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Pindamonhangaba, 2 de abril de 2019

Geral

Licenciamento obrigatório para veículos começa em abril
O Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran.SP) informa que começou no dia 1º
de abril (segunda-feira),
o calendário anual obrigatório de licenciamento para todos os veículos
registrados no Estado. O
cronograma leva em conta
o número ﬁnal da placa e
tem início com os veículos
que portam o ﬁnal 1. O valor da taxa é de R$ 90,20
e por mais R$ 11 o motorista pode receber o documento em casa.
O Detran.SP ressalta
que não basta apenas pagar a taxa, é preciso que
haja a emissão do documento. Sendo assim, não
é aconselhável deixar para
a última hora. Os mais
esquecidos podem contar
com a ajuda do Detran.
SP e receber gratuitamente um alerta 30 dias antes
do vencimento via SMS e
push no celular. Para isso,
é só cadastrar o celular no

portal detran.sp.gov.br e
autorizar o recebimento.
Entre os meses de janeiro e março de 2019,
quase 3 milhões de veículos foram licenciados de
forma antecipada. Esses,
portanto, já estão regularizados para rodar o ano
todo. Atualmente, o Estado de São Paulo tem mais
de 30 milhões de veículos
registrados. Para circular,
todo veículo precisa estar
com o licenciamento em
dia, independentemente
do ano de fabricação.
COMO LICENCIAR
O valor do licenciamento em 2019 é de R$
90,20 para todo tipo de
veículo. Não é necessário
ir às unidades do Detran.
SP ou imprimir boleto
para pagar a taxa. Basta informar o número do
Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao caixa bancário ou
selecionar essa opção nos
terminais eletrônicos das

agências ou no internet
banking. É preciso quitar
possíveis débitos de IPVA,
seguro obrigatório e multas, por exemplo. Algumas
unidades do Detran.SP
dispõem de máquina para
pagamento com cartão
de débito. Não é preciso
esperar chegar o mês do
ﬁnal de placa do veículo.
É possível licenciar de forma antecipada.
RETIRADA DO
DOCUMENTO
Com o comprovante
de pagamento e um documento de identiﬁcação
em mãos, o condutor pode
ir ao Detran.SP ou posto
Poupatempo para solicitar
a emissão do documento. Se preferir, é possível
pagar junto com a taxa o
custo de envio pelos Correios, de R$ 11, para receber o documento em casa.
A entrega pode ser acompanhada pelo portal www.
detran.sp.gov.br, em “Serviços Online”.

Reprodução/Internet

APREENSÃO
DO VEÍCULO
Licenciamento em atraso gera a remoção do veículo ao pátio. Além disso, o
proprietário recebe multa
de R$ 293,47 e sete pontos
na habilitação por conduzir

Estágio pode ser uma boa solução
para desocupação entre jovens
De acordo com os dados
do estudo “Mercado de Trabalho da Carta de Conjuntura”, divulgada recentemente
pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea),
atualmente, temos 12,7 milhões de desempregados. A
faixa etária mais afetada é a
do grupo entre 18 e 24 anos,
os quais, segundo o levantamento, possuem a menor
probabilidade de serem contratados e têm a maior chance de serem demitidos.
Assim, enquanto a desocupação entre essa parcela da população ﬁcou em
25,2% no 4º trimestre do

ano passado, o percentual
total, ou seja, da taxa geral,
foi de 11,6%. Para driblar
essa realidade e conseguir
um espaço nas empresas, o
estágio se mostra uma opção. A atividade vem sendo
cada vez mais incorporada
dentro das organizações,
por trazer renovação e
ideias em uma equipe.
Os empresários percebem o quão difícil é, mesmo com a alta concorrência,
encontrar o perﬁl adequado
para integrar seu quadro de
colaboradores. Com isso,
preferem colher os talentos
direto das universidades,
Divulgação

para treiná-los para futuros
cargos. Dessa forma, recrutam iniciantes e possibilitam
seu desenvolvimento em sintonia com a missão, visão e
cultura da companhia.
Os estudantes, por sua
vez, podem começar logo
nos primeiros semestres do

