
Tribuna do Norte  Pindamonhangaba, 12 de maio de 20224

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 116/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca 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. 
Notifi cação 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

REFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011  
  
  
  

                COMUNICADO 
 

 O Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba vem por meio deste 
informar os alunos e seus responsáveis que PINDAMONHANGABA NÃO ESTA 
VIVENDO NENHUM ATENTADO NAS ESCOLAS. 

Pedimos aos responsáveis que tranquilizem seus filhos e alunos dizendo que 
não existe nenhum atentado em nossas escolas. 

  
  
  
  

  
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2022.  

  
  
  

 
Maria Lucia Santos dos Santos  
Membro Conselheiro Presidente 

do CME  
   

  

Rua Senador Dino Bueno 119 – CEP CEP 12401-410  – Pindamonhangaba-SP  
Fone: (12) 9925-7728       -                e-mail: 
cmepindamonhangaba@cmepindamonhangaba.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022 (PMP 1873/2022) 
A autoridade superior homologou, em 19/04/2022, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de agregado (macadame seco) para ser utilizado em diversas 
obras do Município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, em favor das 
empresa Sociedade Extrativa Domomia Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 80,00. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2022 (PMP 2351/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 10/05/2022, 
fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de água mineral acondicionada 
em galão de 20 litros, a fi m de atender aos departamentos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 (PMP 1011/2022)
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de locação, transporte, instalação, retirada e sucção de 
dejetos de banheiros químicos”, foi fi rmada a ata de registro de preço 127/2022, de 
10/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata 
o Sr Alcemir José Ribeiro Palma, e pela contratada, empresa Quality Sani Locação 
de Equipamentos Ltda, o Sr Vinicius Crappisi. 

Atas de registro de preço disponíveis na íntegra para consulta em https://siapegov.
pindamonhangaba.sp.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/licitacoes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 126/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr MANOEL MARQUES MARTINHO 
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ GAMBINI DE SOUZA   Bairro: BELA VISTA  S/
N°,    QUADRA - LOTE: 243  inscrito nesse município sob a sigla SE2109.09.002.000, 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 e 39 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. 
Notifi cação nº: 932/2022 , em caso de não cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

 
 

CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 
 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 

do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a participarem, e 

entidades, trabalhadores, usuários e demais representantes da sociedade civil 

convidados a participarem, na data abaixo, da “7ª Reunião Extraordinária de 
2022”, cuja pauta vem a seguir: 

 
Pauta: 
- Finalização – Prestação de Contas / Execução Financeira PMAS 2021; 

Dia:   16/05/2022 (segunda-feira) 
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos)  
Local: Reunião online pela plataforma virtual Google Meet  
 
Link da videochamada: https://meet.google.com/xjz-bdus-fnm 
 

André Luís da Silva Souza 
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022 

 
Lembrando aos conselheiros que não puderem participar (sociedade civil e poder público) que 

comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

  

PAT Município: Pindamonhangaba 

Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige 
experiência 

Ajudante de mecânico a diesel 2 Indiferente  06 meses 
Ajudante de serralheiro 2 Ensino médio completo 06 meses 
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Ensino médio completo 06 meses 
Corretor de imóveis (não precisa de curso) 1 Ensino médio completo - 
Eletricista automotivo 1 Ensino fundamental completo 06 meses 
Eletricista de Vans e ônibus 1 Ensino médio completo 06 meses 
Mecânico de bicicletas 1 Indiferente 06 meses 
Mecânico de caminhões 2 Ensino médio completo 06 meses 
Mecânico de manutenção 8 Ensino médio completo 06 meses 
Mecânico de manutenção (empilhadeira, pá 
carregadeira e caminhões) 1 Ensino médio completo 06 meses 

Mecânico de motos 1 Ensino médio completo 06 meses 
Planejador de manutenção 1 Ensino médio completo 06 meses 
Professor de inglês 3 Superior completo ou cursando 06 meses 
Serralheiro 2 Indiferente 06 meses 
Técnico em manutenção 1 Ensino médio completo 06 meses 

 
Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br 

OU 
Aplicativo SINE fácil (disponível na versão Android) 

 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – S.Benedito/ Pinda 

Avenida Augusto Cesar Mesquita, 170 – Moreira César. 
 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS PELO 
EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 

EXPEDIENTE. 
 
