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Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2020 (PMP 
1359/2020) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação 
supra, que cuida de “aquisição de móveis e materiais 
hospitalares (cama Fowler e cadeira de rodas) para 
atender todas as unidades e departamento de saúde do 
Município”, para análise das impugnações interpostas 
pela empresa JS Indústria e Comércio de Produtos 
Ortopédicos Ltda (protocolo nº 9259/2020), e Hospi Bio 
Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda EPP 
(protocolo nº 9470/2020). 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 007/2020 (PMP 258/2020) 
A autoridade superior, com base no parecer técnico 
da Secretaria de Educação, e memorando circular 
CD/SNJ de 30/03/2020, negou provimento ao recurso 
interposto pela empresa Procontrol Serviço de 
Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda (protocolo 
7902/2020), e homologou, em 24/04/2020, e adjudicou 
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada no controle de praga urbanas”, em favor 
da empresa Carlos Roberto Machado ME, o lote 01, no 
valor total de R$ 508.101,20. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 291/2015 (PMP 32422/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 30/03/2020, 
ao contrato 048/2016, que cuida de “contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços 
médicos em oftalmologia com fornecimento de material 
e mão de obra, na especialidade de oftalmologia, 
para realização de exames”, para prorrogação até 
09/03/2021, assinando pela contratante a Sra Valéria 
dos Santos, e pela contratada, empresa Horus Serviços 
Médicos Eireli, o Sr André Luis Alvim Malta.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 048/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à ANGELA YOKO ADACHI PAULO responsável pelo imóvel 
situado a RUA BENEDICTO DOS SANTOS Bairro MOMBAÇA Quadra 04 lote 13, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.12.03.030.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. 
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

Controle 049/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à GILSON FERNANDO NUNES responsável pelo imóvel 
situado a RUA BENEDICTO DOS SANTOS Bairro MOMBAÇA Quadra 04 lote 19, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.12.03.024.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item 
l. 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

Controle 050/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à GENIVALDO DOS SANTOS LIMA responsável pelo imóvel 
situado a RUA AZIZ MOURAD BOULOS Bairro MOMBAÇA Quadra 06 lote 26, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.12.05.032.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  ,artigo 1º,item l. 
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

Controle 052/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 24, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02..015.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º, item l. 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

Controle 053/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 23, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02..016.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. 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

Controle 054/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 22, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02.017.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. 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

Controle 055/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 20, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02.019.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. 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

Controle 056/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 19, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02.020.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. 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

Controle 057/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 18, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02.021.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. 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

Controle 058/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 14, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02.025.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. 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

Controle 059/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à JOSÉ ALVES DA SILVA JUNIOR E OUTROS responsável pelo 
imóvel situado a AVENIDA DR. FRANCISCO LESSA JUNIOR Bairro SOCORRO, inscrito nesse município sob a sigla 
SO11.08.16.021.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. 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

O Programa Escola de Inovado-
res do Centro Paula Souza (CPS), 
curso de extensão gratuito orga-
nizado pela Inova CPS, que ensina 
empreendedores a transformar 
ideias inovadoras em startups, terá 
um novo formato, totalmente on-
line. As atividades da edição 2020 
serão feitas por meio de uma pla-
taforma de aprendizagem virtual 
devido às medidas de isolamento 
para conter o novo coronavírus.

As inscrições são gratuitas e 
estão abertas até o dia 11 de maio 
na internet. Quem se inscreveu an-
teriormente para o formato pre-
sencial não precisa fazer uma nova 
inscrição, a proposta já está creden-
ciada para o processo de seleção.

Para participar, é necessário 

Programa Escola de Inovadores 
será realizado em formato virtual

Para participar, candidatos devem 
apresentar propostas de negócios 

com potencial de se tornarem 
startups; prazo de inscrição 

vai até 11 de maio
apresentar uma ideia de empre-
endedorismo que será avalia-
da com base em critérios como 
inovação, viabilidade técnica e 
potencial mercadológico. No mo-
mento da inscrição, o interessado 
deve escolher uma das 47 turmas 
disponíveis nas Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tecnolo-
gia (Fatecs) estaduais mais próxi-
mas de sua residência. Serão se-
lecionadas de 10 a 25 propostas 
– com até três integrantes cada 
uma – por unidade. A lista de 
aprovados será divulgada no dia 
15 de maio. As atividades ocor-
rem entre os dias 18 de maio e 
20 de julho.  Confira o edital pelo 
site https://inova.cps.sp.gov.br/
programa-escola-de-inovadores/

Inovadores digitais
O novo formato terá a mesma 

duração de 40 horas, distribuí-
das em dez aulas semanais. Se-
rão abordados temas como ges-
tão empresarial básica, design 
thinking, prototipagem, Canvas, 
marketing, tecnologia aplicada 
aos negócios, finanças e merca-
dos. O participante também con-
tará com o apoio de mentores 
para a construção do seu plano 
de negócios. A mentoria será fei-
ta por professores da unidade em 
que a proposta está inscrita.

