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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 048/2019 (PMP 10347/2019) 
Foi fi rmado o contrato 045/2019, de 30/05/2019, para “contratação de empresa especializada para 
instalação de forro em lâmina de PVC com fornecimento de material e mão de obra”, no valor de 
R$ 20.331,50, vigente por 30 dias, assinando pela contratante e como gestor do contrato a Sra 
Marcela Franco Moreira Dias, e pela contratada, empresa Candeias Center Comércio de Materiais 
de Construção Ltda, o Sr Peterson Gomes. 

PREGÃO Nº 078/2019 (PMP 12614/2019) 
Foi fi rmado o contrato 058/2019, de 27/06/2019, para “aquisição de 01 trator agrícola”, no valor de 
R$ 76.545,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr 
Álvaro Staut Neto, e pela contratada, empresa Mor Comércio de Máquinas e Veículos Eireli, a Sra 
Erica Miranda. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 063/2018 (PMP 12686/2018) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2019, de 06/06/2019, ao contrato 078/2019, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e de manutenção corretiva, 
com fornecimento de peças, quando necessário para os fogões e fornos instalados nas unidades 
escolares e projetos da Secretaria de Educação, do Município de Pindamonhangaba”, para 
prorrogação até 28/06/2020, e reajuste de 4,9766%, conforme variação do IPC FIPE, passando 
o valor para R$ 29.183,49, assinando pela contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela 
contratada, empresa Edinaldo Lopes de Oliveira, o Sr Edinaldo Lopes de Oliveira. 

*** ERRATA ***

PREGÃO Nº 003/2015 (PMP 3801/2015) 
Na publicação do extrato de aditamento da licitação supra, que cuida de “contratação de jornal de 
circulação estadual para publicação de atos ofi ciais da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, 
veiculada no dia 04/07/2019, nesta Tribuna do Norte, p. 04, onde constou “MAS Editora Ltda”, leia-
se “AMS Editora Ltda”. 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 040/2019 de “aquisição de materiais 
de enfermagem para as unidades de saúde do município”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 28/05/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 181/2019 Empresa: ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ATA nº 182/2019 Empresa: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
ATA nº 183/2019 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE EIRELI
ATA nº 184/2019 Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
ATA nº 185/2019 Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA
ATA nº 186/2019 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
ATA nº 187/2019 Empresa: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
ATA nº 188/2019 Empresa: IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ATA nº 189/2019 Empresa: LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
ATA nº 190/2019 Empresa: MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA
ATA nº 191/2019 Empresa: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
ATA nº 192/2019 Empresa: NM LEMES RIBAS DE SOUZA ME
ATA nº 193/2019 Empresa: PAMP & VAMD - COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP
ATA nº 194/2019 Empresa: POTUAL COMERCIAL LTDA 
ATA nº 195/2019 Empresa: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA
ATA nº 196/2019 Empresa: VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 
EIRELI EPP

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas 
de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 056/2019 de “aquisição de medicamentos 
rename, remume e medicamentos para cumprir mandados judiciais do município”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 31/05/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 216/2019 Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ATA nº 217/2019 Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ATA nº 218/2019 Empresa: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA
ATA nº 219/2019 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
ATA nº 220/2019 Empresa: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS E 
HOSPITALARES LTDA
ATA nº 221/2019 Empresa: HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
ATA nº 222/2019 Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
ATA nº 223/2019 Empresa: PORTAL LTDA
ATA nº 224/2019 Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 065/2019 de “aquisição de cal para pintura e 
fi xador a serem utilizados em diversos locais no município de Pindamonhangaba, por um 
período de 12 (doze) meses”, com validade de 12 meses, assinada em 11/06/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 233/2019 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP
***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata 
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 068/2019 de “contratação de empresa 
especializada para transporte de calcário, a granel, para produtores rurais do município de 
Pindamonhangaba”, com validade de 12 meses, assinada em 11/06/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 232/2019 Empresa: GUARALIMP LIMPEZA INDUSTRIAL LTDA - ME

