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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 137/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr FLÁVIA SIMONE GALEMBECK
responsável pelo imóvel situado a RUA DOS BENTOS nº 271 Bairro: SÃO BENEDITO , QUADRA
– LOTE : inscrito nesse município sob a sigla SO11.12.04.044.000, 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.
Notificação nº: 1038/2022 , em caso de não cumprimento, será aplicada o Valor de R$ 606,00.

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022 (PMP 2797/2022) – REABERTURA
Para “aquisição de veículos tipo picape para atender as necessidades do Departamento de
Meio Ambiente”, com recebimento das propostas até dia 01/06/2022, às 08h e início dos
lances às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 075/2022 (PMP 3377/2022)
Para “aquisição de teste de sorologia para dengue a fim de atender a demanda do
Laboratório Municipal Dr. Paulo Emílio d’Alessandro, pelo período de 12 meses”, com
recebimento das propostas até dia 02/06/2022, às 08h e início dos lances às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO 077/2022 (PMP 3364/2022)
Para “aquisição de um veículo tipo hatch 5 lugares, para transporte de passageiros,
destinada a suprir a demanda das atividades/serviços da Secretaria Municipal de
Assistência Social, no Creas - Centro de Referência Especializado de Assistência Social,
em prol desta municipalidade”, com recebimento das propostas até dia 01/06/2022, às 14h
e início dos lances às 14h30.
PREGÃO ELETRÔNICO 086/2022 (PMP 3028/2022)
Para “contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de
primeiro atendimento ao munícipe, no âmbito dos Centros Esportivos da Semelp de
Pindamonhangaba”, com recebimento das propostas até dia 31/05/2022, às 08h e início
dos lances às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO 088/2022 (PMP 4450/2022)
Para “aquisição de material para sinalização viária: cavaletes, cones e canalizador”, com
recebimento das propostas até dia 02/06/2022, às 14h e início dos lances 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.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 138/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr MÁRIO MORANDO
responsável pelo imóvel situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE nº 0 Bairro:
VITORIA VALLE II , QUADRA 08– LOTE 01 : inscrito nesse município sob a sigla
SE23.10.04.001.000, 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.
Notificação nº: 1039/2022 , em caso de não cumprimento, será aplicada o Valor de
R$ 606,00.
Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ 07.830.977/0001-85, NIRE 35.300.327.161, Endereço Avenida Felix Galvão Cruz Simões,
485, Pindamonhangaba, CEP 12.441.400.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
Ficam convocados os acionistas da ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO (Companhia) para a
Assembleia Geral Ordinária – AGO que ocorrerá no dia 17 de junho de 2022, às 10:20h, DE
FORMA DIGITAL, nos termos da IN DREI N. 81/2020 e do art. 124, § 2º-A, da Lei 6.404/76, em
suas redações atuais, por meio da Plataforma TEAMS da Microsoft, devendo o acionista
acessar a AGO através do link a ser disponibilizado mediante solicitação enviada aos e-mails
a.martins@asja.energy ou g.carmo@asja.energy, ou ainda pelo telefone (31) 98264-7895,
quando receberão o link de participação, orientações, esclarecimentos e Boletim de Voto a
Distância – BVD, o qual poderá ser utilizado para fins de manifestação, voto e participação, a
critério do acionista.
A AGO será instalada às 10:20h, em primeira chamada, com a presença de acionistas que
representam no mínimo ¼ (um quarto) do Capital Social e, em segunda chamada, instalar-se-á
às 10:50h com qualquer número de presentes, e servirá para deliberar e votar a seguinte
ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar a
administração, as contas, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.2021; b) tomar ciência e deliberar sobre a inexistência de
lucros a serem distribuídos; c) outros assuntos de interesse da Companhia.
A Companhia esclarece que seu Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras
estão disponíveis aos acionistas em sua sede, bem como foram publicados na Central de
Balanços do SPED que pode ser acessada pelo link :
https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes, devendo, para acesso, ser digitado o
número do CNPJ da Companhia acima transcrito.
Ficam sem efeito as convocações publicadas nesse jornal em 20/04/2022, 26/04/2022 e
27/04/2022 para a AGO designada inicialmente para 29/04/2022, a qual não ocorreu.
Pindamonhangaba – SP, 19 de maio de 2022 – A Liquidante

=======================================================================
ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
=======================================================================

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Controle 136/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr ROQUE FRANCISCO DOS SANTOS
responsável pelo imóvel situado a RUA RUTH FRANCISCO DOS SANTOS Bairro: PARQUE DAS
NAÇÕES N° 75 , QUADRA – LOTE 22 : inscrito nesse município sob a sigla SO21.08.14.006.000,
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.
Notificação nº: 1037/2022 , em caso de não cumprimento, será aplicada o Valor de R$ 606,00.

