
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 13 de julho de 2017

EDITAL PARA CITAÇÃO DOS HERDEIROS DE GODOFREDO PESTANA, NA AÇÃO 
DE USUCAPIÃOPROC. 0003852-46.2009.8.26.0445 (445.01.2009.003852)EM QUE 
FIGURA COMO COMO REQUERENTE: JULIO CÉSAR LOPES PELO PRAZO DE 
20 DIAS. 
A DOUTORACLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MMº JUÍZ DE 
DIREITODA 2ª VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
NAFORMA DA LEI, ETC... 
FAZ SABER a todos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a terceiros, 
ausentesincertos e desconhecidos, que por este Juízo se processa os autos da Ação 
de Usucapião, feito nº 0003852-46.2009.8.26.0445 (445.01.2009.003852),requerida 
por JULIO CÉSAR LOPES, para lhe ser reconhecido o domínio sobre o 
seguinteimóvel: Lote nº 15 (quinze), do bairro denominado “Campo Alegre”, desta 
cidade de Pindamonhangaba; medindo 10,00 metros de frente, por 31,80 metros 
da frente ao fundo, ou seja, 318,00 metros quadrados; com as seguintes divisas e 
confrontações: pela frente com a referida rua Antonio Augusto Rodrigues; do lado 
direito, olhando da via pública para o terreno, com o Lote nº 14 (quatorze) de Luiz 
Donizetti de Mattos; pelo lado esquerdo seguindo a mesma orientação, com o terreno 
Lote nº 16 (dezesseis) de Tales César; e, finalmente pelos fundos com a casa de nº 
287 da Rua São Sebastião, de José Abelardo Clemente; matriculado na Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, sob a sigla SE-11-14-06-084-00, Lote nº 15, do 
mapa nº 3, Divisão de Gleba de 6480 m2, divididos em 22 terrenos.Objetivo: Para 
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias à contar da data em que findar o prazo 
deste Edital.Advertência: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão verdadeiros 
os fatos alegados pelos autores na inicial. E, para quechegue ao conhecimento de 
todos e a quem possa interessar, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se 
o presente editalque será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, 
Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de CAIO ANTONIO DOS SANTOS, em vir-
tude do mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e atendendo ao 
requerimento do credor fiduciário – BANCO BMG S.A., deverá Vossa Senhoria 
comparecer a esta Ser-ventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspon-dente à quantia de R$ 92.848,83 em 11/07/2017, 
além das despesas de intimação, publi-cação do presente edital e emolumentos das 
quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas à 
cédula de crédito bancário nº 0000007463, emitida em 26 de dezembro de 2014, 
garantida por alienação fiduciária, registrada sob nº 19, na matrícula nº 17.585, 
tendo por objeto o imóvel situado na RUA DAS QUARESMEIRAS Nº 501, VILLAGE 
PAINEIRAS, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12421-520. O prazo para pagamento 
da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena 
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do cre-
dor/requerente.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2017.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

2 colunas por 8 com

NIS NOME
12541944782 ADILSON DE JESUS SOUZA                                                
21206382661 ANA QUITERIA DA SILVA                                                 
16147908511 DAYANE FERREIRA                                                       
20795760676 ELIANA RANGEL CORDEIRO                                                
20306128750 JULIENE TEIXEIRA DAMAS                                                
16491332897 LUCIANE MARIA CAINE                                                   
16451002675 MARIA WAGNA DOS SANTOS                                                
23634771832 SIDNEA APARECIDA CAMARGO RODRIGUES                                    
16667955336 VITORIA CRISTINA FERREIRA DA COSTA                                    

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM JULHO/2017
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JULHO/2017 É DIA 30/10/2017
ATUALIZADO EM 10/07/2017

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 039/2017 de “Contratação de empresa especializada 
em serviços de eventos e responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e 
operação de equipamentos de som, iluminação e gerador para eventos do município de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, foram elaboradas as Atas para Registro 
de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 22/06/2017: 

 
ATA nº 072/2017 Empresa: WALTER LEME ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 UN/Diária 039.156 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO I 
SOM I - 01 mesa de 12 canais, 01 equalizador de 18 
andas para P.A, 01 equalizador de 18 bandas para 
retorno, 01 aparelho de CD player, 06 microfones com 
fio e 06 pedestais, 02 microfones sem fio, potências 
compatíveis com o número de caixas, 01 amplificador 
para guitarra, 01 amplificador para baixo, 04 caixas 
acústicas com tripé, 02 caixas de retorno. 
Equipamento de segurança obrigatório: 01 extintor 
CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, para uso em 
focos classe C (equipamento elétricos). 
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 540,00 150 

