
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 17 de abril de 2018

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 

Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  
Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 

E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                                                

 
 

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 027/2018 

 
COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 

Nº PROTOCOLO: 035700 DATA PROTOCOLO: 27/11/2017 
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
  
RAZÃO SOCIAL: JULIA APARECIDA DOS SANTOS CEZAR - ME 
CNPJ/CPF: 28767312000144 
ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS  N°: 96 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-010 UF: SP 
RESP. LEGAL: JULIA APARECIDA DOS SANTOS CEZAR CPF: 294.944.378-88 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
        
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 10/04/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de Comercio Varejista de artigos médicos e 
ortopédicos, em razão de que foi verificado que o estabelecimento estava fechado com placa de aluga-se. 

 
Pindamonhangaba, 11 de abril 2018. 

 
Rafael Lamana 

Diretor 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer, que comuniquem seus suplentes e 
justifiquem sua falta através dos e-mails: 

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

Convocação – 1ª Reunião Ordinária 2018 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPD, convocados a comparecerem, 
na data abaixo, para a realização da “1ª Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a 
seguir: 

Pauta: 

 Convocação Nova Eleição; 
 Novos Conselheiros. 

 

 Data:           17/04/2018 

Horário        18:30 hs 

Local:            Av. Fortunato Moreira, 284, Centro - Pinda (Inilibras) 

Andréa Campos 
Presidente 

 

 
 

 
 

 

Processo Eleitoral do CMDM –Resultado do Recurso -  
Entidades Deferidas  

 

Entidades/Instituição                          Credenciamento          Justificativa 

Igreja Evangélica Bola de Neve Deferida  
Casa da Amizade Deferida  
Organização das Mulheres 
Solidárias e Colaboradores 

Deferida  

Paróquia São Cristóvão  Deferida  
Ordem dos Advogados do Brasil Deferida  
CEPAM- Centro De Promoção e 
Assistência à Mulher 

Deferida  

Coalizão-Associação Pró 
Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil  

Deferida  

 

Conforme retificação do edital de Convocação para eleição de 
representantes da Sociedade Civil para o Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher de Pindamonhangaba- gestão 2018-2020, no item nº 01 do 
Cronograma das atividades, do sub item 1.5, em epígrafe esta o 
resultadodos recursosdas entidades inscritas para o processo eleitoral, 
cuja publicação se dará em 13 de abril de 2018, no Jornal local da 
Tribunado Norte. 

 

Pindamonhangaba, 11 de abril de 2018. 

 

Comissão Eleitoral do CMDM 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 064/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) JOSE RIBEIRO AGUIAR 
NETO,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no 
município sob a sigla NO 110705019000, para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel 
e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima,  Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 065/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) TRAJANO SALGADO 
NETO,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no 
município sob a sigla NO 110705019000, para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel 
e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima, Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 066/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) JOSE RUBENS 
MARCONDES AGUIAR JUNIOR,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, Bairro 
BOA VISTA ,  inscrito no município sob a sigla NO 110705019000, para que efetue a construção de 
calçada  do referido imóvel e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima, Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 067/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) ECYR PEREIRA DE 
OLIVEIRA ,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, Bairro BOA VISTA ,  
inscrito no município sob a sigla NO 110705019000, para que efetue a construção de calçada  do 
referido imóvel e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III 
da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima,  Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 068/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) JOSE ROBERTO 
MARCONDES AGUIAR ,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, Bairro BOA 
VISTA ,  inscrito no município sob a sigla NO 110705019000, para que efetue a construção de calçada  
do referido imóvel e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III 
da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima, Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 069/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) SOLO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA ME ,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO 
RIBEIRO, s/nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no município sob a sigla NO 110705019000, para que 
efetue a construção de calçada  do referido imóvel e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima,  Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

