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CONVOCAÇÃO – 2ªREUNIÃO ORDINÁRIA 2018 

 
 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Trabiju, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “2ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 Leitura e aprovação da Ata; 
 Definição de calendário anual de reuniões; 
 Conhecimento da perícia policial sobre o incêndio; 
 Assembleia de eleição dos representantes da sociedade civil; 
 Estudo da formulação do Regime Interno do Conselho; 
 Adequações no Parque perante o setor público para reabertura; 
 Relatório geral de atividades do Parque, referência ano 2017. 

 
Data:14/08/2018 
Horário:14:00 hs 
Local: Parque Natural Municipal do Trabiju 
                    (Estrada Municipal José Machado de Andrade, s/n) 

 
 
 
 
      Pindamonhangaba, 07 de Agosto de 2018. 
 
 
 

José Fernando Jerônimo Flores 
Coordenador do Conselho 
 
 

 
 
 
 

         _______________________________________________________ 
 

   CONSELHO GESTOR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU 

LEILÃO EXTRAJUDICIAL .  LOTEAMENTO “RESIDENCIAL GRANJA SAITO”. ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial matriculado
perante a JUCESP sob o nº 954, autorizado por NOVAVIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF
n.º 14.760.267/0001-91, endereço à Rua Rio Grande do Sul, 838, ap.82C, Santo Antônio, cidade de São Caetano do Sul/SP
e CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, inscrita no CNPJ/MF n.º 05.262.743/0001-53, endereço à Rua Joaquim Floriano,
466 Bloco C, 8º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-002, sendo Devedor Fiduciante, Francisco Assis Bento, CPF 072.343.048-
94 e esposa Lucia Helena Gonçalves Bento, CPF 069.303.398-30 faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20
de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária
de bem imóvel, fará realizar o Leilão do seguinte bem. Lote: Lote de Terreno nº 22, da Quadra 06, do Loteamento denominado
“Residencial Granja Saito”, situado na cidade de Pindamonhangaba - Matrícula 52.690, do Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Pindamonhangaba – SP. Descrição: Com frente para a Rua Oito (08) (atual Rua das Begônias), medindo
14,00m (quatorze metros); do lado de quem da referida rua olha o terreno, mede 30,00m (trina metros), confrontando com o lote
nº23; do lado esquerdo mede 30,00m (trinta metros), confrontando com o lote nº 21; e no fundo mede 14,00m (quatorze metros),
confrontando com a área institucional “1”, encerrando a área de 420,00m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados). Cadastrado
na Prefeitura Municipal sob a sigla nº SO-21-11-03-005-00. O Lote integra o Empreendimento Residencial Granja Saito situado
no Município e Comarca de Pindamonhangaba/SP, devidamente registrado em R.03 da matrícula n.º 52.017, do Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Pindamonhangaba-SP. Data da 1a Praça: dia 25 de agosto de 2018 às
10 horas ao dia 28 de agosto de 2018 às 10 horas. Lance Mínimo em 1a Praça: R$ 448.847,27 (quatrocentos e quarenta e
oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos). Não havendo licitante ou se o lance mínimo ofertado for inferior
ao valor retro, será realizada a 2a Praça.  Data da 2a Praça: dia 28 de agosto de 2018 às 10:00 horas ao dia 12 de setembro
de 2018 às 10 horas. Lance Mínimo em 2a Praça: R$ 269.588,54 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e
oito reais e cinquenta e quatro centavos), no qual estão incluídas as despesas (prêmios de seguro, dos encargos contratuais,
inclusive ITBI e despesas com publicidade do presente Edital), já atualizadas até a data do leilão. Condições da Arrematação: A
venda será realizada à vista ou 30% à vista + 36 parcelas mensais, corrigidas mensalmente pela variação do índice IGPM – FGV,
observado o direito de preferência do Fiduciante em igualdade de condições com terceiros (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 951497).
Condições Gerais: Consta em Av. 01 existência de restrição de uso dos lotes. Constam débitos de Condomínio e IPTU.
Os interessados deverão se cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus
incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. Serão de
responsabilidade do arrematante a eventual desocupação bem como todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão,
como, mas não se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em
Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU e débitos
com a Associação dos Moradores etc. O imóvel  será vendido no estado em que se encontra e sem qualquer garantia, constituindo
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações extrajudiciais eletrônicas e vistoriar
o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação, na forma
do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Mais informações no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 3197-0883 ou (11)
98146-6070. Rogério Boiajion, matrícula – JUCESP 954 e contato@bcoleiloes.com.br.

