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Pindamonhangaba, 21 de maio de 20194 Tribuna do Norte

– CMPHCAAP - ConselHo MuniCiPAl de PAtriMônio HistóriCo, 
CulturAl, AMbientAl e ArquitetôniCo de PindAMonHAngAbA 

ConVoCAÇÃo – 1ª reunião extraordinária - 2019

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na data e local abaixo 
indicados, à  “1ª Reunião Extraordinária - 2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

— Patrimônio Histórico e o novo Plano Diretor.
— Interfaces
— Estudos e recomendações

Data:   21/05/2019 (terça-feira)
Horário:      14h00 (quatorze horas)
Local:          Palacete 10 de Julho

Alcemir José ribeiro Palma
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 

Arquitetônico de Pindamonhangaba

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 BERSAN ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL 
LTDA – ME, atualmente denominada CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS CONTABILIDADE, 
e CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados 
nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduci-ária – CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF., deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, corres-pondente à quantia 
de R$ 163.564,24, em 15/05/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente 
edital e emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas à cédula de crédito bancário nº 734-1192.003.00004423-0, emitida em 
27 de junho de 2014, garantida por alienação fiduciária, registrada sob nº 03, na matrícula 
nº 55.660, tendo por objeto o imóvel situado na RUA PROFESSORA VERA MARGARIDA 
SANTOS BRASIL Nº 60, ESQUINA COM A AVENIDA TENENTE CORONEL MANOEL 
PEREIRA DOS SANTOS, CIDADE JARDIM, PIN-DAMONHANGABA-SP, CEP 12411-410. 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 con-solidação da propriedade do imóvel na pessoa 
do credor/requerente.

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2019.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR -  Oficial Registrador -

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 005/2019 (PMP 14082/2019) 
Para “contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para 
revitalização de espaço público – Praça da Bíblia”, com entrega dos envelopes até dia 07/06/19 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.  

*** AditAMento ***

PregÃo nº 321/2015 (PMP 33981/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 11/04/2019, ao contrato 065/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de remoção terrestre de pacientes em 
ambulância de suporte avançado tipo “D” com tripulação (incluindo manutenção e combustível)”, 
para prorrogação até 11/07/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Clínica Médica Vale Guaratinguetá Ltda, o Sr Janderson de Souza Azevedo. 

COMUNICADO

O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra disponível para venda no Polo Regional do 
Vale do Paraíba, 58 (Cinquenta e Oito) Bovinos, as 09:00 horas do dia 06 de Junho de 2019, 
na Avenida Manoel César Ribeiro n.1.920 - CEP: 12.400-970 - Cidade: Pindamonhangaba/SP - 
Telefone (12) 3642-1164. Havendo mais de um interessado o critério de desempate será a melhor 
oferta. Processo SAA: 4.544/2019.

COMUNICADO

O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra disponível para venda no Polo Regional do Vale 
do Paraíba, 41 (Quarenta e Um) Bovinos, as 09:00 horas do dia 10 de Junho de 2019, na Avenida 
Manoel César Ribeiro n.1.920 - CEP: 12.400-970 - Cidade: Pindamonhangaba/SP - Telefone 
(12) 3642-1164. Havendo mais de um interessado o critério de desempate será a melhor oferta. 
Processo SAA: 4.543/2019.

CHAMAMento PÚbliCo nº 002/2019 - dPe/sMe

Processo Administrativo nº 36515/2017

O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto na Secretaria de Educação 
e Cultura, situada na Rua Senador Dino Bueno, n. 119, Bairro Centro, Pindamonhangaba-SP, o 
Edital de Chamamento Público tendo por objeto a seleção e possível celebração de Termo de 
Colaboração com Organizações da Sociedade Civil para promoção de atividades de Equoterapia, 
como instrumento auxiliar no processo de aprendizagem e complementar ao desenvolvimento 
cognitivo, aos alunos e às alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental com necessidades 
especiais da rede municipal de ensino, prioritariamente aqueles e aquelas diagnosticados com 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Transtorno Opositivo Desafiador - 
TOD, Transtorno Bipolar, Transtornos de Conduta e Transtornos do Espectro Autista - TEA, com 
sujeição à Lei Federal nº 13.019/2014 e de acordo com as especificações contidas no edital, 
termo de referência e anexos, cuja entrega dos envelopes deverá ser feita até às 16h00min do 
dia 17/06/2019. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, a partir do dia 
17/05/2019. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supracitado, das 8h00min às 
16h00min, ou através do telefone (12) 3644-1565/69.

