
Tribuna do Norte  Pindamonhangaba, 5 de maio de 20224

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 120/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.ª  VERA REGINA DO NASCIMENTO 
responsável pelo imóvel situado a RUA NADIR DE SOUZA REZENDE Bairro: PARQUE DAS 
PALMEIRAS S/N°,  QUADRA 17 LOTE: 09  inscrito nesse município sob a sigla SE 110309020002, 
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 31º e 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. 
Notificação nº:  597/22     auto de infração nº:  884/22,  em caso de não cumprimento, Valor R$ 
606,00.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 119/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) MARIA DE FATIMA PASCOAL, 
responsável pelo imóvel situado a RUA ARAÇATUBA  Bairro: MARICÁ N° 79, QUADRA M LOTE: 
31 inscrito nesse município sob a sigla SE12.07.09.013.000, 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 31º e 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. 
Notificação nº:  928/22  em caso de não cumprimento, Valor R$ 606,00.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 118/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) IMOBILIÁRIA ALCIMAR, responsável 
pelo imóvel situado a RUA MANOEL DE JESUS CESAR  Bairro: CARDOSO S/N°, QUADRA D 
LOTE: 03  inscrito nesse município sob a sigla SO21.08.06.008.000, 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 31º e 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. 
Notificação nº:  379/22  em caso de não cumprimento, Valor R$ 606,00.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 117/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) IMOBILIÁRIA ALCIMAR, responsável 
pelo imóvel situado a RUA MANOEL DE JESUS CESAR  Bairro: CARDOSO S/N°, QUADRA D 
LOTE: 04  inscrito nesse município sob a sigla SO21.08.06.009.000, 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 31º e 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. 
Notificação nº:  376/22  em caso de não cumprimento, Valor R$ 606,00.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 116/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JOSE ARMANDO C.NETO E 
OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDITO ROBERTO DE AZEVEDO 
MARQUES  Bairro: ALTO DO TABAU S/N°, LOTE: P-065  inscrito nesse município sob a sigla SE 
110309020002, 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 31º e 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. 
Notificação nº:  364/22     auto de infração nº:  933/22,  em caso de não cumprimento, Valor R$ 
606,00.

thiago de castro casali
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, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

Pregão 053/2022 eletrÔnico regiStro de PreçoS (PMP 2434/2022)
Para “aquisição de insumos (seringas) para atender aos usuários do Programa de 
Diabetes do Município”, com recebimento das propostas até dia 18/05/2022, às 08h 
e início dos lances às 08h30.  

Pregão 076/2022 PreSencial (PMP 3547/2022)
Para “contratação de empresa especializada em conserto, montagem e desmontagem 
de pneus da frota da Subprefeitura Municipal de Moreira César, por um período de 
12 meses”, com recebimento dos envelopes até dia 17/05/2022, às 14h e início da 
sessão às 14h30.  

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br 
(e também https://bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** hoMologação ***

Pregão eletrÔnico regiStro de PreçoS nº 050/2022 (PMP 1584/2022) 
A autoridade superior, com base na análise dos documentos técnicos pela Secretaria 
Municipal de Saúde, homologou, em 03/05/2022, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de fórmulas infantis e dietas para atender as demandas da 
Secretaria de Saúde e mandados de segurança do Município pelo período de 12 
meses”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): ALV Distribuidora 
de Produtos Hospitalares Eireli: 02-73,00; 07-125,00; 09-175,00; Humana Alimentar 
Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda: 04-91,00; 05-87,50; 
Nutriport Comercial Ltda: 01-36,40; 03-11,40; 08-31,00. Item fracassado: 06. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
 

concurSo PÚblico nº 01/2019 
 

conVocação 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de Escolaridade dos 
filhos de 6 a 14 anos. 
 
 
dentiSta 
 
dia  12/05/2022 às 9h 
 
7º FREDERICO ARLINDO GONÇALVES DA SILVA 
 
 
 
 

Marcelo ribeiro MartuScelli 
SecretÁrio MuniciPal de adMiniStração 

 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
 

concurSo PÚblico nº 01/2019 
 

conVocação 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes (se houver); 
15 - Caderneta de Vacinação - filhos de 0 a 5 anos (se houver); 
16 - Declaração de Escolaridade - filhos de 6 a 14 anos (se houver). 
 
 
arQuiteto 
 
 
dia  13/05/2022 às 9h 
 
 
5º LETÍCIA DOS SANTOS ARAÚJO 
 
 
 

Marcelo ribeiro MartuScelli 
SecretÁrio MuniciPal de adMiniStração 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
 

concurSo PÚblico nº 01/2019 
 

conVocação 
 

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, por ordem de 
classificação, munido da seguinte documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade, conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
10 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
11 - Comprovante de residência; 
12 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
13 - Se possuir dependentes - Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos (se houver); Declaração de 
Escolaridade dos filhos de 6 a 14 anos (se houver). 
 
 
MÉdico do PrograMa SaÚde da faMÍlia (PSf) 
 
dia 12/05/2022 às 10h 
 
 
12º LEONARDO GANDHI FERREIRA LACERDA 
 
13º CAMILA GOMES COSTA MENDES 
 
14º ANDRE JUNQUEIRA FRANCO DE MELO 
 
 
 
 

Marcelo ribeiro MartuScelli 
SecretÁrio MuniciPal de adMiniStração 

 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
 

concurSo PÚblico nº 01/2019 
 

conVocação 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de Escolaridade dos 
filhos de 6 a 14 anos. 
 
 
enferMeiro 
 
dia  12/05/2022 às 9h30 
 
 
7º LAIZA HELENA SILVA TEIXEIRA 
 
 

Marcelo ribeiro MartuScelli 
SecretÁrio MuniciPal de adMiniStração 

 

MunicÍPio de PindaMonhangaba                
Secretaria MuniciPal de adMiniStração         

Portaria interna da Secretaria MuniciPal de
adMiniStração nº 644, de 03 de Maio de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer 
da Comissão Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 004/2021,  para dar continuidade à apuração do processo, para que 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 04 de fevereiro de 2022,  sejam concluídos 
os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 04 de fevereiro de 2022.
 
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2022.

 Marcelo ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de maio de 2022.
SMA/egga/memo 18007.2022

ONLINE!
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE:
WWW.PINDAMONHANGABA.SP.GOV.BR/PORTAIS/TRIBUTO-DIGITAL

Qualquer dificuldade procure os guichês da Prefeitura ou Subprefeitura de Moreira César

Chega 
de boleto 
em papel.
Agora 
é tudo 

ONLINE!

IPTU, ISS fixo
e Taxas online. 
Seus carnês em 
formato digital.
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