    João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 070/18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a RUA JACYRIO MARQUES MARTINHO, S/NR. 
Bairro MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110204056000, quadra 34 , lote 1110 , 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 071 /18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a RUA JOVIANO BERNARDES, S/NR. Bairro 
MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110606017000, quadra 37 , lote 1162 , 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 072 /18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO MARCONDES HOMEM MELLO, 
S/NR. Bairro MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110103031000, quadra 02 , lote 58 , 
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 073 /18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a RUA JOVIANO BERNARDES, S/NR. Bairro 
MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110204023000, quadra 36 , lote 1132 , 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 074/18 - Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JACYRIO MARQUES MARTINHO, s/nº, 
Bairro MOMBAÇA I ,  inscrito no município sob a sigla SO110204056000, quadra 34 , lote 1110 , para 
que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 075/18 - Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOVIANO BERNARDES, s/nº, Bairro 
MOMBAÇA I ,  inscrito no município sob a sigla SO110606017000, quadra 37 , lote 1162 , para 
que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 076/18 - Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a RUA ANTONIO MARCONDES HOMEM MELLO, 
s/nº, Bairro MOMBAÇA I ,  inscrito no município sob a sigla SO110103031000, quadra 02 , lote 58 , 
para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 077/18 - Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOVIANO BERNARDES, s/nº, Bairro 
MOMBAÇA I ,  inscrito no município sob a sigla SO110204023000, quadra 36 , lote 1132 , para 
que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85 - NIRE 35.300.327.161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A – EM LIQUIDAÇÃO (“Companhia”) para 
se reunirem no dia 30 de abril de 2018, às 11:30 horas, na sede social localizada na Av. Félix 
Galvão Cruz Simões, nº 485, lote 1 e 2, quadra F, Loteamento Industrial Feital, CEP 12.441-400, 
Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as contas, o balanço 
patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras do exercício social encerrado em 31.12.2017.
Pindamonhangaba (SP), 17 de abril de 2018.
A Liquidante.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso

Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom Sucesso, convocados 
para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26/04/2018, no Salão de Festas da 
Associação, sito a Rua Japão, s/nº, Loteamento Granja Saito, Parque das Nações, município de 
Pindamonhangaba-SP, as 19h30 em primeira convocação, com no mínimo 20% dos Associados 
presentes e as 20h00 com qualquer número de presentes, para votar e deliberar sobre o quanto 
segue:
1)  Aprovação Prestação de Contas exercício de 2017
2) Apresentação e Aprovação Previsão Orçamentária 2018 e valor da taxa associativa a 
partir de junho/2018;
3) Aprovação do Procedimento de Contas;
4) Apresentação dos Resultados da Gestão da Atual Diretoria no primeiro ano de 
mandato;
5) Assuntos Gerais;
Observações de acordo com o Estatuto Social:
• É licito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores, 
munidos com procurações específi cas (vias originais e com reconhecimento de fi rma), 
representando no máximo 5 (cinco) outorgantes associados;
ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR?
As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados; 
participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam 
tomadas por um pequeno grupo de moradores;
Os associados ausentes de votações fi cam submetidos ao que foi decidido;
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento.

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso
Artur Prado Cabral

Presidente do Conselho Deliberativo
16/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018 (PMP 10747/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para elaboração da revisão do Plano Diretor 
Participativo de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 17/05/18 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2018 (PMP 10677/2018) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com profi ssional 
devidamente cadastrado e habilitado no Conselho Regional de Medicina Veterinário, com 
fornecimento de material e mão-de-obra na especialidade veterinária, para realização de cirurgia 
de pan-histerectomia ou orquiectomia de felinos e caninos do Município de Pindamonhangaba, 
mantendo a proporção do número de cirurgias em 10% de machos e 90% de fêmeas, pelo período 
de 12 (doze) meses”, com entrega dos envelopes até dia 27/04/18 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. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018 (PMP 7891/2018) 
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras pela Secretaria de Educação 
e Cultura, homologou, em 09/03/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
polpa de fruta congelada para atendimentos à alimentação escolar, conforme termo de referência”, 
em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Caco Comercial de Frutas Ltda: 02-13,27; 
03-22,40; 04-15,00; 05-13,30; Gabee Foods Comércio de Alimentos EIRELI EPP: 01-16,33. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2018 (PMP 7941/2018) 
A autoridade superior homologou, em 09/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de 
trocador de calor com reposição de peças para as piscinas dos Centros Esportivos da SEMELP”, 
em favor da empresa Justi & Maian Ltda EPP, os itens (item-vl unit em R$): 01-5.089,38; 02-
4.210,57; 03-2.374,93; 04-1.456,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 162/2017 (PMP 34929/2017) 
Foi fi rmado o contrato 036/2018, de 19/03/2018, para “aquisição de ares condicionados para 
atender e melhor adequar as unidades de saúde do Município”, no valor de R$ 87.414,60, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e 
pela contratante, empresa P & S Licitações Ltda, o Sr Leandro José da Silva. 

