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

PREGÃO Nº. 293/2015 (PMP 
32424/2015) – reabertura 
Para “contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços médicos em oftalmologia 
com fornecimento de material e 
mão de obra nas especialidades 
de oftalmologia para realização 
de cirurgias e procedimentos 
oftalmológicos pelo período de 
12 meses”, com encerramento 
dia 07/07/16 às 14h e abertura às 
14h30. 

PREGÃO Nº. 126/2016 (PMP 
13395/2016) 
Para “Locação de equipamento 
Next Generation Firewall (NGFW) 
para substituição de firewalls 
existentes na Prefeitura de 
Pindamonhangaba, incluindo 
serviços de instalação, 
configuração, treinamento, garantia 
e suporte, conforme especificações 
deste termo de referência por 
36 (trinta e seis) meses”, com 
encerramento dia 05/07/16 às 14h 
e abertura às 14h30. 

PREGÃO Nº. 146/2016 (PMP 
14942/2016) 
Para “aquisição de calcário 
para suprir as necessidades 
do Convênio do Leite, firmado 
pelo município através do 
Departamento de Agricultura com 
a Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios”, com 
encerramento dia 06/07/16 às 08h 
e abertura às 08h30. 

PREGÃO Nº. 147/2016 (PMP 
14943/2016) 
Para “Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços em prótese dentária 
total (PT) superior e/ou inferior, 
prótese dentária parcial removível 
em CRCO (PPR CrCo) superior 
e inferior, prótese dentária 
provisória (PPR) superior e/ou 
inferior e confecção de armação 
de protease parcial removível em 
cromo cobalto, com fornecimento 
de material e mão-de-obra, pelo 
período de 12 (doze) meses”, com 
encerramento dia 06/07/16 às 14h 
e abertura às 14h30. 

PREGÃO Nº. 151/2016 (PMP 
15992/2016) 
Para “aquisição de lousa 
panorâmica e tela interativa, 
projetor multimídia, notebook, 
instalação e configuração da 
lousa/projetor e capacitação dos 
educadores da rede pública de 
ensino”, com encerramento dia 
05/07/16 às 08h e abertura às 
08h30. 

PREGÃO Nº. 153/2016 (PMP 
15994/2016) 

Para “contratação de empresa 
especializada na prestação 
de serviços em apoio à 
operacionalização e fortalecimento 
do programa de educação, 
monitoramento e controle dos 
pacientes portadores de diabetes 
tipo 1, tipo 2 e gestacional insulino-
dependentes, pelo período de 12 
meses”, com encerramento dia 
08/07/16 às 08h e abertura às 
08h30. 

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. 

*** HOMOLOGAÇÕES ***

PREGÃO Nº. 091/2016 (PMP 
10416/2016) 
A autoridade superior homologou, 
em 13/06/2016, a adjudicação 
do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “Contratação de 
empresa especializada para 
locação de equipamento(s) 
totalmente automatizado para o 
setor de Imunohematologia para 
realização de exames de analises 
para os diversos setores técnicos, 
com o fornecimento de todos os 
reagentes e insumos necessários 
para os exames, ao Laboratório 
Municipal de Pindamonhangaba, 
pelo período de 12 (doze) meses”, 
em favor da empresa Laft Comércio 
de Materiais para Diagnósticos 
Laboratoriais EIRELI, o item 01, no 
valor total de R$ 234.000,00. 

PREGÃO Nº. 092/2016 (PMP 
10418/2016) 
A autoridade superior, com base 
no parecer da área técnica da 
Secretaria de Saúde, conforme 
ata da sessão, homologou e 
adjudicou, em 14/06/2016, 
a licitação supra, que cuida 
de “Contratação de empresa 
especializada para locação 
de equipamento(s) totalmente 
automatizado para o setor de 
Hematologia I para realização 
de exames de analises para 
os diversos setores técnicos, 
com o fornecimento de todos os 
reagentes e insumos necessários 
para os exames, ao laboratório 
municipal de Pindamonhangaba, 
pelo período de 12 (doze) 
meses”, em favor da empresa 
Laft Comércio de Materiais 
para Diagnósticos Laboratoriais 
EIRELI, o item 01, no valor total 
de R$ 583.200,00. 

PREGÃO Nº. 093/2016 (PMP 
10419/2016) 
A autoridade superior homologou, 
em 13/06/2016, a adjudicação 
do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “Contratação de 
empresa especializada em 
locação de equipamento (s) 
totalmente automatizado para 

o setor de Urinalise I e II para 
realização de exames de analises 
para os diversos setores técnicos, 
com o fornecimento de todos os 
reagentes e insumos necessários 
para os exames, ao laboratório 
municipal de Pindamonhangaba, 
pelo período de 12 (doze) meses”, 
em favor da empresa Biogenetix 
Importação e Exportação Ltda, 
o item 01, no valor total de R$ 
472.320,00. 

PREGÃO Nº. 144/2016 (PMP 
14877/2016) 
A autoridade superior homologou, 
em 13/06/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que 
cuida de “aquisição de brinquedos 
de madeira tipo eucalipto tratado 
e reforçado para montar dois 
parquinhos infantis no Parque da 
Cidade”, em favor das empresas: 
Assertiva Comércio e Serviços 
Ltda ME, os itens 03, 04, no valor 
total de R$ 2.434,84; Monn Sea 
Comercial Ltda ME, o item 01, no 
valor total de R$ 2.520,00; Tratora 
Tratamento de Madeiras Comércio 
Importação e Exportação Ltda 
ME, os itens 02, 05, 06, no valor 
total de R$ 4.619,46. 

