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NATAL DEVE MOVIMENTAR
R$ 53,5 BILHÕES NA
ECONOMIA BRASILEIRA

Estimativa é de crescimento
em relação ao período
natalino do ano passado

Data
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A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração – Departamento de Administração – Setor de Fiscalização de Posturas e o
Fundo Social de Solidariedade, através do presente Edital de Chamamento, torna pública a convocação dos Artesões interessados em comercializar produtos no 1º Festival
Regional de Artesanato.
O 1º Festival Regional de Artesanato será realizada nos dias 07 a 09 de dezembro
de 2018, na Praça Padre João Faria Fialho (Praça do Quartel), sendo aberto ao público
em geral. Serão disponibilizados 250(duzentos e cinquenta) espaços sendo 170(cento
e sessenta) destinados aos Artesões em Geral, 30(trinta) destinados aos Artesões de
Laticínios Artesanais e de Derivados de Hortifrutigranjeiros e 50 (cinquenta) destinados aos Artesões Regionais, sendo os interessados que atenderem as exigências abaixo
descritas:
a) Cada Artesão poderá utilizar espaço máximo de dois metros por dois metros,
previamente demarcados pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
b) Os Artesões em Geral do Município de Pindamonhangaba deverão estar inscritos na SUTACO Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades
c) Os interessados devem estar com a documentação regulamentada com a Prefeitura com relação a eventos anteriores, se for o caso;
1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do 1º Festival Regional
de Artesanato deverão ser feitas no Fundo Social de Solidariedade na Rua Deputado
Claro César, nº 153, Centro, nos dias 26 de novembro a 30 de novembro de 2018 no
horário das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a)
Cópia do RG e CPF;
b)
Cópia do comprovante de residência;
c)
Requerimento devidamente preenchido constando TODOS os produtos a
serem comercializados;
1.3 – Só serão consideradas válidas as inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;
2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio dos Artesões em Geral e dos Artesões de Artesões
de Laticínios Artesanais e de Derivados de Hortifrutigranjeiros do 1º Festival Regional
de Artesanato no endereço supracitado, sendo a localização dos espaços demarcados
pela Administração Pública.
2.2 – O Artesão credenciado para executar a atividade de comércio eventual agirá
exclusivamente durante as atividades do 1º Festival Regional de Artesanato;
2.3 – O horário de inicio será 14h e término das atividades será impreterivelmente às 22h de cada dia de evento.
2.3.1 – O Artesão que não encerrar as atividades conforme item 2.3 será autuado
e terá sua licença cassada;
2.4 – É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de
18 anos;
2.5 – Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença
emitida pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
2.6 – A atividade poderá ser exercida pelo credenciado, ou pessoa indicada pelo
mesmo desde que maior de 18 anos;
●
3 – Da entrega das licenças
3.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias 03 e 04/12/18 das 8h00 às
17h00, mediante a DOAÇÃO de 5kg de Arroz no Fundo Social de Solidariedade na Rua
Deputado Claro César, nº 153, Centro;
3.2 – Não será cobrado taxa sendo isento que efetuar a Doação estipulada no
item 3.1.
3.3 – Caso haja desistência ou faltas, o local ﬁcará vago.
4 – Disposições gerais
4.1 – Os espaços serão cedidas pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
4.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança dos itens deixados pelos
Artesões nos espaços após o encerramento das atividades do dia;
4.2 – A Prefeitura disponibilizará energia para os espaços durante o evento;
4.2.1 – Caberá aos Artesões a veriﬁcação da voltagem fornecida;
4.3 – Não serão feitas trocas de localização dos espaços, salvo motivo de força
maior, devidamente expresso pela ﬁscalização;
4.4 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
4.4.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
4.4.2 – Venda de bebidas em recipientes de qualquer material que não seja
copo plástico;
4.4.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
4.4.4 – Ausência da pessoa credenciada no ato da ﬁscalização;
5 – Cronograma

Decreto nº 1.602,de 08/11/2018.
Prorroga o prazo de validade do Concurso
Público de provimentos de cargos efetivos
da Prefeitura Municipal de Roseira,
correspondente ao Edital nº 001/2017,
homologado em 20/12/2017,
por mais 01 (um) ano.
Roseira 08/11/2018.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA
ARETESÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO
1º FESTIVAL REGIONAL DE ARTESANATO

ranking de produtos que os consumidores pretendem comprar para
presentear no Natal (55%). Calçados (32%), perfumes e cosméticos
(31%), brinquedos (30%) e acessórios, como bolsas, cintos e bijuterias
(19%), completam a lista de produtos mais procurados para a data.
O tradicional comércio de rua e