PREGÃO Nº 006/2018 (PMP 3172/2018) 
Foi fi rmado o contrato 032/2018, de 15/03/2018, para “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços em conserto, montagem e desmontagem de pneus da frota da Subprefeitura 
de Moreira César”, no valor de R$ 30.805,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestor do contrato o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, empresa Claudenilson 
Aloisio Portela ME, o Sr Claudenilson Aloisio Portela. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 026/2014 (PMP 4861/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 23/03/2018, ao contrato 066/2014, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica 
previdenciária, orçamentária e contábil, elaboração de demonstrativos do regime próprio de 
previdência social, realização de avaliação atuarial, assessoria na gestão e adequação dos RPPs 
do Município de Pindamonhangaba, a fi m de atender às necessidades de execução dos serviços 
em atendimento à legislação federal e municipal”, para prorrogação até 24/03/2018, e alteração 
da gestão do contrato, que passa a ser da Secretaria de Administração, pelo Sr Fabrício Augusto 
Pereira, assinando pela contratante o Sr João Carlos Muniz, e o Sr Fabrício Augusto Pereira, e 
pela contratada, empresa Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples Ltda, o Sr 
Richard Mendes Dutzmann. 

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm 
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou 
sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio 
de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. 
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas 
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de 
perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte 
poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem 
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal,  
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via 
internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 17 de abril de 2018 

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.009, DE 16 DE ABRIL DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
e nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.308, de 18 de abril de 2016, 
RESOLVE:
Art. 1º Alterar os incisos I e II do art. 1º da Portaria Geral nº 4.995, de 13 de março de 2018, que 
constituiu a Comissão Especial de Seleção que acompanhará o processo de Chamamento 
Público para fi rmar contrato de gestão para gerenciamento e operacionalização do Pronto 
Socorro Municipal, que passa a vigorar:
“ Art. 1º ...
I - Secretaria de Saúde e Assistência Social
-  Aurea Maria Piorino Vince
-  Eliane Aparecida dos Santos Ferreira
-  Pedro Henrique Motta Ribeiro
II – Secretaria de Orçamento e Fazenda
- Tânia Aparecida de Oliveira D’Avila”
Art. 2º Ficam revogados os incisos IV e V do art. 1º da Portaria Geral nº 4.995/2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Valéria dos Santos - Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 16 de abril 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 
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 Ficam convocadas/os as conselheiras e conselheiros titulares e suplentes do CACS FUNDEB 
a comparecerem na data e local abaixo, para a realização da reunião mensal, cuja pauta será: 

 

 Leitura da ata da reunião anterior 

 Leitura da devolutiva dos ofícios 

 Eleição para os cargos de presidência e 2º secretário  

 

Dia: 18 de abril (quarta-feira) 

Horário: 18h 

Local: Casa dos Conselhos – Avenida Albuquerque Lins, 138 

 

 

 

 

Érika Fernanda Gomes da Silva 
Conselheira Presidente 

 

 

 

 

Observação: 

As conselheiras e conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o regimento interno, deverão 
justificar a ausência através do e-mail: cacsfundeb@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

CONVOCAÇÃO
Ficam convocadas/os as conselheiras e conselheiros titulares e suplentes do CACS 
FUNDEB a comparecerem na data e local abaixo, para a realização da reunião 
mensal, cuja pauta será:
— Leitura da ata da reunião anterior
— Leitura da devolutiva dos ofícios
— Eleição para os cargos de presidência e 2º secretário
Dia: 18 de abril (quarta-feira)
Horário: 18h
Local: Casa dos Conselhos – Avenida Albuquerque Lins, 138

Érika Fernanda Gomes da Silva - Conselheira Presidente
Observação: As conselheiras e conselheiros que não puderem comparecer, 
respeitando o regimento interno, deverão justifi car a ausência através do e-mail: 
cacsfundeb@pindamonhangaba.sp.gov.br 


