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Ginástica rítmica realiza treino de controle geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 065/2018 (PMP 12710/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamento 
odontológico completo (cadeiras odontológicas) para as unidades de saúde do ESF Feital, ESF 
Cruz Grande e ESF Santa Cecília”, para ajustes no descritivo da solicitação de compras. 

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018 (PMP 7895/2018) 
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
(Setor de Alimentação Escolar) e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, desclassifi cou, em 
17/05/2018, a empresa Lactosoja Serviços e Comércio de Alimentos EIRELI, sem julgamento do 
recurso interposto pela empresa LBS Foods EIRELI EPP, pois este perdeu seu objeto. Sendo 
assim determinou abertura dos envelopes dizendo conter documentos de habilitação das empresas 
classifi cadas em segundo lugar. Fica marcada para o dia 30/05/2018, às 09h00 a sessão para 
abertura dos envelopes dizendo conter documentos de habilitação das empresas classifi cadas em 
segundo lugar. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2018 (PMP 6746/2018) 
A autoridade superior, considerando a análise de amostras feita pela Secretaria Municipal de 
Administração, homologou, em 11/05/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de materiais de higiene, limpeza, descartáveis, embalagens, papelaria, cozinha e ferragem”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): CCM Comercial Creme Marfi m Ltda: 01-11,90; 
17-11,30; 30-0,80; Comercial Lux Clean Ltda: 42-5,15; 50-139,32; DCB Comercial EIRELI ME: 
46-18,54; Fabrício de Ramos & Cia Ltda: 08-11,50; 38-10,21; HSX Comércio e Serviços EIRELI: 
47-16,09; JCB Materiais Ltda ME: 09-63,22; 31-2,78; 41-7,22; MS Comercial Ltda ME: 06-0,71; 
10-13,05; 13-13,65; 24-1,34; 34-1,56; 39-4,68; 40-10,66; 44-12,74; 54-12,74; 56-30,54; Noemia 
Silva dos Santos de Assis ME: 03-3,97; 04-4,25; 12-2,80; 36-1,55; Orla Distribuidora de Produtos 
EIRELI: 02-9,80; 05-1,89; 11-1,05; 32-1,45; 51-21,00; 58-0,91; Phoenix Comercial de Informática, 
Papelaria e Móveis Ltda: 21-0,95; 28-2,35; 29-2,17; 37-6,40; 45-59,00; Rivaldo Valério Neto EPP: 
22-2,03; 23-2,87; 26-1,09; 33-1,45; Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profi ssional Ltda: 
16-24,06; 25-2,05; 35-0,48; 43-7,38; 49-72,54; Ubadesklimp Comercial Distribuidora Ltda ME: 07-
2,95; 14-1,30; 15-4,77; 27-0,97; 52-10,94; 53-8,70; 55-149,29; 57-18,20; Unimaquinas Ferramentas 
e Equipamentos EIRELI ME: 18-11,85; 19-18,60; 20-6,84. Item fracassado: 48. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018 (PMP 6770/2018) 
A autoridade superior homologou, em 10/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de camisetas”, e favor da empresa D. Costa Neto Distribuidora e Serviços 
ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-13,57; 02-13,83. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2018 (PMP 7939/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer emitido pela Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos e manifestação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, homologou, em 14/05/2018, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de bebedouros industriais para atender as 
necessidades da SEMELP”, em favor da empresa Fabrício de Ramos & Cia Ltda EPP, os itens 
(item-vl unit em R$): 01-1.236,00; 02-1.550,00.
PREGÃO Nº 052/2018 (PMP 10613/2018) 
A autoridade superior homologou, em 04/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de canecas em porcelana resinada, com alça, na cor branca, personalizadas 
pelo processo de sublimação com arte representativa de Pindamonhangaba”, em favor da empresa 
H. F. Zamora Brindes EPP, o item 01, no valor total de R$ 22.860,00. 
PREGÃO Nº 054/2018 (PMP 10642/2018) 
A autoridade superior homologou, em 04/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte 
e entrega de documentos e pequenos volumes, pelo período de 12 meses”, em favor da empresa 
Tania Maria Moreira 27014708899, o item 01, no valor total de R$ 58.800,00. 

PREGÃO Nº 055/2018 (PMP 10647/2018) 
A autoridade superior homologou, em 04/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de 
manutenções preventivas e corretivas de elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade 
de acessórios, peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras do tipo 
lateral, motosserras de diversas marcas e motores diversos, pertencentes a esta municipalidade, 
por um período de 12 meses”, em favor da empresa Vale Verde Comércio de Máquinas e 
Equipamentos Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 40.000,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2018 (PMP 11962/2018) 
A autoridade superior homologou, em 11/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte coletivo 
de passageiros na modalidade de fretamento contínuo, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer”, em favor da empresa Bio Advance Diagnósticos Ltda EPP, os itens 
(item-vl unit em R$): 01-3,00; 02-13,00; 03-8,00. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº 056/2018 (PMP 10666/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 03/05/2018, fracassada 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de 01 veículo, tipo automóvel, para transporte de 
passageiros para compor a frota da Secretaria de Saúde, especifi camente para atender o PSF – 
Posto de Saúde da Família do bairro Bom Sucesso”.  