Horário

Inscrição

26 a 30/nov

das 8h às 17h

Entrega das licenças

03 e 04/dez

das 8h às 17h*

5.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas formas de fornecimento e o horário;
5.2 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Administração ou a quem for delegado competência expressa.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E
FARMACÊUTICAS DE PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital,
convoca todos os sócios, quites e em pleno gozo de seus direitos estatutários,
a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua dos Bentos, nº 481 – São
Benedito – Pindamonhangaba – SP, no dia 30 de novembro de 2018, às 14h00,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, Discussão e Aprovação
da Ata de Assembléia anterior; 2) Leitura, Discussão e Votação da Previsão
Orçamentária para o exercício de 2019, com o parecer do Conselho Fiscal. Não
havendo número suﬁciente e estatutário para a realização da Assembléia em 1ª
convocação, no horário supra mencionado, a mesma será realizada uma hora após
no mesmo dia e local. Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2018. a) Sebastião de
Melo Neto - Presidente.
Edital de Leilão Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Carla Sobreira Umino, Leiloeira Pública Oficial, devidamente matriculada na JUCESP sob n. 826, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL, por
intermédio da GECOR IMOBILIÁRIO, VEÍCULOS E LEILÕES (SP), CNPJ: 00.000.000/0001-91, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele
tomarem conhecimento e interessar possa, 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 com assistência do decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a
profissão de Leiloeiro ao território da República, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, Lei nº 13.138, de 26 de
junho de 2015, que altera o art. 19 do regulamento a que se refere o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, para incluir como competência dos
leiloeiros a venda em hasta pública ou público pregão por meio da rede mundial de computadores, bem como, instrução normativa DREI nº 17, de 5 de
dezembro de 2013 e instrução normativa 44, de 7 de março de 2018, ambas da JUCESP, levará a público leilão para alienação do(s) imóvel(is) recebido(s) em
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, nas modalidades PRESENCIAL e ONLINE, em primeiro leilão público no dia 29 de novembro
de 2018, a partir das 11h00min, ocasião em que, se, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão
público, no dia 30 de novembro de 2018, a partir das 11h00min, oportunidade em que será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao
valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do
leilão.
Local do Leilão: Auditório na Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 190 - Várzea da Barra Funda - São Paulo/SP - CEP 01140-070 presencial e no site
www.lancenoleilao.com.br na modalidade on-line.
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.
Descrição dos imóveis:
LOTE 24: IMÓVEL DE MATRÍCULA 62.030 DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA - SP, ASSIM DESCRITO:
Apartamento nº 408 localizado no terceiro andar do Bloco “10”, do Condomínio “Edifício Parque Princesa do Vale”, em construção, situado nesta cidade, com
frente para a Avenida Padre José Maria Guimarães, composto de sala, dois quartos, um banheiro, cozinha, área de serviço e a respectiva vaga de
estacionamento nº 279, com área privativa coberta de 45,6900m² e área comum coberta de 6,3345m², totalizando uma área coberta de 52,0245m², vaga de
estacionamento descoberta de 10,3500m², área comum descoberta de 34,7652m²; área real total de 97,1379m², correspondendo à fração ideal de
0,002063406 no terreno e nas coisas de uso comum; confrontando, considerando quem da circulação interna do pavimento olha para a entrada do
apartamento, pela frente com o hall, parte do apartamento nº 406 e as áreas externas comuns; do lado direito com o apartamento nº 407; do lado esquerdo e
no fundo com as áreas externas comuns. Cadastro SE-21-02-04-035-00 (em área maio).
Obs.1: Consta averbado na matrícula do imóvel que em razão da averbação do prédio nº 150 - “Edifício Parque Princesa do Vale” e do registro da instituição
do respectivo condomínio, esta ficha complementar passa a constituir a matricula imobiliária nº 62.030.
Obs.2: Consta que o imóvel encontra-se atualmente cadastrado sob a sigla nº SE-21-02-04-035-30.
Obs.2: O imóvel encontra-se ocupado por terceiros e as providências e eventuais despesas para regularização e desocupação do imóvel correrão por conta
do adquirente.
Localização: Avenida José Maria Guimarães Alves, nº 150, Bloco 10, Apto. 408 - Pindamonhangaba/SP.
Valor de Venda:
1º Leilão R$ 147.277,05 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos).
2º Leilão R$ 136.692,22 (Cento e trinta e seis mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), aceitando lance mínimo no 2º Leilão de R$
80.490,21 (Oitenta mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos).
ATENÇÃO: O(s) valor(es) de venda para segundo leilão será(ao) reajustado, acrescentando o(s) valor(es) gasto com as despesas para publicação do edital
de leilão.
A venda será realizada à vista, com possibilidade de utilização de financiamento (desde que apresentada a documentação que comprove a pré-aprovação
do crédito até o momento da arrematação). O ARREMATANTE vencedor pagará ao Banco do Brasil S.A., a título de sinal para garantia de contratação, a
importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor. Em caso de lance presencial, o ARREMATANTE ou seu representante legal
deve efetuar o respectivo pagamento no próprio ato do leilão, por meio de cheque de titularidade do arrematante. Em caso de lance online, o ARREMATANTE
deverá efetuar o respectivo pagamento por meio de depósito em conta corrente designada pelo Banco do Brasil S.A., no dia do leilão e após o envio dos dados
bancários. A importância paga como sinal pelo ARREMATANTE vencedor será utilizada para complementação do preço. O ARREMATANTE vencedor deverá
recolher ao Banco do Brasil S.A. o complemento do preço correspondente a 95% do valor proposto, sendo que: Em caso de pagamento integral por meio de
recursos próprios, mediante recolhimento em até 24 horas, contados a partir da data da arrematação. Em caso de financiamento, mediante o recolhimento do
valor correspondente a parcela de recursos próprios em até 24 horas, contados a partir da data da arrematação e o valor referente ao financiamento deverá
ser creditado ao Banco do Brasil S.A. em até 45 dias corridos contados a partir da data da arrematação. Após os pagamentos, se faz necessário o envio do
comprovante para o endereço de e-mail atendimento@lancenoleilao.com.br com a identificação do lote arrematado. Caso o arrematante não apresente no
prazo previsto os comprovantes de quitação referentes a aquisição do imóvel, será considerado desistente do negócio e a venda será cancelada. Reconhecida
a desistência, o ARREMATANTE vencedor perde em favor do Banco do Brasil S.A., a título de multa, o valor equivalente ao sinal para garantia da contratação
e a comissão do leiloeiro, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais cabíveis à espécie. Correrão por conta do comprador todas as despesas
relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: 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, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc.
Caso o imóvel se encontre ocupado, será vendido no estado em que se encontra não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições,
características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas
as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo n.º 30, da Lei n.º
9.514/97. O direito de preferência do devedor fiduciante, previsto no § 2º-B do artigo 27 da Lei 9.514/97 (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017), deverá ser
exercido até a data da realização do segundo leilão, não sendo aceitos lances virtuais para o exercício desse direito. Maiores informações no escritório do
Leiloeiro tel. (11) 2359-7351.
Carla Sobreira Umino, Matrícula - JUCESP 826 - Leiloeira Oficial - www.lancenoleilao.com.br.
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as lojas de shopping são dois dos
principais destinos de quem pretende
comparar preços, com 49% e 47%
das menções, respectivamente. Ainda de acordo com o levantamento, a
maioria dos entrevistados (57%) vai
optar por uma modalidade de pagamento à vista — percentual que sobe
para 61% nas classes C, D e E.

