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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

LEILÃO Nº 001/2019 (PMP 36032/2019) 
Para “alienação de bens móveis e veículos considerados inservíveis pela Administração”, com 
início da sessão às 09h30 do dia 15/01/2020. Os lotes a serem leiloados poderão ser vistoriados 
nos dias 13 e 14/01/2020, das 09h às 17h, conforme edital. 

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.  

*** IMPUGNAÇÃO / REABERTURA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 232/2019 (PMP 29224/2019) 
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, não acolheu a impugnação interposta pela empresa Nacional 
Comercial Hospitalar Ltda (processo 31461/2019), determinando o andamento do certame sem 
alteração do ato convocatório, na licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos para o 
programa de diabetes do município (tiras reagentes)”. A sessão pública para reabertura fica 
marcada para o dia 07/01/2020, com recebimento dos envelopes às 14h e início da sessão às 
14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações 
no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 211/2019 (PMP 27290/2019) 
Foi firmado o contrato 167/2019, de 18/11/2019, para “aquisição de motosserra, roçadeira lateral, 
motopoda, perfurador de solo e micro trator”, no valor de R$ 40.615,09, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Maria Eduarda Abreu San Martin, e 
pela contratada, Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda EPP, o Sr Marcelo 
Alaite Chaves. 
Foi firmado o contrato 168/2019, de 18/11/2019, para “aquisição de motosserra, roçadeira lateral, 
motopoda, perfurador de solo e micro trator”, no valor de R$ 52.425,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Maria Eduarda Abreu San Martin, 
e pela contratada, Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos Ltda ME, o Sr Izael Vianna Rocha. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***

PREGÃO Nº 235/2019 (PMP 29242/2019) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos”, foi emitida a autorização de 
fornecimento 2162/2019, de 14/11/2019, no valor de R$ 1.426,76, em favor de HSX Comércio e 
Serviços Eireli. 

*** ADITAMENTO ***

 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 08/11/2019, ao contrato 107/2017, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de serviços em exames de ultrassom com doppler 
diversos”, para prorrogação até 14/12/2020, e reajuste de 2,9570%, conforme variação do IPC 
FIPE, passando o valor anual para R$ 258.896,06, assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates 
da Fonseca.  

A Polícia Militar divul-
gou, nessa quarta-feira 
(11), o balanço da 8ª edi-
ção da “Operação Interior 
Mais Seguro”, realizada em 
todo o Estado, nas regiões 
em que há áreas rurais, de 
modo a garantir a continui-
dade da redução dos indi-
cadores criminais, aumen-
tando a presença ostensiva 

“Operação Interior Mais 
Seguro”  divulga resultado

O Governo Estadual 
entregou nesta segunda-
feira (9) 1.820 viaturas 
para reforçar a frota da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. Do total, 14 
são caminhões destinados 
ao Corpo de Bombeiros. O 
investimento para aquisi-
ção dos novos veículos é 
de cerca de R$ 96 milhões.

“Hoje, fazemos a últi-
ma entrega de viaturas do 
ano à Polícia Militar e ao 
Corpo de Bombeiros. São 
1.820 viaturas entregues 
hoje, que se somam com 
as entregas anteriores, 
num total de 3.708 viatu-
ras no ano de 2019. Com 
certeza, é uma das maio-
res compras públicas da 
história, principalmente 
no primeiro ano de go-
verno. É uma demonstra-
ção clara de que o gover-
nador prioriza a área de 
segurança pública, dando 

meios aos nossos homens 
e mulheres da polícia no 
combate ao crime”, desta-
cou Rodrigo Garcia, vice-
govenador.

Para as atividades de 
polícia ostensiva e pre-
ventiva, serão destinadas 
1.806 viaturas adquiridas 
por meio de uma licitação 
aberta no segundo semes-
tre do ano e que, no fim, 
totalizou um investimen-
to de R$ 86,8 milhões. Do 
total dos veículos, 1.000 
são carros do modelo GM/
Spin, 400 Gol e 6 Toyota/
Hilux, além de 400 moto-
cicletas Honda/XRE.

