Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 2 de agosto de 2017

E sporte
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Delegação que representará Pinda nos
JORI será apresentada oficialmente
Pindamonhangaba
participa de 9 a 13 de
agosto, dos Jogos Regionais do Idoso, em
São Sebastião. No total,
101 atletas representarão a cidade na competição e a apresentação
da delegação de Pinda
será realizada, oficialmente, nesta quinta-feira (3), às 18 horas, na
sala de ginástica do CE
“João do Pulo”.
Na ocasião, o prefeito
Isael Domingues, a presidente do Fundo Social
de Solidariedade Cláudia Domingues e patrocinadores conhecerão
os atletas da melhor
idade que representarão a cidade nas 12 modalidades que Pindamonhangaba vai disputar
nesta edição dos Jogos:
atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas,
dança de salão, dominó,

natação, tênis de mesa,
truco, vôlei adaptado e
xadrez.
Após a apresentação
oficial das equipes, será
realizada uma reunião
técnica entre atletas e
comissão.
Os Jogos Regionais
do Idoso são uma realização do Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo e,
em Pindamonhangaba,
contam com o apoio do
Fundo Social de Solidariedade do município.
Na manhã de terça-feira (1), os atletas
participaram do exame
médico, no GE Juca
Moreira e receberam
suas camisetas oficiais,
das mãos do secretário de Esporte, Everton
Chinaqui, do diretor de
Esportes Antonio Macedo e do diretor de Lazer,
João Roberto.

Divulgação

Secretário e diretores da Semelp realizaram entrega simbólica de camisetas para os atletas Ilse,
Nair, Aurelio e Osmar (Mazinho), todos do vôlei adaptado, acima de 70 anos
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 021/2017 de “Aquisição de cimento Portland,
conforme solicitado pelo Departamento de Serviços Municipais, para ser utilizado em
diversas obras no Município de Pindamonhangaba e pela Usina de Asfalto e Artefatos de
Concreto pelo período de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinadas em 31/05/2017:
ATA nº 063/2017
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

SC

02

SC

Empresa: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Votoran

17,93

5.600

Votoran

16,50

8.400

Cimento Portland (Saco com 50 kg) CP II E
32
Cimento Portland (Saco com 50 kg) CP III

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 023/2017 de “Aquisição de agregados para serem
utilizados pela Usina de Asfalto e Artefatos de Concreto em diversas obras do município,
conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais pelo período de 12 meses”,
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em
22/05/2017:
ATA nº 060/2017
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

02

M

³

03

M

³

ATA nº 061/2017
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

M

³

Empresa: SANTA CORNÉLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA
DESCRIÇÃO
Pó de pedra proveniente de rocha balsatica,
para composição de usinado pré misturado a
frio, passando 100% na peneira 1/8”
(3,17mm)
Pedrisco proveniente de britamento de
pedra para usina de asfalto, pontiagudo,
grosso
Empresa: COMERCIAL TRADING LTDA ME
DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Santa
Cornélia

34,10

3.000

Santa
Cornélia

64,60

3.000

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Granito

50,10

500

Pedra Britada nº 02

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2017

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 024/2017 de “Aquisição de cal hidratada e cal para
Município
dedoPindamonhangaba
pintura com fixador, conforme
solicitação
Departamento de Serviços Municipais pelo
período de 12 (doze) meses”, foi elaborada
a Atade
para
Registro
Estado
São
Paulode Preços abaixo, com validade de
12 meses, assinadas em 29/05/2017:

ATA nº 062/2017
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

SC

Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIA LTDA EPP
DESCRIÇÃO
Cal hidratado 20kg

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Tradical

8,62

2.000

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVOS
Cal para pinturaDE
8kgLICITAÇÕES
com fixador E CONTRATOSTradical
02Nossa Senhora
SC
9,00 12420-010200
Av.
do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP
– Cep.:
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2017

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 038/2017 de “Contratação de empresa para locação de
estruturas, com ou sem mão de obra, responsabilidade técnica em montagem, desmontagem e
operação em estruturas metálicas, para coberturas, pisos, e afins para atendimento apoiar as
festividades do calendário oficial do Município de Pindamonhangaba e eventos realizados pela
Prefeitura por um período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 07/06/2017:
ATA nº 064/2017
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