                    JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ’
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                                 Pindamonhangaba / SP

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de PRISCILA MATIAS RODRIGUES, em 
virtude da mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao 
requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o 
pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 1.982,55 
em 02/08/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedora em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 844440794163, 
fi rmado em 13 de janeiro de 2015, garantido por alienação fi duciária, registrado sob 
nº 06, na matrícula nº 49.418, tendo por objeto o imóvel situado na RUA ADHAIR 
FERREIRA MACEDO Nº 149, CIDADE VISTA ALEGRE, PINDAMONHANGABA-SP, 
CEP 12.442-210. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira 
e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018 – DAE/SEC
Processo nº 1305/2018

RETIFICAÇÃO
                           
Termos de Colaboração nºs:

001/2018 – Associação Corporação Musical Euterpe
002/2018 – Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
003/2018 – Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social
004/2018 – Projeto Social Grêmio União

Fica retifi cada a CLÁUSULA 8ª – DO GESTOR DA PARCERIA dos termos de colaboração acima 
citados que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 8ª – DO GESTOR DA PARCERIA

“Em consonância com o disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019 de 31/07/2014, 
fi ca designado como Gestor da parceria a Sra. Luciana de Oliveira Ferreira, CPF 127.928.638-54”.

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Prof. Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Rosemeire de Oliveira Nascimento
Diretora do Departamento de Administração da Educação e Cultura

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:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 129/2018 (PMP 21164/2018) 
Para “aquisição de brinquedos e jogos para atender a rede municipal de ensino”, com entrega dos 
envelopes até dia 21/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2018 (PMP 21214/2018) 
Para “aquisição de cimento e cal a serem utilizados em diversas obras do Município”, com entrega 
dos envelopes até dia 24/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 132/2018 (PMP 21219/2018) 
Para “aquisição de materiais para cobertura a serem utilizados em diversas obras do Município”, 
com entrega dos envelopes até dia 27/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2018 (PMP 21221/2018) 
Para “aquisição de agregados para serem utilizados em diversas obras do Município”, com entrega 
dos envelopes até dia 22/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 134/2018 (PMP 21274/2018) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de implantação de 
sistema de fi scalização eletrônica”, com entrega dos envelopes até dia 24/08/18 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

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. 

*** TERMO DE COLABORAÇÃO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018 (PMP 13559/2018) 
Foi fi rmado o termo de colaboração técnica e fi nanceira, para “repasse de recursos para 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fi ns lucrativos, que desenvolva atividades 
socioculturais de dança de rua, ballet, jiu-jitsu, capoeira, dança sênior/salão idosos, culinária, 
marcenaria em palletes, maquiagem, recreação, panifi cação, reaproveitamento alimentar, elétrica, 
BMX, coreografi a e cuidador de horta”, vigente por 12 meses da data de assinatura, com recursos 
disponibilizados no valor de R$ 703.840,00, assinando pelo Município, a Sra Presidente do Fundo 
Social da Solidariedade, Cláudia Maria Vieira Domingues, e pela Organização da Sociedade Civil 
(OSC), denominada INFAP – Instituto de Formação e Ação Política, o Sr Mozart Ladenthin Júnior. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 027/2018 (PMP 6406/2018) 
Foi fi rmado o contrato 106/2018, de 30/07/2018, para “contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de limpeza e desinfecção química de caixas d’água e reservatórios, a serem 
executados nos prédios e unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação”, no valor de 
R$ 91.501,34, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contato o Sr 
Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Agregue Multiserviços EIRELI EPP, o Sr 
Fabrício Felipo Barbosa Ribeiro. 