CONSELHO MUNICIPAL DE
CULTURA
CONVOCAÇÃO –
REUNIÃO ORDINÁRIA
Reunião do Conselho
Municipal de Cultura
Contamos com sua presença na
próxima reunião deste conselho.
Data: 27 de novembro– terça-feira
Horário: 19h
Local: Palacete 10 de Julho – Rua
Deputado Claro César, 33 - Centro
fls. 194
Pauta:
- Aprovação da Ata da reunião do dia
30 de outubro;
- Situação das Emendas Impositivas;
- Informes:
- Edital de Chamamento Público
006A/2018
Linguagens
Artísticas
PROAC Municípios / FMAPC,
- Edital de Chamamento Público
nº009/2018 – “Credenciamento de
Artistas e Proﬁssionais de Arte e
Cultura”,
- Edital de Concurso Cultural
nº001/2018 – “Prêmio Mestre Cultura
Viva de Pindamonhangaba”;
- Informes Gerais.
ECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
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indicam uma injeção de aproximadamente R$ 53,5 bilhões na economia.
Além disso, espera-se que mais de
110,1 milhões de consumidores presenteiem alguém no Natal de 2018.
Em média, os indivíduos ouvidos na
pesquisa devem comprar entre quatro
e cinco presentes. O valor médio com
cada item será de R$ 115,90, sendo
maior entre os homens (R$ 136,51).
Por mais um ano, as roupas
permanecem na primeira posição do

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1000768-10.2015.8.26.0445 e o código 5915440.