UN

02

UN

03

UN

Empresa: SBS EVENTOS LTDA ME
DESCRIÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
EVENTOS - CAMARIM TENDA
Camarim Tenda - Tenda 4x4 metros tipo pirâmide
contendo: Fechamento e cobertura em lonas tipo MP
10320, ou chapas zincadas em todas as laterais,
sistema de fechamento, e piso acarpetado na cor
cinza, com mesa e quatro cadeiras, uma arara, e um
espelho de corpo inteiro, porta com chave. Sistema de
aterramento contra descarga elétrica e seu respectivo
laudo técnico e ART. Anotação de responsabilidade
técnica referente à estrutura/serviço requisitado,
entregue antes do início dos serviços. Anotação de
responsabilidade técnico referente ao material
utilizado na cobertura das estruturas de acordo com
as exigências do Corpo de Bombeiros, referente às
estruturas/serviços solicitados. Extintor de incêndio
conforme legislação.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
EVENTOS - CARRETA CAMARIM
Carreta Camarim - 2 camarins no tamanho mínimo de
2,30 metros por 5,00m, 02 jogos de estofados fixo
com 08 lugares, 02 mesas com 04 cadeiras, 02 ar
condicionados, 02 banheiros medindo 1,50x1,50
metros com vaso sanitário, descarga com válvula
hidra, 02 pias com água corrente para higienização,
02 espelhos, 02 gabinetes para materiais, 02 araras
ou suportes para cabides, 02 frigobares, paredes
revestidas, piso tipo paviflex, iluminação para
maquiagem, uma plataforma medindo 1,50x4,00
metros, com acesso direto a área de espera, medindo
3,00x2,60 metros, sistema de coleta de resíduo, com
limpeza diária, e abastecimento de material de higiene
(detergente para limpeza de mão, papel higiênico).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
EVENTOS - POSTO DE GUARDA 2,50 X 2,50
Posto de Guarda - torres em estrutura metálica na
medida de 2,50x2,50 com guarda corpo, com escada
de acesso, coberto com lona branca, anti-chama,
impermeável, anti-mofo, com piso a 1,00 metro de
altura do chão.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
SBS
4,50
10.000
EVENTOS - GRADES DE CONTENÇÃO
Grade de Contenção - grades de contenção de público
com altura de 1,20 comprimento de 2 metros, com
engates de travamento, com vãos inferiores a 20cm
em estrutura metálica galvanizada. Unidade de
requisição; metro linear por dia.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
05
M2
SBS
12,10
30.000
EVENTOS - COBERTURA TIPO DUAS ÁGUAS
(GALPÃO)
Cobertura tipo duas águas (galpão) - medindo de 4
metros a 40 de frente, podendo variar na
profundidade a cada 5 metros, com pé direito de 3 a
8 metros, de acordo com a solicitação do requisitante,
fixados no chão através de sapatas montado em
estrutura tubular ou treliçada galvanizada ou em
estrutura de alumínio, coberto com lona MP 10320,
anti-chama com seu respectivo laudo técnico de
adição de anti-propagante de fogo, com fechamento
laterais, e frontal, em toda sua extensão. As lonas de
coberturas deverão ser impermeável, anti-mofo e,
modeladas e soldadas por sistema de alta frequência
nas emendas, fixadas na estrutura com cordas
traçadas de polipropileno e fita adesiva tipo gancho e
argola. Sistema de aterramento contra descarga
elétrica e seu respectivo laudo técnico e ART.
Anotação de Responsabilidade técnica referente a
estrutura/serviço requisitado, entregue antes do início
dos serviços. Anotação de responsabilidade técnica
referente ao material utilizado na cobertura das
estruturas de acordo com as exigências do Corpo de
Bombeiros,
referente
as
estruturas/serviços
solicitados. Extintor de incêndio conforme legislação.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
06
M2
SBS
8,73
10.000
EVENTOS - PISO ELEVADO ACIMA 20 CM
Piso elevado acima de 20cm - montado em quadros
retangulares de 2x1 metros, com altura de 7 a 10cm,
em estrutura metálica tipo metalon de no mínimo
3mm de espessura galvanizado, ou alumínio, com
revestido na parte superior com madeira tipo
compensado naval com anti-derrapante, na cor preta,
devendo estar sobre estrutura metálica para
sustentação do piso na altura de 0,20 metros até 3,0
metros de altura de acordo com as orientações do
contratante, com guarda corpo lateral, em toda a
extensão do piso na parte superior, escadas que se
fizerem necessárias ao acesso de acordo com as
normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, proteção para impedir o acesso a parte inferior
das estruturas. Sistema de aterramento contra
descarga elétrica e seu respectivo laudo técnico e
ART. Anotação de responsabilidade técnica referente
a estrutura/serviço requisitado, entregue antes do
início dos serviços. Extintor de incêndio conforme
legislação vigente.
2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
07
M
SBS
6,10
70.000
EVENTOS - COBERTURA TIPO CB
Cobertura tipo CB - Cobertura tipo chapéu de bruxa,
podendo ser requisitado nos tamanhos 3x3 metros,
4x4 metros, 5x5 metros, e ou 10x10 metros, com pé
direito medindo no mínimo variando de acordo com o
requisitante de 2,50 metros a 4 metros em relação ao
solo. Cobertura deverá ser confeccionada em lona
vinílica branca, tipo MP 10320, com laudo técnico de
adição de anti-propagante de fogo, impermeável,
anti-mofo e auto-extinguível, modeladas e soldadas
por sistema de alta frequencia nas emendas, fixadas
na estrutura com cordas traçadas de polipropileno e
fita travada em gancho e argola, sistema de calhas
em estrutura metálica, com escoamento nos quatro
pés, estruturas em aço carbono galvanizado, ou
alumínio de com no mínimo 02mm, de espessura,
devendo ainda, quando solicitado pelo contratante,
ser fechada nas laterais, frente e ou fundo, com
lonas, ou com balões com no mínimo 30cm de tampo.
Sistema de aterramento contra descarga elétrica e
seu respectivo laudo técnico e ART. Anotação de
responsabilidade técnica referente a estrutura/serviço
requisitado, entregue antes do início dos serviços.
Anotação de responsabilidade técnica referente ao
material utilizado na cobertura das estruturas de
acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros,
referente as estruturas/serviços solicitados. Extintor
de incêndio conforme
legislação.
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
2
PRESTAÇÃO
SERVIÇOS
REALIZAÇÃO
DE
Av.08Nossa Senhora
Sucesso,DE1400
– AltoPARA
do Cardoso–
Pindamonhangaba/SP
– Cep.:83,00
12420-010
M do Bom
SBS
500
EVENTOS
ESTANDE
COM
FORROM²
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Estande com Forro - Montagem em placas TS e
estrutura de alumínio formato octanorme com forro.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
09
M2
SBS
25,00
3.000
EVENTOS - TRELIÇA DE ALUMÍNIO
Estrutura treliça de Alumínio - Montagem de estrutura
de K30 e ou box truss, para sustentação de
equipamentos e montagem de sinalização.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
10
Mt
SBS
4,10
12.000
EVENTOS - FECHAMENTO METÁLICO
Fechamento metálico - fechamento em placas
metálicas, com esbirras para fixação e sem pontas de
lança, com portões para saídas de emergência,
visando ao isolamento da área do evento, disciplinar a
entrada de público para controle de segurança e
isolamentos de back-stage.
04

