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Poupatempo não funciona na 
segunda-feira (28)

As unidades do Poupatempo em todo o 
Estado não funcionam na próxima segunda-feira, 

28 de outubro, em comemoração ao Dia do 
Funcionário Público. O Poupatempo reabre na 

terça-feira, 29, em seu horário habitual.
Para informações sobre horários de atendimento, 

órgãos e serviços disponíveis, bem como 
documentos necessários, prazos, taxas e 

agendamento eletrônico, acesse o 
portal www.poupatempo.sp.gov.br ou baixe o 

aplicativo SP Serviços.
O Poupatempo atende com hora marcada, 
para garantir conforto a todos os cidadãos. 

Para marcar gratuitamente dia e horário para 
ser atendido, o cidadão pode buscar um dos 

seguintes canais de atendimento:portal na 
internet: www.poupatempo.sp.gov.br; Poupinha, o 
assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está 

disponível no portal do Poupatempo (no canto 
inferior direito da tela); aplicativo SP Serviços;

 de celular: (11) 4135-9700 - para todos os 
municípios do estado de SP.

ERRATA
NA EDIÇÃO Nº 9356, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019, 

ESTA PUBLICAÇÃO SAIU INCOMPLETA.
PUBLICA-SE INTEIRA NESTA EDIÇÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CAMPANHA 
SALARIAL 2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICO, OFICINAS MECÂNICAS, ELETRO-
ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTOPEÇAS DE PINDAMONHANGABA (e Distrito 
de Moreira César e Roseira), registro sindical nº 004.137.02431-5, CNPJ nº 45.379.252/0001-
01, estabelecido na sede provisória, localizada à Rua Albuquerque Lins, no 125, Bairro: centro, 
cidade Pindamonhangaba/SP, na pessoa de seu Diretor-Presidente HERIVELTO DOS SANTOS 
MORAES, nos termos do Estatuto Social, CONVOCA todos os trabalhadores integrantes da 
categoria profissional, ASSOCIADOS OU NÃO ao Sindicato, para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária que fará realizar no próximo dia 25 de outubro de 2019, na sede provisória do 
Sindicato,  às 17:30hs., em primeira convocação e, em não tendo quorum às 18:00hs., em segunda 
convocação, tudo conforme determina o Estatuto Social da entidade, tendo em pauta a seguinte 
ordem do dia:
a) Leitura, discussão e deliberações sobre a Ata da Assembleia Geral anterior;
b) Discussão, avaliação e deliberação a respeito da Campanha Salarial 2019;
c) Outros assuntos de interesse da categoria.
Pindamonhangaba, 23 de Outubro de 2019

HERIVELTO DOS SANTOS MORAES - Presidente

geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de 
Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do 
Cardoso:
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019 (PMP 
22272/2019) – reabertura 
Para “contratação de empresa 
especializada de engenharia para 
realização de obras de sinalização 
viária com fornecimento de materiais, 
mão de obra e equipamentos, estando 
compreendidas as sinalizações horizontal 
e vertical bem como a construção de 
guias de calçadas, travessia elevada para 
pedestres e dispositivos auxiliares, visando 
a execução total conforme plano de 
trabalho estabelecido no termo de convenio 
nº 030/2018 - Detran-SP e nas condições 
defi nidas no termo de referência”, com 
entrega dos envelopes até dia 08/11/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site 
www.p indamonhangaba.sp .gov.br. 
Maiores informações no endereço acima 
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600.  

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
221/2019 (PMP 27949/2019) 
A autoridade superior, face à manifestação 
do pregoeiro, considerou, em 18/10/2019, 
deserta a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de alavanca de vitrô, barra de 
ferro, perfi l cadeirinha, batente e perfi l ‘T’”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 179/2019 (PMP 23431/2019) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica feita pela Secretaria de Saúde, 
homologou, em 16/10/2019, e adjudicou a 

Arquiteta realiza bate-papo 
gratuito sobre campanha 
global  “Semana Lixo Zero”

A ação acontece no 
Village Coworking e tem 
enfoque nas alternativas 
para redução de consumo 
e impactos negativos na ar-
quitetura

Village Coworking rece-
be, nesta sexta-feira (25), 
uma importante roda de 
conversa sobre a campa-
nha global “Semana Lixo 
Zero”. A campanha tem 
como principal objetivo 
a conscientização do pú-
blico em relação à quan-

tidade de lixo que uma 
pessoa em média produz, 
chegando a 1,04 kg de lixo 
por pessoa, em apenas um 
dia. “Lixo Zero é uma meta 
ética, econômica, e�iciente 
e visionária para guiar as 
pessoas a mudar seus mo-
dos de vidas e práticas de 
forma a incentivar os ciclos 
naturais sustentáveis, onde 
todos os materiais são pro-
jetados para permitir sua 
recuperação e uso pós-con-
sumo.” ZWIA – Zero Waste 

International Alliance.
A arquiteta Juliana Alva-

renga irá ministrar o bate
-papo no espaço de trabalho 
compartilhado, dando ênfa-
se a alternativas para redu-
ção de consumo e produção 
de lixo nas construções e re-
formas, a partir da apresen-
tação de 8R’s para a susten-
tabilidade na arquitetura.