 
 
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Regional: São José dos Campos 
Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 
Oferece 11/05/2022, as seguintes oportunidades: 

geral

O Sebrae-SP terá uma sema-
na inteira com ofi cinas práticas 
e palestras com especialistas 
para microempreendedores 
individuais (MEI) e para quem 
deseja abrir o próprio negócio. 
Entre os dias 16 e 20 de maio, 
a Semana do MEI oferece uma 
programação totalmente gratui-
ta com ações online em todo o 
Brasil durante o período da ma-
nhã e da tarde. Já na parte da 
noite, a região do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte terá uma série 
de palestras online específi cas e 
direcionadas para as necessida-
des locais.

Programação Nacional – 
manhã e tarde

Ao longo da semana, as pesso-
as inscritas na Semana do MEI te-

rão a oportunidade de participar 
de uma jornada de conhecimento 
para encontrar inspiração para 
empreender, conhecer tendên-
cias e oportunidades de negócios, 
aprender como se planejar para 
começar um empreendimento 
de forma adequada, cuidar das 
fi nanças e vender mais com boas 
estratégias de marketing. O con-
teúdo será realizado sempre das 
09h30 às 17h40.

No primeiro dia de evento, 16 
de maio, a temática será o com-
portamento empreendedor no 
século 21. No dia seguinte (17), 
o foco estará nas oportunidades 
de negócios e inovação. No ter-
ceiro dia (18) será a vez do pla-
nejamento. No quarto dia (19) 
será o momento de os partici-

pantes aprenderem mais sobre 
fi nanças. Já no último dia (20), o 
marketing será o tema com foco 
no aumento das vendas.

Para saber mais sobre a progra-
mação e realizar a inscrição gratui-
ta, basta acessar o site do evento.

Programação Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 

– noite
As ações promovidas pelo 

escritório do Sebrae-SP em São 
José dos Campos ocorrem entre 
os dias 16 e 19 de maio. Serão 
dadas orientações práticas para 
auxiliar os participantes em te-
mas como abertura de empre-
sas, franquia, MEI e nota fi scal, 
marketing, vendas e fi nanças, 
sempre com palestras online 
iniciando às 18h30 e 19h30.

Abertura  de empresas
Dia 16, às 18h30 -- 10 dicas 

que você precisa saber antes de 
abrir o seu negócio

Dia 16, às 19h30 – 10 dicas es-
senciais para você saber antes de 
adquirir uma franquia

MEI e nota fi scal
Dia 17, às 18h30 – 10 perguntas 

frequentes sobre obrigações e di-
reitos do MEI

Dia 17, às 19h30 – 10 perguntas fre-
quentes sobre emissão de nota fi scal

Marketing e vendas
Dia 18, às 18h30 – 10 dicas para 

o seu negócio bombar nas redes 
sociaisDia 18, às 19h30 -- 10 dicas 
para vender mais no período do 
Dia dos Namorados

Finanças
Dia 19, às 18h30 – 10 dicas para 

melhorar o controle e a gestão fi -
nanceira do negócio

Dia 19, às 19h30 – 10 dicas para 
tomar crédito de forma consciente

As inscrições para as palestras on-
line no período noturno, específi cas 
para a região do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte, podem ser feitas clicando 
aqui. Mais informações pelo telefone 
(12) 3519-4810, opção 4.

“Essa semana será focada no 
microempreendedor individual 
que quer colocar a mão na massa, 
com conteúdos práticos e voltados 
para o dia a dia. Queremos mostrar 
para esse pequeno negócio como o 
Sebrae pode ajudá-lo e as inúme-
ras oportunidades para fazer 
seu negócio crescer’, afirma 
o diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Wilson Poit. 

Semana do MEI no Vale do Paraíba e Litoral 
Norte está com inscrições abertas
As vagas são limitadas e as pessoas interessadas devem garanti r parti cipação pela internet; 
evento ocorre entre os dias 16 e 20 de maio
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