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

SBS

882,09

30

SBS

5.000,00

5

SBS

650,00

20

Mt

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

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:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO
Nº 085/2017 (PMP 20308/2017) –
reabertura
Para “ata de registro de preços,
conforme planilha FDE e exigências do Termo de Referência, para
serviços de empresa especializada de engenharia com fornecimento de materiais, mão de obra
e equipamentos, para serviços de
manutenção em cobertura em estrutura de madeira para telha cerâmica para reforma dos telhados
e reforma das instalações hidráulica e elétrica incluindo SPDA das
edificações de unidades escolares e creches da rede municipal
de ensino pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes
até dia 15/08/17 às 08h e início da
sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 104/2017 (PMP
23488/2017)
Para “contratação de empresa
especializada para prestação de
serviço de imunização e controle
de pragas urbanas nos prédios da
Secretaria de Educação e Cultura, por um período de 12 meses”,
com entrega dos envelopes até
dia 14/08/17 às 08h e início da
sessão 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.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 153/2016 (PMP
15994/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2017,
de 13/07/2017, ao contrato
172/2016, que cuida de “contratação de empresa especializada na
prestação de serviço em apoio à
operacionalização d fornecimento do programa de educação,
monitoramento e controle dos
pacientes portadores de diabetes
tipo 1, tipo 2 e gestacional insulino dependentes”, para prorrogação até 21/07/2018, e reajuste
de 2,4738% conforme variação
do IPC FIPE, passando o valor
para R$ 242.248,06, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa Cedlab Centro de Diagnóstico
Laboratorial Ltda EPP, a Sra Alexandra Manfredini Ferreira dos
Santos.

