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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2018 (PMP 6746/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de 
Administração e Secretaria Municipal da Educação e Cultura, reprovou, em 
19/04/2018, a amostra apresentada para o item 48 (adaptador para assento 
sanitário) da empresa Ubadesklimp Comercial Distribuidora Ltda ME, e aprovou 
as demais amostras da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de: 
higiene, limpeza, descartáveis, embalagens, papelaria, cozinha e ferragem”. 
Diante de tal reprovação, determinou que seja marcada a sessão para abertura 
do envelope dizendo conter documentos de habilitação da empresa classifi cada 
em segundo lugar para o item reprovado, qual seja, OP Materiais, Serviços, 
Importação e  Exportação Ltda ME. Fica marcada a sessão para abertura do 
envelope para o dia 11/05/2018, às 09h30, no mesmo local do evento anterior. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 047/2018 (PMP 8397/2018) 
A autoridade superior homologou, em 16/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de papel fi lme para ultrassom”, em favor 
da empresa Luiz C. de Melo Souza Lorena ME, o item 01, no valor total de R$ 
27.975,00. 

PREGÃO Nº 048/2018 (PMP 8410/2018) 
A autoridade superior homologou, em 12/04/2018, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em 
diagnóstico social”, em favor da empresa Electa Prestação de Serviços em 
Tecnologia Educacional Ltda, no valor total de R$ 35.410,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 248/2013 (PMP 29498/2013) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 18/01/2018, ao contrato 235/2013, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de cobertura 
securitária para veículos ofi ciais, pertencente à frota municipal”, para prorrogação 
até 28/01/2019, assinando pela contratante o Sr Marcelo Ribeiro Martuscelli, e 
o Sr Marcus Vinícius Faria Carvalho, e pela contratada, empresa Porto Seguro 
Companhia de Seguros Gerais, a Sra Neide Oliveira Souza, e a Sra Marta 
Wouters Montoya. 

*** ERRATA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018 (PMP 7874/2018) 
Na edição do dia 20/04/2018, p. 06, desta Tribuna do Norte, na publicação da 
homologação da licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos”, 
onde se leu: “Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 27-3,89; 48-9,97; 54-0,18; 
57-1,70; 60-0,0750”, leia-se corretamente: “Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 
17-0,08; 37-4,60; 39-1,68; 43-0,78; 59-0,0594”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2018 (PMP 12221/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine-die”, da licitação supra, que cuida de “aquisição 
de móveis para suprir as necessidades das unidades e departamentos de saúde 
do município, incluindo montagem, por um período de 12 meses”, para alteração do 
termo de referência, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2018 (PMP 6746/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração 
e Secretaria Municipal da Educação e Cultura, reprovou, em 19/04/2018, a amostra 
apresentada para o item 48 (adaptador para assento sanitário) da empresa 
Ubadesklimp Comercial Distribuidora Ltda ME, e aprovou as demais amostras 
da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de: higiene, limpeza, 
descartáveis, embalagens, papelaria, cozinha e ferragem”. Diante de tal reprovação, 
determinou que seja marcada a sessão para abertura do envelope dizendo conter 
documentos de habilitação da empresa classifi cada em segundo lugar para o item 
reprovado, qual seja, OP Materiais, Serviços, Importação e  Exportação Ltda ME. 
Fica marcada a sessão para abertura do envelope para o dia 11/05/2018, às 09h30, 
no mesmo local do evento anterior. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 047/2018 (PMP 8397/2018) 
A autoridade superior homologou, em 16/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de papel fi lme para ultrassom”, em favor da 
empresa Luiz C. de Melo Souza Lorena ME, o item 01, no valor total de R$ 27.975,00. 

PREGÃO Nº 048/2018 (PMP 8410/2018) 
A autoridade superior homologou, em 12/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em diagnóstico 
social”, em favor da empresa Electa Prestação de Serviços em Tecnologia 
Educacional Ltda, no valor total de R$ 35.410,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 248/2013 (PMP 29498/2013) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 18/01/2018, ao contrato 235/2013, que cuida de 
“contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária para 
veículos ofi ciais, pertencente à frota municipal”, para prorrogação até 28/01/2019, 
assinando pela contratante o Sr Marcelo Ribeiro Martuscelli, e o Sr Marcus Vinícius 
Faria Carvalho, e pela contratada, empresa Porto Seguro Companhia de Seguros 
Gerais, a Sra Neide Oliveira Souza, e a Sra Marta Wouters Montoya. 