curso a pesquisar vagas correlatas ao seu perﬁl. Assim,
conseguirão ter uma ideia
geral do mercado e decidir
qual seguimento é o mais
apropriado às suas ambições. Além disso, o estágio
agrega experiência ao proﬁssional recém-formado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547,
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n°
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação
e Outras Avenças de nº 10136075208, no qual ﬁguram como Fiduciantes RODRIGO JOAQUIM DE LIMA, brasileiro,
empresário, portador do RG nº 29.948.808-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 322.671.338-81, e sua esposa ANA
CAROLINA LOPES DOS SANTOS DE LIMA, brasileira, auxiliar administrativa, portadora do RG nº 41.552.844-6 SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob o nº 357.295.018-03, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 23/04/2019, às 16h10min, à Rua da /Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 207.179,89 (Duzentos e Sete Mil, Cento e Setenta e
Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 60.079 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pindamonhangaba/SP , com a propriedade consolidada em nome do credor ﬁduciário, constituído por:
“APARTAMENTO Nº 42, situado no quarto andar do “Bloco 1” do Condomínio “Reserva Anauá”, na cidade de
Pindamonhangaba, na Rodovia Abel Fabricio Dias, nº 330, localizado na parte anterior esquerda no centro do corredor,
composto de sala de estar/jantar, varanda com gradil, banheiro, dois dormitórios, cozinha, área de serviço, e uma vaga de
garagem indeterminada; com área privativa de 52,230m²; área de uso comum de 20,402m², totalizando área de 72,632m²,
sendo 61,054m² em área ediﬁcada e 11,578m² em área descoberta, correspondendo-lhe uma fração ideal no solo e nas
demais partes comuns de 0,002239%; confrontando, de quem do acesso aos blocos se dirige para as unidades, na frente com
a projeção do recuo da construção voltado para as áreas comuns externas ao bloco; do lado direito com apartamento 41; do
lado esquerdo com um shaft, parte do hall e a projeção do recuo da construção voltado para as área comuns externas ao bloco;
e no fundo com a circulação”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei
9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, ﬁca desde já designado o dia 02/05/2019, às 16h10min, no mesmo local,
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 155.399,25 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil,
Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão
se cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITESE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse
prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo
presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o
imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto
de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) ﬁduciante(s)
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das
datas, horários e locais da realização dos leilões ﬁduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) ﬁduciante(s) adquirir sem concorrência de
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que,
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o
valor total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line
se dará através do site www.FrazaoLeiloes.com.br, em igualdade de condições com os participantes de modo presencial. O
horário mencionado neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o
horário oﬁcial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932,
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a proﬁssão de Leiloeiro Oﬁcial.

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 032/2019 (PMP 09507/2019)
Para “aquisição de equipamentos e ferramentas”, com entrega dos envelopes até dia 15/04/19 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2019 (PMP 09511/2019)
Para “contratação de empresa especializada de engenharia para a instalação de forro em lâmina
de PVC com fornecimento de material e mão de obra”, com entrega dos envelopes até dia 15/04/19
às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2019 (PMP 09520/2019)
Para “contratação de empresa especializada para locação de pá carregadeira com motorista,
combustível, lubriﬁcante e manutenção preventiva/corretiva pelo período de 12 meses”, com
entrega dos envelopes até dia 17/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2019 (PMP 09528/2019)
Para “contratação de empresa especializada para locação de retroescavadeira com operador,
combustível, lubriﬁcantes e manutenção preventiva/corretiva, pelo período de 12 meses”, com
entrega dos envelopes até dia 23/04/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2019 (PMP 09533/2019)
Para “contratação de empresa especializada para locação de caminhão prancha tipo “truck” com
tampa móvel com operador, combustível, lubriﬁcantes e manutenção preventiva/corretiva, pelo
período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 23/04/19 às 14h e início da sessão às
14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2019 (PMP 09569/2019)
Para “aquisição de agregados para serem utilizados em diversas obras de pavimentação do
Município”, com entrega dos envelopes até dia 24/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2019 (PMP 09574/2019)
Para “aquisição de tubos para serem utilizados em diversas obras do Município”, com entrega dos
envelopes até dia 24/04/19 às 08h e início da sessão às 08h30.