02 UN/Diária 039.185 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM I - 12h 
SOM I 12h - 01 mesa de 12 canais, 01 equalizador de 
18 bandas para P.A, 01 equalizador de 18 bandas 
para retorno, 01 aparelho de CD player, 06 
microfones com fio e 06 pedestais, 02 microfones sem 
fio, potências compatíveis com o número de caixas, 
01 amplificador para guitarra, 01 amplificador para 
baixo, 04 caixas acústicas com tripé, 02 caixas de 
retorno. Equipamento de segurança obrigatório, 01 
extintor CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, para 
uso em focos classe C (equipamento elétricos). 
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 697,00 20 

09 UN/Diária 039.160 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO G1 
ILUMINAÇÃO G1 - 12 lâmpadas par ou ímpar. 
Iluminação branca de serviço, 01 mesa de iluminação 
compatível com o sistema. Rack de luz compatível 
com o número de lâmpadas, 01 máquina de fumaça 
com líquido. 

.... 637,00 20 

ATA nº 073/2017 Empresa: FÁBIO MACHADO GOLÇALVES - ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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03 UN/Diária 039.157 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO K 
SOM K - 01 mesa de 16 canais, 02 caixas acústicas 
contendo cada uma alto falantes grave 1x15, médio 
grave 1x10, médio agudo 1x3, 02 caixas de som 
contendo alto-falantes subgraves 2x18, 01 
amplificador estéreo para grave, médio-grave, médio-
agudo, 01 amplificador estéreo para subgrave, 
08microfones com fio e com pedestal, 01 microfone 
sem fio (bastão ou head set), 06 clips (presilhas para 
percussão), 01 amplificador 
para guitarra, 01 amplificador para baixo, 01 
equalizador estéreo 31 bandas para P.A., 01 
equalizador estéreo 31 bandas para monitor, 01 
processador de sinal estéreo (efeito), 01 CD player, 
01 tape deck, 01 amplificador 300w para retorno, 02 
caixas monitoras 15 pol.<., 3 vias, 01 MD. 
Equipamento de segurança obrigatório, 01 extintor 
CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, para uso em 
focos classe C (equipamento elétricos).  
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 850,00 150 

04 UN/Diária 039.186 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM K - 12h 
SOM K 12h - 01 mesa de 16 canais, 02 caixas 
acústicas contendo cada uma alto falantes grave 
1x15, médio grave 1x10, médio agudo 1x3, 02 caixas 
de som contendo alto falantes subgraves 2x18, 01 
amplificador estéreo para grave, médio grave, médio 
agudo, 01 amplificador estéreo para subgrave, 08 
microfones com fio e com pedestal, 01 microfone sem 
fio (bastão ou head set), 06 clips (presilhas para 
percussão), 01 amplificador para guitarra, 01 
amplificador para baixo, 01 equalizador estéreo 31 
bandas para P.A., 01 equalizador estéreo 31 bandas 
para monitor, 01 processador de sinal estéreo 
(efeito), 01 CD player, 01 tape deck, 01 amplificador 
300w para retorno, 02 caixas monitoras 15 pol.<., 
3 vias, 01 MD. Equipamento de segurança obrigatório, 
01 extintor CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, 
para uso em focos classe C (equipamento elétricos).  
Aterramento para proteção contra descarga elétrica 