Pindamonhangaba, 17 de Maio de 2019.

PreFeiturA MuniCiPAl de PindAMonHAngAbA
secretaria Municipal de segurança Pública

dePArtAMento de trÂnsito e MobilidAde

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 13/2019, o 
Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com as competências estabelecidas 
na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os 
proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a DEFESA 
DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO CONDUTOR até 04/06/2019, pessoalmente ou 
por remessa postal junto a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso n. 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba / SP - CEP: 12420-010devendo, 
para a DEFESA DE AUTUAÇÃO, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de 
infração ou desta notificação; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que 
comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove 
a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original ou cópia de outros 
documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. A 
defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do 
CTB, poderá identificá-lo. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível em www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) acompanhado dos seguintes 
documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação 
quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b)Para condutor estrangeiro, além 
dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. 
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial 
com fotografia e assinatura; d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante 
legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração 
etc) e documento oficial de identificação com assinatura e foto; e) Se o proprietário for pessoa 
jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário cópia de documento em que 
conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante 
da posse do veículo no momento do cometimento da infração; 2) Tratando-se de veículo de 
propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a identificação do condutor infrator, sob 
pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código 
de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá 
efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas 
originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos solicitados; o 
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão ser entregues, 
no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo 
relacionados são: placa do veículo, número do Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração 
e código da infração com desdobramento.

Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração 
Código 

infração 
 Placa do 

veículo A.I.T. Data da 
infração 

Código 
infração 

FLH5789 B440243927 26/03/2019 76331  GPM8237 B440244509 03/04/2019 51851 
DEN4955 B440243766 21/03/2019 51851  DBZ8504 Z440032444 16/04/2019 55412 
CYL1394 Z440031902 19/03/2019 55412  CZP9005 B440243881 25/03/2019 51851 
HEH2916 B440243600 25/03/2019 54522  BTE0416 B440245881 24/04/2019 51851 
BUS2834 B440243793 21/03/2019 60501  EBD7820 Z440032431 15/04/2019 55412 
DNI7402 B440244054 27/03/2019 51851  EAK4225 Z440032453 16/04/2019 55412 
EWV4493 B440243509 19/03/2019 54523  GSO6988 B440245829 24/04/2019 51851 
ERM6568 B440244114 29/03/2019 51851  BNC3041 B440244995 23/04/2019 51851 
HAR3879 B440245076 09/04/2019 51851  FPN6888 B440244986 18/04/2019 51851 
FDF2013 B440245950 24/04/2019 51851  DAG7167 B440245286 15/04/2019 60501 
FRV5905 B440245495 12/04/2019 51852  DQF5346 Z440032448 16/04/2019 55412 
FGK6092 B440245569 17/04/2019 51851  BSI3017 B440245908 24/04/2019 51851 
CIY3618 B440245580 18/04/2019 51851  EYG3994 B440243737 24/03/2019 51851 
CCZ2966 B440245669 16/04/2019 51851  FYK3149 B440243512 21/03/2019 57380 
CIY3618 B440245717 18/04/2019 51851  EAB8881 B440242610 20/04/2019 55090 
FXG6790 B440243166 12/04/2019 60683  DAN7073 Z440032440 15/04/2019 55412 
FMB9126 Z440031842 15/03/2019 55412  DWF7715 B440245620 17/04/2019 51930 
FHI3363 B440244243 03/04/2019 51851  HXV2103 B440245856 18/04/2019 60501 
CGH9575 Z440032506 18/04/2019 55412  CVS6164 B440245683 16/04/2019 76331 
FXN0920 B440245715 18/04/2019 76331  GCQ0808 B440245610 16/04/2019 76331 
EYJ8604 B440245755 12/04/2019 51851  DQO5136 B440245767 17/04/2019 51851 
DIX2194 B440245904 23/04/2019 51930  FFO7977 Z440031810 14/03/2019 55412 
EAI7686 Z440032515 20/04/2019 55412  EIB8530 B440243703 17/03/2019 51851 
FKU1493 B440245693 16/04/2019 51851  FLO0255 B440243695 28/03/2019 60501 
FGK5770 B440245583 24/04/2019 51851  JRJ7109 B440245240 15/04/2019 76331 
HTR6556 Z440032464 16/04/2019 55412  FIA2178 B44024577 18/04/2019 51851 
CCN6364 B440245651 24/04/2019 55414  EPO5811 B440244821 16/04/2019 73662 
EVM9125 B440245858 18/04/2019 60411  CFH5060 B440245750 11/04/2019 51851 
CNV8559 B440245885 24/04/2019 51851  FKV7057 B440245631 17/04/2019 51851 
CCN6364 Z440032468 17/04/2019 55412  CNZ5428 Z440032459 16/04/2019 55412 
BQY9814 B440243433 25/02/2019 51851  DAN7073 Z440032429 15/04/2019 55412 