“Adquirimos materiais 
de construção e mobiliá-
rios que são produzidos 
em diversas escalas (pro-

dução), construímos espa-
ços que consomem, além 
de tudo, água e energia 
(uso e operação) e, quan-
do perdem sua função ou 
valor estético, são demo-
lidas ou descartadas (�im 
da vida “útil”)”, diz Julia-
na Alvarenga. O evento é 
gratuito, não necessita de 
inscrição prévia, e aconte-
ce às 19 horas, no Village 
Coworking (rua Alcides 
Ramos Nogueira, 790, Pin-
damonhangaba).

licitação supra, que cuida de “aquisição de 
equipamentos hospitalares para o pronto 
socorro municipal”, em favor da empresa 
Felipe de Carvalho Ettori ME, os itens 01 e 
02, no valor total de R$ 64.000,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
189/2019 (PMP 24718/2019) 
A autoridade superior, com base no 
parecer da Secretaria de Negócios 
Jurídicos e análise técnica, deu 
provimento parcial ao recurso interposto 
pela empresa Marj Soluções de Tintas 
Especialidades Químicas, e homologou, 
em 09/10/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de material 
de sinalização horizontal”, em favor das 
empresas, os itens (item-vl unit em R$): 
Porto Sinalização Eireli: 01-247,50; 02-
265,00; 03-295,00; 04-247,50; 07-5,82; 
08-145,55; Marj Tintas Ltda: 05-304,50; 
06-8,67; 11-12,87; KS Comércio de Tintas 
e Materiais para Sinalização Viária Ltda 
EPP: 09-15,00; 10-5,10. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
199/2019 (PMP 25617/2019) 
A autoridade superior, com base na 
análise dos laudos técnicos emitida pela 
Secretaria de Saúde, homologou, em 
16/10/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de móveis”, 
em favor das empresas, os itens (item-
vl unit em R$): AP Oliveira Comércio de 
Móveis para Escritório ME: 04-744,00; 
05-1700,00; 06-447,00; 15-4550,00; 16-
5990,00; Dekore Comércio e Serviços SJ 
Campos Ltda: 11-2430,00; Dyar Indústria 
e Comércio de Móveis, Máquinas e 
Equipamentos: 03-1499,00; Isabelle de 
Castro Lemos EPP: 02-1237,00; 08-
674,00; 12-2380,00; 14-629,00; JP de 
Alcântara Neto Eireli: 09-1667,00; 13-
865,00; Lunion Flex Comércio de Móveis e 
Equipamentos Eireli EPP: 10-2193,00; M 
de L Trindade da Silva Móveis: 01-850,00; 
07-1564,00; 17-184,00. 

PREGÃO Nº 206/2019 (PMP 27268/2019) 
A autoridade superior, com base nos 

pareceres da Secretaria de Negócios 
Jurídicos e Secretaria de Saúde, 
homologou, em 18/10/2019, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação 
de serviços de assistência à criança e 
ao adolescente portador de transtorno 
mental”, em favor de Infap – Instituto de 
Formação e Ação em Políticas Sociais 
para Cidadania, no valor total de R$ 
130.680,00. 

PREGÃO Nº 219/2019 (PMP 27933/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
16/10/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de veículo”, em 
favor da empresa Callis Veículos Peças e 
Serviços Ltda, o item 01, no valor total de 
R$ 103.580,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
228/2019 (PMP 28025/2019) 
A autoridade superior, com base 
na análise técnica das amostras e 
considerando a proposta consolidada da 

empresa, homologou, em 14/10/2019, 
e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de materiais de 
expediente”, em favor da empresa Orla 
Distribuidora de Produtos Eireli, o lote 
01 no valor total de R$ 203.960,56 
(valores unitários em R$: 01-11,70; 
02-2,80; 03-2,30; 04-0,95; 05-11,25; 
06-10,00; 07-6,50; 08-6,90; 09-9,70; 
10-6,70; 11-6,70; 12-6,70; 13-6,70; 
14-6,70; 15-6,70; 16-1,25; 17-1,25; 
18-1,25; 19-4,80; 20-12,75; 21-12,75; 
22-12,75; 23-12,60; 24-3,00; 25-2,95; 
26-3,80; 27-6,40; 28-9,00; 29-13,10; 
30-0,36), e o lote 02 no valor total de R$ 
399.220,34 (valores unitários em R$: 
31-5,18; 32-1,27; 33-1,80; 34-13,25; 
35-24,96; 36-39,60; 37-12,95; 38-5,28; 
39-23,33; 40-1,30; 41-12,91; 42-24,86; 
43-14,98; 44-3,07; 45-3,07; 46-3,07; 
47-3,07; 48-3,07; 49-2,75; 50-7,30; 
51-1,27; 52-21,22; 53-33,22; 54-50,88; 
55-5,28; 56-2,88; 57-2,11; 58-8,64; 59-
2,16; 60-3,31; 61-12,08; 62-3,80; 63-
86,40; 64-3,80; 65-3,80. 

Divulgação