As outras 14 viaturas 
são caminhões destina-
dos ao Corpo de Bom-
beiros para auxiliar nos 
trabalhos de resgate e 
combate a incêndios. Des-
tes, 12 são autobomba e 
somaram um investimen-
to de R$ 7 milhões, feito 

pela SSP. Os outros dois 
caminhões são on roll 
para transporte de contê-
ineres e foram adquiridos 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde pelo valor de R$ 
1,6 milhões e auxiliarão 
no atendimento do Siste-
ma de Resgate, que inclui 
o Grau - Grupo de Resgate.

A nova frota será dis-
tribuída para todas as re-
giões do Estado. Não é a 
primeira vez no ano que a 
PM conta com um reforço 
deste nível. Anteriormen-
te, a instituição recebeu 
1.888 veículos, sendo 62 
para o Corpo de Bom-
beiros, por meio de um 
investimento de R$ 137 
milhões. Além disso, 152 
carros foram entregues 
pela Sima - Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente (à Polícia Militar 
Ambiental pelo valor de 
R$ 16,8 milhões.

Governo de SP entrega 1.820 viaturas 
para reforçar a frota da Polícia Militar

Para caminhões, proce-
dimento deve ser feito para 
finais 9 e zero; valor da taxa 
do serviço é igual para to-
dos, de R$ 90,20

Proprietários de veícu-
los registrados no Estado de 
São Paulo, com placas final 
zero, devem providenciar 
o Licenciamento obriga-
tório neste mês. O Detran.
SP - Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo 
lembra ainda que o procedi-
mento é necessário também 
para caminhões com placas 
terminadas em 9 e zero.

O valor do licenciamen-
to em 2019 é de R$ 90,20 
para todo tipo de veículo. 
Não é necessário ir às uni-

dades do Detran.SP ou im-
primir boleto para pagar 
a taxa. Basta informar o 
número do Renavam - Re-
gistro Nacional de Veículos 
Automotores ao caixa ban-
cário ou selecionar essa 
opção nos terminais ele-
trônicos das agências ou no 
internet banking. É preciso 
quitar possíveis débitos de 
IPVA, seguro obrigatório e 
multas, por exemplo.

Com o comprovante 
de pagamento e um docu-
mento de identificação em 
mãos, o condutor pode ir 
ao Detran.SP ou posto Pou-
patempo para solicitar a 
emissão do documento. Se 
preferir, pode 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”.

Os mais esquecidos po-
dem contar com a ajuda do 
Detran.SP e receber gra-
tuitamente um alerta 30 
dias antes do vencimento 
via SMS e push no celular. 
Basta cadastrar o celular 
no portal detran.sp.gov.br e 
autorizar o recebimento. O 
passo a passo para fazer o 
serviço pode ser consulta-
do em detran.sp.gov.br, na 
área de “Veículos”>”Licen-
ciamento Anual”.

Dezembro é mês de licenciar 
veículos com placas final zero

Reprodução/internet

Divulgação

para melhorar a percepção 
de segurança das pessoas e 
combater o crime.

A operação contou com 
a mobilização de 12.667 
policiais militares, com 
o emprego de 5.760 via-
turas e 15 helicópteros, 
distribuídos em 1.365 
pontos. As equipes perma-
neceram em locais estra-

tégicos nas áreas rurais, 
apontados pelo serviço de 
inteligência da PM, para 
sufocar possíveis ações de 
criminosos.

A ação resultou em 
17.320 abordagens, sen-
do 71 pessoas presas e/
ou apreendidas e 64 fo-
ragidos capturados. Hou-
ve a apreensão de 110,1 
quilos drogas. Mais de 
13,7 mil veículos foram 
vistoriados, com 39 mo-
toristas autuados por 
consumo de álcool ou se 
recusar a passar pelo tes-

te do bafômetro.
A PM também recupe-

rou 50 veículos produtos 
de roubo ou furto e reti-
rou das ruas sete armas 
de fogo ilegais. Além do 
policiamento preven-
tivo, também atuaram 
com foco em receber das 
comunidades rurais in-
formações que apontem 
melhorias da segurança 
local bem como os po-
liciais militares foram 
agentes estimuladores 
do “Programa Vizinhança 
Solidária”.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003469-70.2017.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a M G S Machado Colchoaria ME (CNPJ. 10.730.866/0001-01), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação Monitória, para
cobrança da quantia de R$ 167.827,87 (maio de 2017), decorrente dos Borderôs de Descontos n°s 14034360, 14189545,
14356153, 15025775, 15473979, 16502787 e 16578685. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de dezembro de 2019.
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