*** ERRATA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018 (PMP 7874/2018) 
Na edição do dia 20/04/2018, p. 06, desta Tribuna do Norte, na publicação da 
homologação da licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos”, onde 
se leu: “Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 27-3,89; 48-9,97; 54-0,18; 57-1,70; 
60-0,0750”, leia-se corretamente: “Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 17-0,08; 
37-4,60; 39-1,68; 43-0,78; 59-0,0594”. 

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 LPX EMPREENDIMENTOS LTDA 
ME, DANIEL FONSECA FRANCISCO e s/m JOCIMARA PINHEIRO DA SILVA 
FRANCISCO, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos endereços 
indicados em diligências efetuadas no protocolo nº 173.739, e atendendo ao 
requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 
deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para 
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente a R$ 253.582,37 
em 25/04/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento 
de prestações relativas à cédula de crédito bancário nº 25.0330.606.0000198-09, 
emitida em 30 de junho de 2015, garantida por alienação fi duciária, registrada sob 
nº 06 na matrícula nº 32.466, tendo por objeto o imóvel situado na RUA SEBASTIÃO 
EUGÊNIO DA SILVA Nº 34, JARDIM YASSUDA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.405-270. 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 da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 25 de abril de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR -  Ofi cial Registrador -

ALTAIR FERNANDES
Na noite do último dia 

27, em sua sede no Pala-
cete Dez de Julho (rua 
Deputado Claro Cesar, 
33, centro), a APL-Aca-
demia pindamonhanga-
bense de Letras reali-
zou sua sessão plenária 
solene referente ao mês 
de abril. Reunindo aca-
dêmicos, amigos da APL 
e convidados, o even-
to constou de palestra, 
apresentação musical e 
noite de autógrafos.

Palestra
Coube ao acadêmico 

professor Paulo Tarcí-
zio proferir a palestra 
do mês de abril, que teve 
como tema “Coruputu-
ba”. O escritor discorreu 
sobre a história da fa-
zenda, terras adquiridas 
pelo Dr. Cícero Prado, 
no início do século XX, 
e tranformadas em um 
espaço  agroindustrial 
que beneficiou a econo-
mia local num tempo em 
que Pindamonhangaba 
ainda era um município 
essencialmente agrícola. 

Com o talento que lhe 
é peculiar, Paulo Tarcí-
zio soube deixar atento o 
público presente com sua 
fala. Ele relembrou a evo-
lução da indústria de pa-
pel e celulose do Dr. Cíce-
ro Prado, pessoas e fatos 
ocorridos na velha Coru-
putuba. Este pedaço da 
“Princesa do Norte” que 
guarda uma doce história 
para antigos trabalhado-
res (da fábrica e da fazen-
da)  e moradores, como o 
palestrante foi.  

Palestra, livros e música na 
sessão plenária solene da APL

A mesa que comandou a plenária solene, segundo a foto (da direita pra 
esquerda): vice-presidente APL – Edmar de Souza; presidente APL – 
Elisabete Guimarães; diretor municipal de cultura - Alcemir José Ribeiro 
Palma; acadêmico e palestrante da noite – Paulo Tarcízio

Acadêmico professor 
Paulo Tarcízio recordou 
a história da Fazenda 
Coruputuba e sua 
importância para a 
economia do município

Presidente da APL, Bete Guimarães,  autografou 
exemplares de sua obra lançada recentemente

O vice-presidente APL, Edmar de Souza, 
também apresentou seu livro 

Quarteto formado por jovens músicos da Fasc – 
Faculdade Santa Cecília que animou a plenária 
solene no palacete

Fotos: Portal R3

Apresentação musical
Para animar a noite 

no palacete, o quarteto de 
alunos músicos  da Fasc- 
Faculdade Santa Cecília, 
formado por Dominick 

Giovanni, Stefanie Silva, Ci-
rena Lopes e Matheus Feli-
pe, emocionou aqueles que 
foram prestigiar a sessão 
de cultura, apresentando 
números como:  “O trenzi-

nho Caipira” (Heitor Villa 
Lobos), “Emília – A boneca 
gente” (Baby do Brasil) e 
“Aquarela” (Toquinho).

Noite de autógrafos
Completando a noite 

cultural, a presidente e o 
vice-presidente APL, Eli-
sabete Guimarães e Edmar 
de Souza, respectivamen-
te, apresentaram aos lei-
tores suas recentes obras 

literárias. Bete, o livro 
“Contando histórias para 
os meus netos”, lançado 
recentemente. Edmar, o 
livro “Estação Lembran-
ças”, a ser lançado.