PREGÃO Nº 063/2018 (PMP 12686)
Foi fi rmado o contrato 078/2018, de 28/06/2018, para “contratação de empresa especializada em 
serviços de manutenção preventiva e de manutenção corretiva, com fornecimento de peças quando 
necessário para os fogões e fornos instalados nas unidades escolares e projetos da Secretaria 
de Educação, Cultura e Turismo do Município de Pindamonhangaba, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no termo de referência”, no valor de R$ 27.800,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela 
contratada, empresa Edinaldo Lopes de Oliveira 68324731849, o Sr Edinaldo Lopes de Oliveira. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS ***

PREGÃO Nº 088/2018 (PMP 15047/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos”, foram emitidas, em 19/07/2018, 
as autorizações: 1220/2018, no valor de R$ 8.250,80, em favor de Thiplan Comercial Ltda; 
1221/2018, no valor de R$ 3.973,54, em favor de Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP; 1222/2018, 
no valor de R$ 536,82, em favor de Raul Rabello Neto EPP; 1223/2018, no valor de R$ 3.316,24, 
em favor de Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos EIRELI ME; 1224/2018, no valor de R$ 
4.409,05, em favor de HSX Comércio e Serviços EIRELI. 

Novena da “Festa de Nossa Senhora da 
Assunção” começa nesta sexta-feira

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A novena da tradicional 

“Festa de Nossa Senhora 
da Assunção”, organizada 
pela igreja de São Benedi-
to, terá início nesta sexta-
feira (10), a festa será no 
dia 19 de agosto.  Na edição 
deste ano, o tema da come-
moração será a Missão dos 
Discípulos Missionários da 
Santa. Em todos os dias da 
novena, haverá quermesse.

O primeiro dia da no-
vena haverá celebração 
de santa missa com o pa-
dre Silvio César às 19 ho-
ras. Nos dias seguintes, 
as celebrações religiosas 
acontecerão no mesmo 
horário e contarão com 
os padres celebrantes, 
respectivamente: Tércio 
Rodrigo Santos da Silva, 
Rafael Tiago dos Santos, 
Vitor Hugo Porto, Antônio 
Carlos Gonçalves, Marcos 
Crescêncio Sobrinho, Ci-
priano Alexandre de Oli-
veira, Afonso Lobato, Val-
tenes Santana Nunes.

As missas terão a pre-
sença de corais, liturgias e 
noveneiros. No dia da fes-
ta dedicada à  Nossa Se-
nhora da Assunção”, 19 de 
agosto, serão celebradas 

missas  às 7, 9, 17 e 18h30. 
A última incluirá uma 
procissão e contará com 
a presidência do pároco, 

monsenhor José Eugenio 
de Faria Santos.

A Paróquia de Nossa 
Senhora da Assunção, co-

nhecida como igreja de 
São Benedito, fi ca na pra-
ça Doutor Emílio Ribas, 51 
- centro.

Festa de Nossa Senhora da Assunção será no dia 19 de agosto, na sede da paróquia

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE GOMES
A Escola do Trabalhador, desenvolvida pelo 

Ministério do Trabalho, abriu inscrições para 
dois novos estudos online, de “Excel interme-
diário” e “Identidade visual e gestão de clien-
tes”. Os cursos são gratuitos e não tem pré-re-
quisitos nem exige escolaridade mínima para 
efetivação de matrícula. Desde o pré-cadastro à 
conclusão, a qualifi cação acontece no ambiente 
virtual http://escolatrabalho.gov.br.

A Escola do Trabalhador é um projeto que 
leva qualificação profissional aos trabalha-
dores por meio de cursos feitos pela inter-
net. A instituição já oferece outras 21 opções 
de aprendizagem a distância, cada uma com, 
aproximadamente, 40 horas de duração. 

O conteúdo fica disponível por dois meses 
para que a pessoa inscrita consiga concluir 
as tarefas. 

Entre os cursos ofertados, estão: “Agen-
ciamento de viagens”, “Fundamentos e pro-
cessos de gestão de Recursos Humanos” e 
“Análise de risco na construção civil”. Ao 
término de cada estudo, os estudantes pre-
cisam passar por uma avaliação para rece-
ber o certificado de conclusão. 

O documento é emitido pela Universida-
de de Brasília (UnB), instituição responsável 
pela elaboração dos cursos.

Plataforma de ensino online 
do Ministério do Trabalho 
lança mais dois cursos