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 070/2019 de “aquisição de açúcar refi nado e café 
em pó, a fi m de atender a prefeitura municipal de Pindamonhangaba”, com validade de 12 
meses, assinadas em 21/05/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 176/2019 Empresa: CAFÉ PACAEMBU LTDA
ATA nº 177/2019 Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 071/2019 de “aquisição de medalhas e troféus 
para premiação de eventos organizados ou apoiados pela SEMELP”, com validade de 12 
meses, assinadas em 24/06/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 234/2019 Empresa: COMERCIAL GAGI EIRELI ME
ATA nº 235/2019 Empresa: MEGA DADOS COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 236/2019 Empresa: RODRIGO TOLOSA RICO ME
ATA nº 237/2019 Empresa: RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
EIRELI

***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 084/2019 de “locações de caminhões pipa e 
munck”, com validade de 12 meses, assinada em 27/06/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 245/2019 Empresa: OXIPAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

Pindamonhangaba, 4 de julho de 2019.

 Secretaria Estadual da 
Educação apresentou na 
quarta-feira (3) o Plano 
Estratégico para o século 
21. O planejamento de�ine 
metas, valores e descreve 
estratégias da pasta até o 
ano de 2022 e busca ga-
rantir que todos os alunos 
da rede pública paulista 
tenham aprendizagem de 
excelência e concluam as 
etapas da educação básica 
na idade certa.

Vale destacar que o do-
cumento está disponível 
para a consulta dos interes-
sados pela internet. 

O plano foi elaborado a 
partir de um diagnóstico 
da educação paulista e da 
escuta de gestores, equipes 
técnicas, dirigentes, direto-
res, professores e estudan-
tes, que estão em conformi-
dade com o Plano Nacional 
da Educação, o Plano Esta-
dual da Educação e o Pro-
grama de Governo.

A iniciativa tem como vi-
são de futuro transformar 
o Estado na principal refe-
rência de educação públi-
ca do Brasil até 2022. Para 

2030, a visão de futuro é 
que o território paulista es-
teja entre os sistemas edu-
cacionais do mundo que 
mais avançam na aprendi-
zagem.

Para alcançar a visão de 
futuro 2022 e 2030, o plano 
de�ine como um de seus ob-
jetivos estratégicos liderar 
o Ideb -  Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica 2021. São ainda ob-
jetivos estratégicos, educar 
os estudantes para o século 
21, pro�issionalizar a ges-
tão de pessoas e aumentar 
a e�iciência operacional 
com melhoria da qualidade 
do gasto público.

Para atingir esses objeti-
vos, foram de�inidos proje-
tos prioritários articulados 
em três grandes frentes: 
aprendizagem, pessoas e 
gestão. Dessa forma, todos 
os envolvidos na educação 
estadual serão contem-
plados por políticas pú-
blicas que trabalhem pela 
melhoria dos índices de 
aprendizagem dos alunos, 
incluindo professores e co-
munidade escolar.

A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbano, órgão vinculado à 
Secretaria da Habitação do 
Estado, lançou a campanha 
“CDHU em Dia”, que ofere-
ce facilidades e condições 
especiais para renegocia-
ção de débitos do �inancia-
mento habitacional.

Entre as condições 
oferecidas para facilitar 
o acordo estão a isenção 
de juro e mora para quem 
quitar integralmente a dí-
vida, isenção de entrada 
para quem deve até onze 
prestações e ainda não fez 
acordo com a CDHU, paga-
mento de entrada no valor 
de apenas uma parcela 
para quem já tem acordo 
anterior, e até descontos 
de 5% e 10% do valor to-
tal do débito para aque-
les com dívida a partir 

geral

Educação de São Paulo lança 
planejamento estratégico até 2022

CDHU lança campanha para 
mutuários negociarem dívidas

COMUNICADO
A HARSCO METALS convoca todos aqueles empregados 

que foram afastados em benefício previdenciário até dezembro 
de 2017 e que permanecem afastados até a presente data, para 
que procurem o RH local de forma imediata, para tratar sobre 
assunto de Plano de Saúde.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

de doze e com mais de 36 
prestações em atraso, res-
pectivamente.

Para obter mais infor-

mações, o interessado 
deve acessar o site da Com-
panhia ou ligar para o Alô 
CDHU: 0800-000-2348. 

Quem mora no interior 
também pode entrar em 
contato com os escritórios 
regionais.

Divulgação

Divulgação