Pindamonhangaba, 19 de maio de 2022

Às quinze horas do dia dezessete de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reunião da
Secretaria de Finanças e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se
as conselheiras Rômula Maria Soares, Cléia Alves Casagrande, Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta,
e presidindo a reunião Alessandra de Souza Cardoso dos Santos, para a apreciação, discussão e
deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos.
Foi dado início à reunião informando às conselheiras presentes a seguinte ordem do dia, conforme
publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004,
art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC nº 01/2004, art.11);
c) Aprovação das manualizações e mapeamentos de normas e procedimentos para habilitação e
revisão de benefícios;
d) Outros assuntos diversos.
Foi apresentado os balancetes dos meses de fevereiro, março e abril/2022, com o respectivo
parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de
Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, apresentando a Avaliação Atuarial exercício 2022
com o cálculo dos passivos previdenciários do regime, denominados de provisões matemáticas
que representam os compromissos futuros assumidos pelo RPPS. Foi informado que os valores
das provisões matemáticas já foram devidamente atualizados pelo Setor de Contabilidade da
Prefeitura. A Avaliação Atuarial 2022 foi apreciada e aprovada pelos presentes.
Na sequência, foi colocado em votação as manualizações e mapeamentos de normas e
procedimentos para habilitação e revisão de benefícios do Fundo de Previdência Municipal, que
após serem apreciados pelas conselheiras foram aprovados por unanimidade.
Por fim, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos no qual foi apresentado
o andamento dos trabalhos realizados na operacionalização do sistema de compensação
previdenciária (COMPREV), com o envio de requerimentos ao RGPS (Regime Geral de
Previdência Social), visando a captação de recursos para o Fundo de Previdência Municipal de
Pindamonhangaba.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida e
achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.
Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Rômula Maria Soares

Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta
Cléia Alves Casagrande

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 (PMP 414/2022)
A autoridade superior, com base na análise técnica da documentação exigida no termo
de referência, homologou, em 17/05/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição e instalação de equipamentos para academias de musculação e lutas”, em favor
das empresas: 100 Sports Eireli, o item 01, no valor total de R$ 112.098,00; e Metalúrgica
Flex Fitnes Ltda ME, os itens 03, 04, no valor total de R$ 33.599,96. Item fracassado: 02.
PREGÃO ELETRÔNICO 043/2022 (PMP 1740/2022)
A autoridade superior, com base na análise técnica da documentação exigida no termo
de referência, homologou, em 18/05/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de películas retro refletivas para confecção das placas de trânsito (orientativas,
indicativas e informativas) no Município de Pindamonhangaba”, em favor das empresas:
Pira Sinal Comércio de Materiais para Sinalização Ltda, os itens 01, 03, no valor total de
R$ 24.640,00; e Silk Brindes Comunicação Visual, Comércio, Serviços e Telecomunicações
Ltda, os itens 02, 04, 05, no valro total de R$ 30.924,32.
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO PRESENCIAL 076/2022 (PMP 3547/2022)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 17/05/2022, deserta
a licitação supra, que cuida de “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”.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 135/22 – CARRO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o sr. MOACIR CARLOS SOARES responsável
pelo automóvel/ou parte dele, Marca: VW/QUANTUM 2000 MI EVID, Placa: CMC 6623 , Cidade
TAUBATÉ , COR : VERMELHA, abandonado na Rua José M. Morgado, bairro MARIA AUREA,
Pindamonhangaba, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas,
sujeito a multa a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o artigo 26º,
item IV, e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974, do Código Posturas.
Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 139/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr LPX EMPREENDIMENTOS LTDA ME responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO MARCONDES DO AMARAL nº 0 Bairro:
CARDOSO , QUADRA– LOTE 52 : inscrito nesse município sob a sigla SO21.04.02.009.000,
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 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.
Notificação nº: 1008/2022 , em caso de não cumprimento, será aplicada o Valor de R$ 606,00.
Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
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