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CASA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE PINDAMONHANGABA
Edital de Convocação

Pelo presente, ficam convocados todos os membros da Casa São Francisco de Assis 
de Pindamonhangaba, para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 
04 de março de 2019, às 19h em primeira convocação e em segunda convocação 
às 19h30, na sede da entidade, de conformidade com os artigos 18 e 20 do Estatuto 
Social, para tratar a eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal, aprovação das 
contas e homologação do balanço do exercício de 2018, elaboração do plano de 
trabalho e atividades.
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2019.

Alzira Maria Ussier Zola
Presidente

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

Controle 021/19 – lIMPEZA  (REtIRADA DOS MAtOS NOS FUNDOS tERRENO)

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) AGROPASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A, proprietário/responsável pelo imóvel  situado a RUA JACYRIO MARQUES 
MARTINHO, SNR. , Bairro MOMBAÇA,  inscrito nesse 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 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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 022/19 - lIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) JEFFERSON DIOGO DA SILVA, 
proprietário/responsável pelo imóvel  situado a RUA JOB SARMENTO DA SILVA, SNR. , Bairro 
FLAMBOYANT  MOMBAÇA,  inscrito nesse município sob a sigla: SO121616013000, QUADRA 19 
LOTE 10 para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 023/19 - lIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) LUIZ CARLOS GODOI, proprietário/
responsável pelo imóvel  situado a RUA LEONIDIA CESAR, SNR. , Bairro FLAMBOYANT  MOMBAÇA,  
inscrito nesse município sob a sigla: SO121617023000, QUADRA 20 LOTE 21  para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º 
item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 024/19 – lIMPEZA  (RESIDÊNCIA DESABItADA)

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) JOÃO MOREIRA, proprietário/
responsável pelo imóvel  situado a RUA MANOEL IGNACIO MARCONDES ROMEIRO, NR 336. , 
Bairro VILA RICA - SOCORRO,  inscrito nesse município sob a sigla: SO111002017000, QUADRA 
05 LOTE 08  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  QUINTAL COM MATO e a  retirada 
dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro 
do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte 
de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 025/19 - lIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  proprietário/responsável pelo imóvel  situado a RUA FREDERICO ANTONIO 
TEIXEIRA SOUTO, SNR. , Bairro  MOMBAÇA,  inscrito nesse município sob a sigla: SO110603007000, 
QUADRA 29 LOTE 934  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 026/19 – lIMPEZA ( EDÍCUlA COM MAtO AltO )

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA,  
proprietário/responsável pelo imóvel  situado a RUA JOVIANO BERNARDES, SNR. , Bairro  
MOMBAÇA,  inscrito nesse município sob a sigla: SO110606067000, QUADRA 37 LOTE P-1149  
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
Extrato de termo de Adoção

termo de Adoção Espontânea n°001/2019
 

 Donatário: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Adotante: Associação dos 
Adquirentes do Residencial Reserva dos Lagos. Objeto: Adoção espontânea da 
área verde/praça/canteiro/rotatória localizado no Loteamento Reserva dos Lagos 
pelo período de sessenta (60) meses contados a partir da assinatura do contrato, de 
acordo com o Projeto Cidade Florida. Data da assinatura: 31/01/2019.

Frederico l A Gama
Secretário Adjunto de Meio Ambiente

Município de Pindamonhangaba

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 027/19 – lIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a, Sr(a) ELZA EIKO OTAKENO,  proprietário/
responsável pelo imóvel  situado a RUA MONS. ANTONIO OLINRO DE PAIVA DUTRA, 380, Bairro 
SANTA LUZIA, inscrito nesse município sob a sigla: SE 11.11.002.063.000, QUADRA H LOTE 36, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGABA
EDItAl DE NOtIFICAçÃO

CONtROlE 027/19 – lIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a, Sr(a) ELZA EIKO OTAKENO,  proprietário/
responsável pelo imóvel  situado a RUA MONS. ANTONIO OLINRO DE PAIVA DUTRA, 380, Bairro 
SANTA LUZIA, inscrito nesse município sob a sigla: SE 11.11.002.063.000, QUADRA H LOTE 36, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

