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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:
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2018 (PMP 26836/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para execução de reforma do posto de saúde do Araretama 
(Arco íris) com fornecimento de material e mão de obra especializada”, com entrega dos envelopes até dia 
23/10/18 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 137/2018 (PMP 21516/2018) 
Foi fi rmado o contrato 127/2018, de 19/09/2018, para “aquisição de órteses e próteses”, no valor de R$ 
6.771,46, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Abraão César do Nascimento ME, o Sr Abraão César do Nascimento. 
Foi fi rmado o contrato 128/2018, de 19/09/2018, para “aquisição de órteses e próteses”, no valor de R$ 
45.003,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Ortopedia Rita de Cássia Ltda EPP, o Sr Luciano Ascânio da Silva. 
Foi fi rmado o contrato 129/2018, de 19/09/2018, para “aquisição de órteses e próteses”, no valor de R$ 
9.153,23, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Vale Pé Ofi cina Ortopédica Ltda EPP, o Sr Marcio Fernando Sena 
Simões. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 292/2015 (PMP 32423/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2018, de 31/08/2018, ao contrato 033/2016, que cuida de “contratação de 
empresa especializada para disponibilizar profi ssional especializado em oftalmologia para realização de 
consultas”, para supressão de 25%, equivalente a R$ 100.800,00, assinando pela contratante a Sra Valéria 
dos Santos, e pela contratada, empresa Horus Serviços Médicos Ltda EPP, o Sr André Luis Alvim Malta. 

PREGÃO Nº 088/2016 (PMP 10410/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2018, de 11/09/2018, ao contrato 185/2016, que cuida de “contratação de 
empresa especializada para disponibilizar profi ssional em reumatologia para realização de consultas”, para 
supressão de 25%, equivalente a R$ 75.000,00, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Ferreira & Silva Serviços Médicos Ltda, o Sr Thiago da Silva. 

PREGÃO Nº 145/2016 (PMP 14879/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2018, de 31/08/2018, ao contrato 152/2016, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização de exames cardiológicos”, para supressão de 20%, equivalente a 
R$ 155.969,68, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Unicard 
Centro de Diagnósticos S/C Ltda, o Sr Roberto Rezende Machado. 

PREGÃO Nº 140/2017 (PMP 30733/2017) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 31/08/2018, ao contrato 099/2017, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização de serviços em exames de eletroencefalograma sem sono induzido, e 
eletroencefalograma com sono induzido”, para supressão de 25%, equivalente a R$ 16.230,00, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Pronto Clin Sono S/S Ltda EPP, a Sra 
Dinália Maria Ribeiro Nascif de Almeida. 

O Ciesp (Centro das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo), realizará  a décima 
quinta edição do “Congres-
so Estadual de Empreende-
dorismo” – já tradicional no 
calendário da entidade. 

O evento, que é um proje-
to do Núcleo de Jovens Em-
preendedores, grupo atua 
em 31 regionais espalhadas 
pelo Estado, com ações em 
386 municípios; acontece-
rá em Taubaté, no dia 25 de 
outubro, das 8 às 17h40, no 
Hotel Ibis Styles. 

O objetivo do encontro é 
reunir empresários, estudan-
tes e profi ssionais de diversas 
áreas que se interessem pelo 
mundo do empreendedo-
rismo, pessoas que buscam 
aprimorar competências de 
liderança e gestão, para dis-
cutir temas relacionados ao 
crescimento econômico e ao 
desenvolvimento regional, 
propiciando um clima ade-
quado para troca de infor-
mações e experiências entre 
os congressistas.

A programação reúne 
quatro palestras, dois talks 
e dois painéis de debates. 

Entre os participantes, des-
taque para a presença de di-
retores de grandes indústrias 
da região, como Volkswagen, 
Milclean e Jhonson&Jhon-
son. A apresentação mais 
esperada é a do palestrante 
Tom Coelho, eleito Top5 na 
categoria palestrante do prê-
mio Top of Mind de RH em 
2015, 2016 e 2017. Entre os 
assuntos escolhidos para o 
congresso está a análise da 
importância das economias 
criativa e colaborativa. 

O congresso tem inscri-
ções gratuitas e vagas limi-
tadas. Serão arrecadados 
alimentos doados pelos par-
ticipantes para a entidade 
assistencial “Casa Irmãos de 
Francisco” – que dá suporte 
para familiares de crianças 
que estão em tratamento 
médico na pediatria do Com-
plexo Hospitalar do Vale do 
Paraíba. 

Toda a organização do 
evento é feita por voluntá-
rios; e a expectativa de públi-
co é de 300 pessoas. 

As inscrições devem ser 
feitas pelo link: njetaubate-
congresso.blogspot.com

O comércio vare-
jista do Estado de São 
Paulo deve contratar 
23 mil trabalhadores 
temporários para o 
fi m do ano, leve redu-
ção de 3% em relação 
aos 23,7 mil admiti-
dos em 2017. A esti-
mativa é da Federação 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). Es-
sas admissões aten-
derão ao movimento 
mais intenso de clien-
tes decorrente do pe-
ríodo de festas, que 
se inicia em outubro 
e ganha força em no-
vembro, mês que his-

Região recebe “15º Congresso 
Estadual de Empreendedorismo”

Varejo paulista deve 
contratar 23 mil temporários 
para o fi m do ano

toricamente registra a 
maior geração líquida de 
vagas formais no varejo 
paulista.

 Metade das vagas 
deve ser aberta pelo va-
rejo de vestuário, tecidos 
e calçados. Os supermer-
cados concentrarão cer-
ca de 25% das vagas e o 
restante será dividido, 
principalmente, entre os 
segmentos de eletrodo-
mésticos, eletrônicos e 
lojas de departamentos, 
lojas de móveis e deco-
ração, farmácias e perfu-
marias. A Federação esti-
ma ainda que o varejo da 
capital deve concentrar 
cerca de dez mil dessas 
vagas temporárias. Além 

disso, das 23 mil vagas 
previstas, em torno de 
10% a 15% têm boa pos-
sibilidade de serem efeti-
vadas.

Segundo a assessoria 
econômica da entidade, 
a ligeira queda de contra-
tações temporárias no-
tada este ano se dá pelo 
aumento das incertezas 
do ambiente econômico. 
O cenário atual mostra 
uma desaceleração no 
ritmo de recuperação da 
economia brasileira, uma 
reação tímida do empre-
go, incertezas no âmbi-
to eleitoral e o consumo 
ainda com pouco fôlego. 
Assim, o empresário do 
comércio adota uma pos-

tura mais cautelosa em 
relação às decisões de 
investimento, inclusi-
ve em mão de obra.

O Índice de Con-
fi ança do Empresário 
do Comércio (Icec), 
medido pela Fecomer-
cioSP, reforça essa 
realidade. Em agosto, 
o Icec atingiu 100,4 
pontos, queda de 4,5% 
em relação ao mesmo 
mês de 2017. O subín-
dice que mede a pro-
pensão de contratação 
de empregados tam-
bém caiu 3,8% nesse 
período, marcando 
109,7 pontos em agos-
to, o menor patamar 
desde março de 2017.