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 116/2018 de “Aquisição de fórmulas
infantis e dietas”, com validade de 12 meses, assinadas em 20/02/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 082/2019 Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
ATA nº 083/2019 Empresa:
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA
ATA nº 084/2019 Empresa: LP. SANTOS ATACADISTA ME

****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 003/2019 de “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de monitoria para eventos da SEMELP – Educação
Física/Educação Artística/Monitoria e Animação”, com validade de 12 meses, assinadas em
14/03/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 112/2019 Empresa:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINDAMONHANGABA

ATA nº 109/2019 Empresa:

Processo nº. 3457/2018

ERRATA

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2019 (PMP 09906/2019)
Para “aquisição de uniformes para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino”, com entrega
dos envelopes até dia 15/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Maiores

Onde se lê:
II – Efetuar os repasses de recursos à OSC para a execução do objeto deste Instrumento, no valor de
R$ quinze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos por mês, através de
depósito a ser feito em conta bancária, sob titularidade da entidade contratada, especificamente aberta
para esse fim, nos termos previstos no art. 42, XIV, da Lei nº 13.019/14, e dispositivos correlatos.
Deverá abrir conta corrente para esse fim e informar o número da conta bancária no ato da assinatura
do termo.
Verba
Recurso Municipal
Total a ser Repassado

Valor Mensal
R$ 15.462,65
R$ 15.462,65

Valor Anual
R$ 139.163,89
R$ 139.163,89

Leia-se:
II – Efetuar os repasses de recursos à OSC para a execução do objeto deste Instrumento, no valor de
R$ onze mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos por mês, através de
depósito a ser feito em conta bancária, sob titularidade da entidade contratada, especificamente aberta
para esse fim, nos termos previstos no art. 42, XIV, da Lei nº 13.019/14, e dispositivos correlatos.
Deverá abrir conta corrente para esse fim e informar o número da conta bancária no ato da assinatura
do termo.
Verba
Recurso Municipal
Total a ser Repassado

Valor Mensal
R$ 11.596,99
R$ 11.596,99

Valor Anual
R$ 139.163,89
R$ 139.163,89

Pindamonhangaba, 22 de março de 2019

ANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
BASRUSP LTDA

ATA nº 110/2019 Empresa: TPLAN CONSTRUTORA LTDA

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2019 (PMP 09586/2019)
Para “aquisição de agregados (pedra britada) para serem utilizados em diversas obras de
pavimentação do Município”, com entrega dos envelopes até dia 25/04/19 às 08h e início da sessão
às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2019 (PMP 09601/2019)
Para “aquisição de kit lanches e bebidas para atender demanda da Secretaria Municipal de
Educação na realização de cursos, eventos, oﬁcinas e reuniões”, com entrega dos envelopes até
dia 16/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30.

CLEUZA SANTOS SOUZA SERVIÇOS DE TERCEIRAÇÃO EPP

****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 001/2019 de “Aquisição de massa asfáltica CBUQ”, com validade de 12 meses, assinadas em 14/03/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2019 (PMP 09580/2019)
Para “aquisição de materiais de enfermagem para as Unidades de Saúde do Município”, com
entrega dos envelopes até dia 16/04/19 às 08h e início da sessão às 08h30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ros. Caso não seja feito, o
dono do veículo pode ter
o nome inscrito no Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados
(Cadin) e na dívida ativa
do Estado pelo débito em
aberto.

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2019 (PMP 09525/2019)
Para “aquisição de uniformes (camisetas e calças) para serem utilizados pelos funcionários lotados
no Departamento Municipal de Logística, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes
até dia 17/04/19 às 08h e início da sessão às 08h30.

Segundo o levantamento, possuem a menor probabilidade
de serem contratados jovens entre 18 e 24 anos

veículo que não esteja devidamente licenciado, o que
é infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).
Pagar o licenciamento
em atraso também gera a
cobrança de multa e ju-

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 4ªª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e
Suplentes, convocados a comparecer à 4ª Reunião Ordinária/201
rdinária/2019 do
Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

Dia:

04/04
04/04/2019 (quinta-feira)

Horário:

08
08h:30min

Local:

Auditório da Prefeitura

Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, A
Alto
lto do Cardoso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 061/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a ORLANDO CAMPOS DA
CRUZ GALVÃO, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA GODOFREDO
PESTANA , S/NR, Bairro CAMPO ALEGRE, QUADRA LOTE inscrito nesse município
sob a sigla: SE11.09.12.011.000, 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

Pauta:
I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II – Elaboração de Projetos para os Conselhos Municipais de Direitos do
Idoso (Videoconferência);
III - Assuntos pertinentes ao Conselho;
IV - Informes e encerramento.

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Favor confirmar a presença e/ou jus
justificativa
tificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