Fazem parte do programa 
Etecs e Fatecs das cidades de 
Americana, Araras, Assis, Bauru, 
Bebedouro, Birigui, Campinas, 
Cândido Mota, Capital (Bom Re-
tiro, Butantã, Campos Elíseos, 
Jaraguá, Jardim Satélite, Mooca, 
Raposo Tavares, São Mateus, Ta-
tuapé e Vila União), Carapicuíba, 
Dracena, Ferraz de Vasconcelos, 
Franca, Garça, Guaratinguetá, 
Ibaté, Ibitinga, Indaiatuba, Ita-
petininga, Itatiba, Jaboticabal, 
Jales, Jaú, Leme, Lorena, Mairin-
que, Mauá, Mogi das Cruzes, Pin-

damonhangaba, Piraju, Santana 
de Parnaíba, Santos, São Carlos, 
São José do Rio Preto, São José 
dos Campos, São Roque, São Se-
bastião, Sertãozinho, Sorocaba e 
Tatuí. 

Ao final, os projetos de star-
tups serão apresentados a em-
presários, instituições do poder 
público e representantes de am-
bientes de inovação, como incu-
badoras, parques tecnológicos e 
espaços de coworking, com o in-
tuito de gerar parcerias e oportu-
nidades de negócios.

Independentemente da pan-
demia de covid-19, quem ob-
teve rendimentos acima de R$ 
28.559,70 em 2019 precisa 
prestar contas à Receita Federal. 
Pensando nisso,  o coordenador 
do curso de Ciências Contábeis 
da Anhanguera, Diogo Rosa, dá 
algumas dicas para facilitar a 
vida dos contribuintes que pre-
cisarão se organizar para acertar 
as contas com o ‘Leão’ durante a 
quarentena.

Fique em dia com o ‘Leão’: dicas para 
facilitar a declaração do Imposto de Renda

A maior mudança deste ano, 
em decorrência do coronavírus, 
foi a extensão do prazo limite 
para a declaração, que passou 
do fim deste mês para o dia 30 
de junho. Com o programa gera-
dor de Imposto de Renda 2020 já 
disponível para download, a Re-
ceita Federal espera receber 32 
milhões de declarações dentro 
do prazo legal, contando que a li-
beração dos lotes de restituições 
não seja alterada. 

Diante do atual 
cenário de isola-
mento social, é ne-
cessário ter aten-
ção redobrada ao 
conduzir a decla-
ração por conta 
própria. Pensan-
do nisso, o profes-
sor Diogo, reuniu 
dicas essenciais 
nesse processo:

1. Verificar se você deve decla-
rar: Se recebeu, no ano passado, 
rendimentos tributáveis superio-
res a R$ 28.559,70; rendimentos 
de atividades rurais acima de 
R$ 142.798,50; ou rendimentos 
isentos – não tributáveis ou tri-
butados somente na fonte –, cuja 
soma seja superior a R$ 40 mil, 
você deve declarar; 

2. Separe todos os documen-
tos necessários: Verifique os in-
formes de rendimentos de todas 
as empresas onde trabalhou e 
das contas bancárias. Também 
faça uma lista dos seus depen-
dentes, junte os comprovantes de 
despesas médicas e educação e o 
que mais se fizer necessário pela 
legislação; 

3. Liste o que dever ser de-
clarado: Além dos rendimentos 
recebidos, é preciso citar os bens 
que possui (como casa, aparta-
mento, veículo etc.) e o que pagou 
(como escola e plano de saúde) 
no ano anterior; 

4. Baixe o Programa do IRPF 
2020 no site da Receita Federal: 
Faça a instalação, seguindo o pas-
so a passo descrito no próprio 
endereço eletrônico; 

5. Utilize a ferramenta ‘Per-
guntão’ do IRPF 2020: Trata-se 
de um livro para tirar dúvidas do 
contribuinte e também está dis-
ponível para download no site da 
Receita Federal; 

6. Acompanhe o processa-
mento e a situação de sua de-
claração pelo Portal e-CAC: Por 
meio de login, código de acesso e 
senha, você também terá acesso 
a outras informações, como resti-
tuição, por exemplo;

7. Guarde os comprovantes: 
Todos os documentos utilizados 
para a declaração do Imposto de 
Renda devem ser guardados por 
cinco anos para evitar a malha 
fina. Ou seja, durante esse perío-
do, o contribuinte pode ser cha-
mado pela Receita para prestar 
esclarecimentos sobre o que foi 
apresentado.

8. Extra: Para quem nunca fez 
a própria declaração antes, o es-
pecialista recomenda ajuda pro-
fissional. “Há Núcleos de Apoio 
Contábil e Fiscal (NAFs) em di-
versas cidades e a recomendação 
do Conselho Federal de Conta-
bilidade é que, por ser tratar de 
algo mais complexo, é interessan-
te que os principiantes procurem 
ajuda neste momento”.
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