.... 1.100,00 30 

05 UN/Diária 039.158 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO M 
SOM M - 04 caixas de graves com 02 falantes de 18<. 
cada, 04 caixas de definição com 02 falantes sendo, 
01 de 5<., 01 de 12<., ou 10<., e drive titânio, 01 
console mixer de 24 canais (sendo 04 vias mais side 
estéreo), 01 equalizador de 31 bandas estéreo para 
p,a, 01 equalizador de 31 bandas estéreo para insert, 
01 crossover 04 vias estéreo, 01 processador de 
efeitos para p.a. amplificadores compatíveis com 
número de caixas. Monitor: 06 monitores, 01 monitor 
para bateria 04, direct box amplificadores compatíveis 
com número de caixas. Microfones; 10 microfones 
para voz com pedestais, 06 microfones e garras para 
bateria, 03 microfones para percussão com garras, 01 
microfone sem fio amplificadores de palco, 01 
amplificador para cordas, 01 amplificador para 
contrabaixo, 01 amplificador para teclados, 
acessórios, 01 base de bateria, sendo: bumbo, 02 
tons, surdo, caixa, suporte para caixa, máquina de 
chimbal e suporte para tons, 02 estantes para pratos 
e banco, 01 CD player 01 m.d., 01 estabilizador de 
voltagem 110 volts (5.000 watts). Equipamento de 
segurança obrigatório, 01 extintor CO2 de 10 kg, 
capacidade extintora 5 B, para uso em focos classe C 
(equipamento elétricos). 
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 1.322,00 20 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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06 UN/Diária 039.159 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO N 
SOM N - 08 caixas de graves com 02 falantes de 181 
cada, 08 caixas de definição com 02 falantes sendo 01 
de 01 de 12P ou 10P. e drive titânio, 01 console mixer 
de 24 canais, 01 equalizador de 31 bandas estéreo 
para p.a., 01 equalizador de 31 equipamento de som 
tipo N, bandas estéreo para insert, 01 compressor 
estéreo para p.a, 01 crossover 04 vias estéreo, 04 
canais de gate. 04 canais de compressor, 01 
processador de efeito para p.a. amplificadores 
compatíveis com número de caixas. Monitor 01 
console mixer de 24x08x02, 01, crossover para side 
fill estéreo, 04 equalizadores de 31 bandas estéreo 
para vias, 04 canais de gate, 01 processador de 
efeitos, 06 direct box (passivo), 08 monitores de u 
duas vias de titânio, 01 monitor específico para 
bateria, 01 sistema side fill estéreo amplificadores 
compatíveis com número de caixas, microfones: 10 
microfones para voz com pedestais, 07 microfones 
para bateria com garras, sendo 01 específico para 
bumbo, 04 microfones para percussão com garras, 01 
microfone sem fio, amplificadores de palco, 01 
amplificador para cordas , 01 amplificador para 
contrabaixo, 01 amplificador para teclados, 
acessórios, 01 base de bateria, sendo: bumbo, 2 tons, 
surdo, caixa, suporte para caixa, máquina de chimbal 
e suporte para tons, 2 estantes para pratos e banco, 
01 CD player 01 m.d., 01 estabilizador de voltagem 
110 volts (5.000 watts). Equipamento de segurança 
obrigatório, 01 extintor CO2 de 10 kg, capacidade 
extintora 5 B, para uso em focos classe C 
(equipamento elétricos).  
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 2.300,00 20 

10 UN/Diária 039.161 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO - TIPO I1 
ILUMINAÇÃO I1 - 18 lâmpadas par ou ímpar. 
Iluminação branca de serviço, mesa de iluminação 
compatível com o sistema. Rack de luz compatível 
com o número de lâmpadas, 01 máquina de fumaça 
com líquido 

.... 840,00 50 

11 UN/Diária 039.163 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO L1 
ILUMINAÇÃO L1 - 36 lâmpadas par ou ímpar, mini 
brut (luz público). Iluminação branca de serviço, mesa 
de iluminação compatível com o sistema. Rack de luz 
compatível com o número de lâmpadas, 01 máquina 
de fumaça com líquido. 

.... 1.200,00 20 

ATA nº 074/2017 Empresa: SBS EVENTOS LTDA ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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07 UN/ 
Diária 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO E 
SOM E - sistema flying p.a, 12 caixas de grave com 02 
falantes de18 em cada, 4 torres de delay comportada 
cada por: 02 caixas line array, amplificação de acordo 
com a potência das caixas, andaimes ou box truss, 
sistema de delay para cálculo de acordo com as 
distâncias das torres aproximadamente 25 m uma da 
outra, 12 caixas de altas line array, amplificadores de 
acordo com o sistema (dois) grids para suporte das 
caixas flying sistem, com suporte para 5 mil quilos, 
talhas, roldanas, andaimes, cabos de aço e travas 
para levantamento e fixação das caixas no sistema 
flying, periféricos de p.a., 01 console mix digital de 48 
canais, 01 aparelho de md, 01 processador de 04 vias, 
01 multi cabo de 56 vias com 70 metros digital, 01 
sistema de intercom palmonitor equipamentos de 
palco, 01 bateria completa, 02 amplificadores, 01 
sistema para contra baixo com 02 caixas sendo: 01 
com 04 alto falantes de 10 pol., 01 com 01 alto 
falante de 15,01 amp. 20 direct box passivos e ativos. 
Microfones: 16 microfones para voz modelo sm 58, 18 
microfones modelos sm 57, 18 microfones modelo sm 
81, 01 kit de microfone para bateria microfones sem 
fio modelo uhf, pedestais para microfones. Monitores: 
12 monitores, 01 sub com 02 falantes de 18, para 
bateria, 01 sistema de side estéreo duplo, contendo 
04 caixa de grave e 04 de altas. Periféricos de 
monitor, 01 console mix com 48 canais digitais, (com 
24 vias auxiliares), 24 equalizadores de 1/3 de oitava, 
01 processador amplificação de acordo com o 
necessário, Equipamento de segurança obrigatório: 03 
extintores CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, 
para uso em focos classe C 
(equipamentos elétricos).  
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 7.218,00 5 

