
                     

Tribuna do Norte 5

 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 109/2017 (PMP 25620/2017) 

Para “aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – carnes para o preparo da Alimentação Escolar, conforme 
termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 27/09/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2017 (PMP 25621/2017) 

Para “aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para o preparo da Alimentação Escolar conforme termo de 
referência”, com entrega dos envelopes até dia 26/09/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 120/2017 (PMP 27373/2017) 

Para “aquisição de Microcomputador Tipo I para informatização de sistemas informatizados para processamento 
de multas de trânsito e demais procedimentos relativos à suporte fiscalização de trânsito no CIO (Centro 
de Operações Integradas), conforme inciso XXI do artigo 10º da Resolução CONTRAN nº 638/2016 e de 
Microcomputador Tipo II para levantamento de dados de engenharia de tráfego e atualização do cadastro de 
projetos do sistema viário, conforme incisos IX e X do artigo 10º da Resolução CONTRAN nº 638/2016”, com 
entrega dos envelopes até dia 26/09/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 122/2017 (PMP 27376/2017) 

Para “aquisição de insulinas para atender aos usuários do Programa de Diabetes do Município pelo período de 
12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 27/09/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 124/2017 (PMP 27379/2017) 

Para “aquisição de hortifrúti para o preparo da Alimentação Escolar, conforme termo de referência”, com 
entrega dos envelopes até dia 25/09/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 125/2017 (PMP 27380/2017) 

Para “aquisição de gás de cozinha para preparo da Alimentação Escolar, conforme termo de referência”, com 
entrega dos envelopes até dia 25/09/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 126/2017 (PMP 27382/2017) 

Para “contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e manutenção corretiva 
para os freezers e refrigeradores das unidades escolares, pelo período de 12 meses, conforme termo de 
referência”, com entrega dos envelopes até dia 28/09/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 127/2017 (PMP 27383/2017) 

Para “aquisição de material de enfermagem para atender PSF, UBS e PAMC por um período de 12 meses”, 
com entrega dos envelopes até dia 28/09/17 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. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 070/2017 (PMP 19216/2017) 

Foi firmado o contrato 073/2017, em 31/08/2017, para “contratação de empresa especializada em serviços 
de manutenção corretiva de fogões e fornos instalados nas unidades escolares, pelo período de 12 meses, 
conforme termo de referência”, vigente por 12 meses, no valor total de R$ 24.217,50, assinando pela contratante 
e como gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Edinaldo Lopes de 
Oliveira, o Sr Edinaldo Lopes de Oliveira. 

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2017

sportesE

Michel Cassiano, atle-
ta e professor do projeto 
social Rayane, foi home-
nageado na última sessão 
da Câmara de Vereadores. 
Ele recebeu um diploma de 
“Honra ao mérito” por suas 
participações em campeo-
natos mundiais de jiu-jitsu. 

Representando a ci-
dade, o atleta foi cam-
peão mundial master pela 
segunda vez, em cam-
peonatos realizados e 
organizados pela CBJJE- 

Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu Esportivo.

Além de suas conquistas 
mundiais, Michel agrega ao 
seu currículo mais uma im-
portante conquista em São 
Lourenço, Minas Gerais. O 
lutador conquistou a meda-
lha de ouro no Campeonato 
Latino-americano, no dia 3 
de setembro.

“Vivo um momento es-
pecial na minha vida, tan-
to pelas conquistas quanto 
pelo reconhecimento de-

las, fico feliz por tudo isso 
que está acontecendo”, diz 
o atleta sobre a sua boa 
fase na carreira.

Agora Michel segue em 
treinamentos para a dis-
puta do Abu Dhabi Grand 
Slam, que terá uma etapa 
na cidade do Rio de Janei-
ro, no início de novembro. 
Os vencedores dessa etapa 
conquistarão a vaga para 
representar o País em Abu 
Dhabi, Emirados Árabes, 
no ano seguinte.

Lutador de jiu-jitsu recebe 
homenagem por suas conquistas

COLABOROu COM O tExtO: 
VíCtOR BELMOntE

Após uma cam-
panha impecável, 
a equipe do Lau-
ro Jeans se sagrou 
campeã da 2ª Copa 
Regional de Futsal, 
categoria sênior. 

A decisão aconte-
ceu na última quarta 
feira (6), no Ginásio 
tobias Salgado, da 
Associação Atlética 
Ferroviária, com a 
partida entre Lauro 
Jeans e Ferroviária.

Em um jogo difí-

Lauro Jeans é 
campeão da 2ª Copa 
Regional de Futsal

cil, os jogadores deram 
o máximo de si para 
alcançar o posto mais 
alto no pódio. Com tan-
ta dedicação de ambos 
os lados, só podia espe-
rar uma partida muito 
disputada, como de fato 
aconteceu. 

A Ferroviária fez 
dois gols, mas não foi 
o suficiente, já que o 
Lauro Jeans fez três  e 
deu números finais ao 
jogo.

O time campeão fez 
uma bela campanha, 
terminando invicto. 

Começou a com-
petição com um em-
pate contra novelis, 
e depois deslanchou, 
vencendo Vila Rica e 
Ferroviária pela fase 
de grupos, e na final 
novamente a Ferro-
viária.

Em terceiro lugar 
ficou a ADC Novelis, 
com a terceira me-
lhor campanha. O 
artilheiro da compe-
tição é do time vice-
campeão, Jefferson 
Luis de Oliveira, com 
três gols.

COLABOROu COM O tExtO: 
VíCtOR BELMOntE

Estão abertas as inscrições para 
disputar o Campeonato Salonão 2017 
- categoria Adulto Livre (maiores de 
18 anos), que começa  em outubro. 
Interessados devem se inscrever na 

sede da Liga Pindamonhangabense 
de Futsal (ao lado do Mercado Mu-
nicipal). A primeira reunião com os 
clubes acontecerá no dia 15 de se-
tembro, às 19 horas.

Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (12) 3648-5278.

Campeonato Salonão 
2017 será em outubro

Divulgação

Michel  (com o filho) segue em treinamentos para a disputa do Abu 
Dhabi Grand Slam, que terá uma etapa na cidade do Rio de Janeiro

Célia Lima 

Salonão na quadra do Jardim Eloyna