PREGÃO Nº. 145/2016 (PMP 
14879/2016) 
A autoridade superior homologou, 
em 13/06/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa 
especializada na realização 
de exames cardiológicos, pelo 
período de 12 meses”, em favor 
da empresa Unicard Centro de 
Diagnósticos S/C Ltda EPP, o item 
01, no valor total de R$ 768.120,00. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº. 130/2016 (PMP 
13400/2016) 
A autoridade superior, face a 
manifestação do pregoeiro, 
considera fracassada a licitação 
supra que cuida de “Contratação 
de empresa especializada para 
realizar a retifica do motor do 
trator MF 290 e restituir a bomba 
injetora do motor do trator MF 
290 para suprir as necessidades 
do Convênio do Leite, firmado 
pelo Município através do 
Departamento de Agricultura com 
a Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios”. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº. 131/2016 (PMP 
13401/2016) 
A autoridade superior, face a 
manifestação do pregoeiro, 
considera deserta a licitação 
supra, que cuida de “aquisição 
de medicamento manipulado 
(tanchagem tm) para o centro de 
especialidades odontológicas e 
fórmula contendo papaína 2% e 
5% em gel, bisnaga com 200g”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***

MAIS EDITAIS ABERTOS
Há inscrições abertas para editais de 

cultura e cidadania, literatura, circo, mu-
seus festivais de artes, gravação de álbum 
inédito de canção com apresentação ou 
circulação de shows e gravação de disco e 
realização de música popular instrumen-
tal. Todos os editais estão disponíveis no 
site da Secretaria da Cultura do Estado 
(www.cultura.sp.gov.br).

 
DETALHAMENTO DOS EDITAIS

 
TEATRO
• Projetos de Produção de Espetáculo 
Inédito
Contribuição aos projetos cuja monta-
gem ainda não ocorreu.
- 16 projetos divididos em 2 módulos:
• Módulo 1: 12 projetos de produção de 
espetáculo inédito e temporada de teatro 
com prêmio de R$ 80 mil.
• Módulo 2: 4 projetos de produção de 
espetáculo inédito e temporada de teatro 
com prêmio de R$ 150 mil.
- Inscrições até quarta-feira (22).
 
• Projetos de Circulação
Incentivo aos espetáculos que estão em 
cartaz e que estão sendo realizados em 
diversos municípios.
- 12 projetos com prêmio de R$ 100 mil.
Inscrições até quarta-feira (22).
 
• Projetos de Primeiras Obras 
de Teatro
Ajuda aos primeiros projetos de artistas 
ou grupos teatrais que estão no começo 
de carreira.
- 12 projetos com prêmio de R$50 mil re-
ais.
Inscrições até quarta-feira (22). 

DANÇA
• Produção de Espetáculo Inédito
Incentivo às iniciativas que ainda não 
ocorreram.
- 6 projetos com prêmio de R$ 100 mil 
cada.
- Inscrições até sexta-feira (24).
 
• Circulação de Dança
Apoio aos espetáculos em cartaz e que 
queiram se apresentar em diferentes mu-
nicípios do Estado de São Paulo.

- 6 projetos com prêmio de R$ 100 mil 
cada.
- Inscrições até quinta-feira (23).
 
• Primeiras Obras de Dança
Patrocínio aos primeiros projetos de ar-
tistas ou grupos teatrais que estão no iní-
cio de carreira.
- 6 projetos com prêmio de R$ 50 mil 
cada.
- Inscrições até quinta-feira (23).
 
ARTES CÊNICAS
 
• Projetos de Produção de Espetá-
culo Inédito
 
Apoio às montagens voltadas ao público 
infantil e/ou juvenil que ainda não ocor-
reram.
- 10 projetos com prêmio de R$ 80 mil 
cada.
- Inscrições até sexta-feira (24).
 
• Circulação de Espetáculos
Patrocínio aos espetáculos voltados ao 
público infantil e/ou juvenil que estão 
em cartaz e que estão sendo realizados 
em diferentes municípios.
- 10 projetos com prêmio de R$ 80 mil.
- Inscrições até sexta-feira (24).
 
• Circulação de Espetáculos 
para a Rua
Incentivo aos espetáculos que estimulem 
a ocupação do espaço público como pra-
ças, ruas e parques.
- 6 projetos com prêmio de R$ 100 mil.
- Inscrições até sexta-feira (24).
 
Programa de Ação Cultural (ProAC), na 
modalidade editais, tem o objetivo de fo-
mentar e difundir a produção artística 
em todas as regiões do estado, apoiando 
financeiramente projetos artísticos, se-
lecionados por meio de editais. O ProAC 
Editais busca descentralizar o acesso da 
população à arte, estimulando a circulação 
de espetáculos e a produção em cidades 
do interior, litoral e da Grande São Paulo. 
No total, serão disponibilizados 45 editais 
em 12 linguagens: teatro, dança, música, 
literatura, circo, artes cênicas para crian-
ças, festivais de arte, audiovisual, museus, 
diversidade e artes visuais.