08 UN/ 
Diária 

039.165 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE SOM TIPO F 
SOM F - Sistema flying p.a. 24 caixas de grave com 
02 falantes de 18 em cada, 24 caixas de altas Iine 
array amplificadores de acordo com o sistema, 02 
grids para suporte das caixas flying sistem, com 
suporte para 5 mil quilos, talhas, roldanas, andaimes, 
cabos de aço e travas para levantamento e fixação 
das caixas no sistema flying, periféricos de p.a., 01 
console mix digital de 48 canais, 01 aparelho de md, 
01 processador de 04 vias, 01 multi cabo de 56 vias 
com 80 metros, 01 sistema de intercom 
palmonitor equipamentos de palco, 01 bateria 
completa, 02 amplificadores, 01 sistema para contra 
baixo com 02 caixas sendo, 01 com 04 alto falantes 
de 10 pol., 01 com 01 alto falante de 15, 01 amp. 
800, 20 direct box passivos e ativos, microfones 16 
microfones para voz modelo sm 58, microfones 
modelo sm 57, microfones modelo sm 81, 01 
microfone específico para bumbo, 01 kit de 
microfones para bateria, 02 microfones sem fio uhf, 
pedestais para microfones. Monitores: 12 monitores 
clair 222,40, 01 sub com 02 falantes de 18, para 
bateria, 01 sistema de side 
estéreo duplo, contendo 04 caixa de grave e 04 de 
altas. 
Periféricos de monitor, 01 console mix com 48 canais 
digitais (com 24 vias auxiliares), 08 equalizadores de 
1/3 de oitava, 01 processador, amplificação de acordo 
com o necessário. Equipamento de segurança 
obrigatório: 03 extintores CO2 de 10kg, capacidade 
extintora 5B, para uso em focos Classe C 
(equipamentos elétricos).  
Aterramento para proteção contra descarga elétrica. 

.... 8.880,00 12 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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12 UN/ 
Diária 

039.167 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO M1 
ILUMINAÇÃO M1 - 24 lâmpadas par 64, focos 02 e 5, 
36 lâmpadas para led, 02 mini brut com 06 lâmpadas 
de 650W, 12moving head spot, 01 canhões seguidor, 
06 elipsoidal, 01 máquina de fumaça com ventilador, 
01 mesa luz digital, 48 canais de potência de luz de 
4KVA, treliças de alumínio suficiente para montagem, 
luz branca de serviço, 01 sistema de comunicação. 

.... 3.544,00 5 

13 UN/Diária 039.168 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO 
"N1" ILUMINAÇÃO N1 - 60 lâmpadas par 64, focos 02 
e 05, 36 lâmpadas par led, 06 mini brut com 06 
lâmpadas de 650w, 20 moving head spot, ou Bern; 02 
canhões seguidores, 12 elipsoidal, 04 estrobos 3000, 
02 máquinas de fumaça com ventilador, 01 mesa luz 
digital, 60 canais de potência de luz de 4KVA, 70 
metros de treliças alumínio suficiente para montagem, 
luz branca de serviço, 01 sistema de comunicação de 
05 pontos. 

.... 5.524,00 12 

14 UN/Diária 039.139 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - GERADOR 80 KVA GERADOR 80 KVA - 
locação, montagem, instalação e retirada de 
conjunto de grupo gerador super licenciado, motor de 
80KVA, 60hz automático, microprocessado e quadro 
de transferência, 75 db a 1,5 metros, para 
funcionamento em regime continuo, para atender 
sistema de iluminação. 

