procedimento de 
Manifestação de Interesse), por parte do Comitê Municipal Gestor, para recebimento de estudos e 
projetos similares por parte de outros entes privados que desejarem colaborar e que deverão seguir 
as diretrizes acima especificadas.

Art. 6ºA publicação da aprovação para iniciar os estudos e projetos por parte do ente privado 
interessado, dará ensejo, na mesma publicação de permissão por parte do comitê gestor, para 
que outros interessados privados apresentem MIP se desejarem colaborar com o mesmo objeto.

Art. 7ºO valor máximo para eventual ressarcimento pelo conjunto de projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações não poderá ultrapassar 2% (dois por cento) do valor total estimado 
dos investimentos necessários à implementação da respectiva parceria público-privada.

§1ºSalvo decisão em contrário, ou no caso das atividades que estejam cobertas por tributos ou 
taxas específicas, a contraprestação pública nas parcerias público-privadas cujos estudos sejam 
recebidos nos termos desta lei, não poderá exceder a trinta por cento do total das receitas do 
eventual parceiro privado.

§2ºNo estabelecimento do prazo para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou 
investigações, será considerada por parte do Comitê Municipal Gestor a complexidade, as 
articulações e as licenças necessárias para sua implementação.

§3º Sob hipótese alguma, estudos e projetos não aprovados ou, se aprovados, não foram 
aproveitados, em parte ou na sua inteireza, serão objeto de ressarcimento de custos de qualquer 
natureza.

§4º Somente os projetos e estudos aprovados que forem aproveitados, em parte ou em sua 
inteireza, serão objeto de ressarcimento pelo vencedor de eventual certame licitatório relacionado 
com os citados estudos e projetos e o ressarcimento será equivalente ao percentual do estudo ou 
projeto utilizado.

Art. 8ºSempre que este comitê gestor entender necessário a publicação de um PMI, será publicado 
um chamamento público para o objeto especificado contendo os objetivos a serem atingidos pelo 
estudo, as diretrizes de escolha do melhor ou melhores a serem aplicados e valendo para os 
procedimentos de PMI, o que regula o artigo 7º desta resolução. 

Pindamonhangaba, 13 de março de 2018.

Fabiano Vanone
Presidente do Comitê Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas

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 “1ª Reunião Ordinária de 2018”, para tratar das 
seguintes pautas:

Pauta:

— Leitura e aprovação de ATA 
— Plano de Ação Anual - Loja Arte Encanto e Feiras itinerantes Arte Encanto
— Prestação de contas dos alimentos arrecadados
— Prestação de contas do JORI 2018
— Prestação de contas das ações de ajuda as cidades acometidas por 
catástrofes

Dia: 16/03/2018 (sexta-feira)

Horário: 16 horas  

Local: Fundo Social de Solidariedade  
Claudia Maria Vieira Domingues

Presidente do Fundo Social de Solidariedade 
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “6.ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e Aprovação de Atas; 
2. Edital 02/2018 - Fumcad 
3. Plano de ação do CMDCA 
4. Plano de aplicação dos recursos do Fumcad 
5. Euterpe - Aditamento 
6. Informes gerais. 

 
Data: 20/03/2018 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 
 
 
 

Sergio Augusto Baldin Junior 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 045/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.(a) VALCIR JORGETTI,   responsável pelo 
imóvel situado a RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA , 0, Bairro SÃO BENEDITO  , inscrito 
no município sob a sigla SE11.05.09.005.001, quadra,  lote,  para que efetue a limpeza do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis 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 046/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.(a) VALCIR JORGETTI,   responsável pelo 
imóvel situado a RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA , 0, Bairro SÃO BENEDITO  , inscrito 
no município sob a sigla SE11.05.09.005.002, quadra,  lote,  para que efetue a limpeza do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis 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