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 008/2019 (PMP 06002/2019) 
Para “aquisição de insulinas para o programa de diabetes do Município e para atender mandados 
judiciais”, com entrega dos envelopes até dia 11/03/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGIStRO DE PREçO Nº 009/2019 (PMP 06006/2019) 
Para “aquisição de kits lanches”, com entrega dos envelopes até dia 11/03/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO REGIStRO DE PREçO Nº 010/2019 (PMP 06007/2019) 
Para “aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar”, com entrega dos envelopes até 
dia 14/03/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGIStRO DE PREçO Nº 011/2019 (PMP 06028/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço na instalação de ar 
condicionado e cortina de ar”, com entrega dos envelopes até dia 14/03/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO REGIStRO DE PREçO Nº 012/2019 (PMP 06037/2019) 
Para “aquisição de cascalho de tremonha”, com entrega dos envelopes até dia 12/03/19 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGIStRO DE PREçO Nº 013/2019 (PMP 06039/2019) 
Para “aquisição de materiais para pintura”, com entrega dos envelopes até dia 12/03/19 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 014/2019 (PMP 06046/2019) 
Para “contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições”, com entrega dos 
envelopes até dia 13/03/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 015/2019 (PMP 06053/2019) 
Para “contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção para academias da 
melhor idade”, com entrega dos envelopes até dia 15/03/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 016/2019 (PMP 06059/2019) 
Para “aquisição de uma Academia da Melhor Idade”, com entrega dos envelopes até dia 15/03/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 017/2019 (PMP 06063/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para 
veículos”, com entrega dos envelopes até dia 13/03/19 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. 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO – 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 

 
 
 
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes 
governamentais e da sociedade civil, bem como todos os representantes das 
entidades de atendimento à criança e ao adolescente do município,convocados a 
comparecerem na data abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e aprovação de Ata; 
2. Apresentação pela Comissão SGDCA do Fluxo de Atendimento das 

Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência; 
3. Outros assuntos pertinentes ao Conselho; 
4. Informes gerais. 

 
 
Data:  26/02//2019 (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 do e-

mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 
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Confira a programação:
 

25 de fevereiro (segunda-feira)
•   Excel para o 1º emprego
•  Café acadêmico – cursos superiores e transformação
 
26 de fevereiro (terça-feira)
•  Desenvolvimento de aplicativos para smartphones
•  Ludicidade: aprender brincando
•  Sequência didática em sala de aula
 
27 de fevereiro (quarta-feira)
•  Esportes e alto desempenho profissional
•  Entendendo a ansiedade e depressão no trabalho
 
28 de fevereiro - Quinta-feira
•  Uso de mídias sociais para negócios
•  Dicas de arrumação de vitrines
 

Cidade recebe semana do upgrade profissional
Iniciativa da Faculdade Anhanguera visa contribuir para a 
atualização profissional, além de possibilitar networking entre 
os participantes e fomentar a empregabilidade

A Anhanguera de Pin-
damonhangaba abre suas 
portas para a comunida-
de e oferece uma oportu-
nidade para as pessoas 
que buscam se atualizar 
profissionalmente e me-
lhorar suas chances de 
empregabilidade. Entre os 
dias 25 e 28 de fevereiro, 
a partir das 19 horas, será 
realizada uma Semana 
do upgrade profissional, 
que envolve atividades 
das graduações em Ad-
ministração, Pedagogia, 
Psicologia, Arquitetura 
e Urbanismo, entre ou-
tras. A programação conta 
com palestras e debates 
com especialistas, visando 
apresentar perspectivas e 
tendências nas áreas.

O mercado de trabalho 
é cada vez mais desafiador 
e exigente, e, para se ade-
quar a este cenário, as pes-

soas devem estar abertas 
a novos desafios e ter ca-
pacidade de se adaptar às 
mudanças. “Para se con-
quistar um bom nível de 
empregabilidade o melhor 
caminho é a atualização, 
por isso estamos propor-

cionando este evento para 
contribuir com a qualifica-
ção da população”, destaca 
o diretor da faculdade, Le-
onardo Danelon. As ativi-
dades são gratuitas, aber-
tas ao público e oferecem 
certificado de participa-

ção. As inscrições podem 
ser feitas pelos telefones 
(12) 99115-7954, ou (12) 
99644-3991. 

A Anhanguera fica na 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3.344 (Cam-
po Alegre).

Na programação haverá aula com dicas de arrumação de vitrine de lojas

Divulgação