 
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 

CHAMAMento PÚbliCo nº 002/2019 - dPe/sMe

Processo Administrativo nº 36515/2017

O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto na Secretaria 
de Educação e Cultura, situada na Rua Senador Dino Bueno, n. 119, Bairro Centro, 
Pindamonhangaba-SP, o Edital de Chamamento Público tendo por objeto a seleção e 
possível celebração de Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil 
para promoção de atividades de Equoterapia, como instrumento auxiliar no processo 
de aprendizagem e complementar ao desenvolvimento cognitivo, aos alunos e às 
alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental com necessidades especiais da 
rede municipal de ensino, prioritariamente aqueles e aquelas diagnosticados com 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Transtorno Opositivo 
Desafiador - TOD, Transtorno Bipolar, Transtornos de Conduta e Transtornos do 
Espectro Autista - TEA, com sujeição à Lei Federal nº 13.019/2014 e de acordo com 
as especificações contidas no edital, termo de referência e anexos, cuja entrega 
dos envelopes deverá ser feita até às 16h00min do dia 17/06/2019. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, a partir do dia 17/05/2019. 
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supracitado, das 8h00min às 
16h00min, ou através do telefone (12) 3644-1565/69.

Pindamonhangaba, 17 de Maio de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
“ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA”

Ficam convocados todos os associados interessados para participarem da “ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
LAGUNA ”, a ser realizada no dia 10 DE JUNHO DE 2019, com início às 19:00 horas, em primeira 
convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados ou 19:30 horas, em segunda 
convocação, com no mínimo 1/3 (um terço) dos associados do Loteamento “RESIDENCIAL E 
COMERCIAL LAGUNA”, a ser realizada no seguinte endereço: Rua Primavera nº 5, loteamento 
“Residencial e Comercial Laguna”, bairro Ipiranga – Pindamonhangaba – SP, a fim de deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:

– Alteração no Estatuto e no Regimento Interno.

OBS: O associado que se fizer representar por procuração, a mesma deve estar com firma 
reconhecida, limitado o número máximo de uma procuração por mandatário, conforme determina a 

Cláusula IX – item 1.6 do Estatuto da Associação.

Pindamonhangaba, 20 de Maio de 2019.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA

Edson Casagrande Vilela- Presidente

Lar Irmã Terezinha recebe inscrições 
para “Programa Voluntariado de Férias”

Universitários voluntários farão atividade de música, jogos e artes

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

o lar Irmã terezinha, as-
sociação de acolhimento ao 
idoso em Pindamonhanga-
ba, dará início às inscrições 
para o “3º Programa Volun-
tariado de Férias” no começo 
do próximo mês. a iniciativa, 
organizada pelo “Clube da 
memória”, tem como públi-
co-alvo universitários que 
tenham disponibilidade de 
atuar na entidade, durante o 
recesso escolar de julho.

as inscrições têm valor 
de r$ 15, e devem ser feitas 
de forma presencial na por-
taria do lar Irmã terezinha, 
em algum dos sábados des-
tinados ao cadastro: dias 1º, 
8 e 15 de junho, das 14 às 16 
horas. apenas 30 vagas estão 
disponíveis.

o programa será desen-
volvido em julho e dará aos 
participantes 20 horas de 
atividades complementares 
para entrega nas faculdades 
em que estudam. as ações 
empregadas na colônia de 
férias para os idosos envol-
verão artes, música e jogos.

mais informações podem 
ser obtidas por e-mailvolun-
tariadodeferias@gmail.com 
ou pelos telefones dos volun-
tários: matheus (12) 99195-
5322, Daiana (12) 99831-
0739, Carol (12) 99186-2483. 
o lar Irmã terezinha está 
localizado na rua são João 
bosco, 706 – santana.

reprodução/lar Irmã terezinha