Apesar da lenta recuperação da
economia no País e do ambiente de
incertezas, a maior parte dos brasileiros
pretende manter a tradição e ir às compras neste Natal, movimento que promete aquecer as vendas do varejo em
2018. É o que revela pesquisa realizada
em todas as capitais pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil). As projeções permanecem
no mesmo patamar do último ano e

Pindamonhangaba, 21 de novembro
de 2018
Raissa Lorena Correa
Araújo - Pitanga
Presidente do Conselho Municipal
de Cultura

Portaria nº 94, de 05/11/2018
Processo Administrativo
instaura.
Prefeitura Municipal de
Roseira x Fabio Manoel
Afonso Mendes
FUNDO DE APOIO
ESPORTIVO DE
PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO –
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP
Ficam os senhores conselheiros do
convocados a comparecer, na data e
local abaixo, para realização da 12ª
reunião ordinária, cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:
Leitura e aprovação da ata anterior;
Aprovação dos recursos utilizados
para as bolsas auxilio dos atletas,
conforme distribuição de valores nas
modalidades e ranking, do mês de
Dezembro.
Apresentação do relatório ﬁnal das
bolsas utilizadas durante o ano de
2018.
Dia: 26/11/2018
Horário: 15h30 minutos
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”
Professor Everton Chinaqui de
Souza Lima
Presidente do FAEP

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE – CMDCA
CONVOCAÇÃO – 21ª 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 “21ª Reunião Ordinária de 2018”,
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1. Leitura e Aprovação de Ata;
2. VII Conferência Municipal DCA;
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3. Prestação de contas de Projetos em execução/executados;
4. Outros assuntos pertinentes ao Conselho;
5. Informes gerais.
Data: 27/11/2018 (terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Maria Cristina Pereira da Luz
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
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 016/2018 (PMP 31632/2018)
Para “contratação de empresa especializada para execução de reforma da piscina
pública no Loteamento Araretama, com fornecimento de material e mão de obra”,
com entrega dos envelopes até dia 07/12/18 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 192/2018 (PMP 31602/2018)
Para “aquisição de material de serralheria a serem utilizados em diversas obras/
manutenções no município de Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria
de Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 04/12/18 às 14h e início
da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 193/2018 (PMP 31603/2018)
Para “aquisição de medicamentos saúde mental”, com entrega dos envelopes até dia
04/12/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
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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 Nº 166/2018 (PMP 27395/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria de Educação
e Cultura, homologou, em 07/11/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e de
manutenção corretiva pelo período de 12 meses, com fornecimento de peças quando
necessário para os refrigeradores e freezers instalados nas Unidades Escolares e
projetos da Secretaria de Educação do Município de Pindamonhangaba, conforme
termo de referência”, em favor da empresa A G da Silva Manutenção ME, o lote 01,
no valor total de R$ 138.426,00.

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE

NOVA ESCALA DAS REUNIÕES DO CAE A PARTIR DE DEZEMBRO/2018

Informamos aos senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho de
Alimentação Escolar – CAE bem como toda a comunidade, a nova escala de reuniões,
válida a partir desta data, contendo as datas, horários e locais previstos à realização
das reuniões ordinárias e extraordinárias deste Conselho a partir e dezembro/2018,
enquanto atender as conveniências do grupo.
Data: sempre às primeiras quartas-feiras de cada mês, salvo motivos de força maior.
Horário: Primeira chamada: - sempre às 07h30min, salvo motivos de força maior.
Segunda chamada:- sempre às 08h00min, salvo motivos de força maior.
Local: Prédio da Secretaria de Educação e Cultura – SEC, sito à Rua Dino Bueno,
nº 119, Centro (antigo prédio da Escola de Comércio João Romeiro), CEP 12401410,Tel.: (12) 3644-1565.
Os conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno,
deverão justiﬁcar a ausência através do e-mail institucional cae@pindamonhangaba.
sp.gov.br ou através do Grupo CAE do WhatsApp.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2018.
Luciana Andreia Saquetti Rosas
Presidente do CAE - Gestão 2014/2018