.... 1.421,14 10 

15 UN/Diária 039.138 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - GERADOR 200 KVA GERADOR 200 KVA - 
locação, montagem, instalação e retirada 
de conjunto de grupo gerador super licenciado, motor 
de 200KVA, 60hz automático, microprocessado e 
quadro de transferência, 75 db a 1,50 metros, para 
funcionamento em regime continuo, para atender 
sistema de iluminação 

.... 2.277,00 15 

ATA nº 076/2017 Empresa: SBS SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA MEZ 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 Un/Dia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - BANHEIROS QUÍMICOS TIPO 
LUXO 
Banheiros químicos tipo luxo - Fabricados em 
polietileno de alta densidade; piso 
antiderrapante; pontos superiores para 
circulação de ar; teto translúcido; pia com 
abastecimento de água potável; interruptor e 
lâmpada de 60w; dispositivo de trinco com 
indicação livre/ocupado; caixa de dejetos; 
assento; cabine; suporte para papel higiênico; 
abastecimento de papel higiênico; adesivo 
feminino/masculino; abastecimento de química 
biodegradável e desinfetante 

Polijohn 189,00 15 

ATA nº 083/2017 Empresa: SBS SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA MEZ 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Estado de São Paulo 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

01 Un/Dia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - BANHEIROS 
QUÍMICOS TIPO STANDARD. 
Banheiros químicos tipo standard - Fabricados 
em polietileno de alta densidade; piso 
antiderrapante; pontos superiores para 
circulação de ar; teto translúcido; dispositivo de 
trinco com indicação livre/ocupado; caixa de 
dejetos; assento; cabine; suporte para papel 
higiênico; abastecimento de papel higiênico; 
adesivo feminino/masculino; abastecimento de 
química biodegradável e desinfetante. 

.... 155,40 800 

03 Un/Dia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - Banheiros 
químicos tipo portadores de necessidades 
especiais. 
Banheiros químicos tipo portadores de 
necessidades especiais fabricados em 
polietileno de alta densidade; piso 
antiderrapante; pontos superiores para 
circulação de ar; teto translúcido; higienizador 
de mãos; barras de apoio laterais e de fundo; 
dispositivo de trinco com indicação 
livre/ocupado; caixa de dejetos; assento; 
cabine; suporte para papel higiênico; 
abastecimento de papel higiênico; adesivo 
indicativo para pessoas com necessidades 
especiais; bastecimento de química 
biodegradável e desinfetante  

.... 230,00 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2017 (PMP 20040/2017) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança 
desarmada em eventos de iniciativa e executados pela Prefeitura no período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 27/07/17 às 08h e início da sessão às 
08h30. 
PREGÃO Nº 080/2017 (PMP 20041/2017) 
Para “aquisição de material elétrico para uso nas obras e manutenções diversas 
executadas no Distrito de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 
27/07/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO Nº 081/2017 (PMP 20042/2017) 
Para “contratação de empresa especializada em transferência (desinstalação, 
remoção, reinstalação e start up) de central de módulo de ar medicinal e módulo 
de vácuo, de acordo com a NBR 12.188 e RDC 50, com fornecimento de materiais 
necessários e mão de obra especializada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 26/07/17 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 
PREGÃO Nº 082/2017 (PMP 20043/2017) 
Para “aquisição de portas de segurança para serem utilizadas no COI, conforme 
solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes 
até dia 26/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO Nº 083/2017 (PMP 20044/2017) 
Para “aquisição de óleos lubrificantes para a manutenção de equipamentos agrícolas 
do Setor de Zootecnia do Polo Regional do Vale do Paraíba Convênio do Leite”, com 
entrega dos envelopes até dia 27/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 084/2017 (PMP 20045/2017) 
Para “aquisição de curativos para atender o paciente Luiz Otavio Laurindo Machado 
conforme mandado judicial nº 00166-11.2013.8.26.0445, ordem nº 290/2013”, com entrega 
dos envelopes até dia 26/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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. 

*** CONTRATO *** 
PREGÃO Nº 028/2017 (PMP 13637/2017) 
Foi firmado o contrato 030/2017, de 23/06/2017, para “aquisição e instalação 
de ares-condicionados que serão utilizados pelo COI, conforme solicitação do 
Departamento de Serviços Municipais”, no valor de R$ 15.607,29, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Josué Bondioli 
Junior, e pela contratada, empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP, o Sr 
Thiago Telles Pereira. 

*** RESCISÃO CONTRATUAL ***
PREGÃO Nº 221/2016 (PMP 25651/2016) 
Foi firmado o termo de rescisão contratual amigável, ao contrato 223/2016, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços para 
realização de capacitação e treinamento (curso in company) PAIF”, com base no 
art. 78, inc XII, da lei 8666/93, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa MRS da Silva e Cia Ltda, o Sr Marcelo Ricardo Soares 
da Silva. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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