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 007/2017 (PMP 7111/2017) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 18/04/2018, ao contrato 018/2017, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, incluindo controle de pragas 
peçonhentas e caramujo africano, desratização, e limpeza de caixas d’água”, para prorrogação até 
03/05/2019, assinando pela contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa 
Carlos Roberto Machado ME, o Sr Carlos Roberto Machado. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A equipe de ginástica 

rítmica de Pindamonhan-
gaba realizou, no sábado 
(19), um treino de con-
trole geral. Momento pre-
parado para que as me-
ninas pudessem mostrar 
desempenho, além de ser 
premiadas com medalhas, 
no Complexo Esportivo 
‘João do Pulo’ - ginásio 
Raquelzão.

O evento, que contou 
com a presença do secre-
tário de Esportes, Profes-
sor Everton Chinaqui, teve 
apresentações utilizando 
mãos livres, maças, bola, 
corda e arco. Participa-
ram também do treino as 
equipes de Guaratinguetá 
e Serc (São Caetano).

Pindamonhangaba fi -
cou em primeiro lugar nas 
categorias: Pré-Infantil, 
Conjunto Baby 01 e Con-
junto Pré Infantil 02.

A Semelp trouxe três 
árbitras nacionais para 
fazer a avaliação das sé-
ries em que as equipes 
competirão durante este 
ano todo.  “É a primeira 
vez que realizamos esse 
treino, e sentimos que 

foi muito positivo, pois 
com a avaliação das ár-
bitras, pudemos tirar as 
dúvidas sobre as regras e 
fazer os últimos acertos 
nas séries, para preparar 
as meninas para as com-
petições. Tivemos o apoio 

da prefeitura e das mães 
das alunas, o treino foi 
realizado já com o collant 
e a maquiagem, como se 
fosse mesmo para uma 
competição. Foi bastante 
positivo”, avaliou a técni-
ca Simone Rosa.

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

HOMEM X FILOSOFIA X TECNOLOGIA 

Desde o século VI A.C. a 
fi losofi a passou a circuns-
crever o conhecimento 
da época com explicações 
consideradas racionais, 
visto que, em sendo a mes-
ma expressão do exercício 
da razão , esta indagava 
a natureza e obtinha as 
possíveis respostas aos 
denominados problemas 
teóricos. E, assim perma-
neceu até o século XVI e, 
com o advento da ciência 
moderna, fi losofi a e ciên-
cia formavam um campo 
único, racional. No entan-
to, já no início da Era Mo-
derna (séculos XVI e XVII) 
Descartes e Bacon, ambos 
fi lósofos, formularam o 
dito lema da técnica,de-
monstrado nas palavras 
de Descartes: ”Pela ciência 

e pela técnica o ser humano 
irá se converter em senhor 
e possuidor da natureza”, 
algo semelhante com o que 
Bacon e Foucault, mais 
recentemente nos dizem: 
”Saber é Poder”.

Essa visão da técni-
ca como instrumento ou 
mesmo um meio de poder, 
sabemos nós, foi adotada 
pelos fi lósofos iluminis-
tas do século XVIII que 
ligaram tal visão à ideia 
de progresso, ao papel li-
bertador do conhecimen-
to, ou seja: libertando o 
homem do obscurantismo 
da ignorância, transfor-
mando-o em racional e 
livre, fato que ainda con-
serva a sua razão de ser. 
Então, esse novo tipo de 
“homem tecnológico”, de 

Iluminatti

qualquer forma, fala da 
ciência e da técnica a par-
tir de um mesmo lugar e 
ponto de vista: o lugar é o 
homem e o ponto de vista 
é ele também; o parâme-
tro é  a ciência e, a téc-
nica instrumento e meio 
de poder. Aqui, temos a 
oportunidade de apreciar 
dois fatos interessantes, 
em primeiro lugar: os 
critérios de avaliação dos 
comportamentos huma-
nos atualizados pela ciên-
cia passaram a substituir, 
aos poucos, os critérios 
fundados na religião e 
nos sistemas fi losófi cos; 
em segundo lugar, verifi -
camos que, com a tecno-
logia e seus avanços, pa-
radoxalmente aconteceu 
o contrário: o homem se 
afasta progressivamente 
da natureza. Pergunta-
mos: onde fi ca a fi losofi a 
nessa tempestade toda, no 
seu papel importante de 
articulação cultural com 
os demais saberes? Onde 
fi ca o seu papel de arti-
culação do indivíduo en-
quanto personagem social 
e o seu reconhecimento de 
identidade social e a com-
preensão crítica da rela-

ção homem-mundo?
Cremos que é de ca-

pital importância que se 
coloque bem claro que 
a dimensão fi losófi ca do 
conhecimento não desa-
pareceu com o desenvol-
vimento espetacular da 
razão científi ca. Ambas 
se desenvolveram de ma-
neira espantosa no sécu-
lo XX. Transformaram 
a concepção de ciência! 
Isto graças ao fato de co-
locarem o instrumento 
da interpretação ou sig-
nifi cação que os sujeitos 
atribuem aos seus atos. O 
homem é, ao mesmo tempo, 
sujeito e objeto do conheci-
mento! E, no momento his-
tórico em que vivemos, no 
novo milênio, a nosso ver, 
a solução dos complexos 
problemas e desafi os que 
vivemos, não podem ter 
como expectativa a solução 
de tantos problemas tão 
somente pelo viés da tecno-
logia. Há que se pensar no 
HOMEM, interpretando o 
signifi cado das suas ações, 
colocando-o no centro (vi-
são ANTROPOCÊNTRI-
CA!!!) para onde devem 
convergir os efeitos do 
progresso.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU - CONSELHO GESTOR
CONVOCAÇÃO –REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

CONTAMOS COM SUA PRESENÇA NA PRÓXIMA REUNIÃO DESTE CONSELHO: 
Data:29-05-2018
Horário:14:00h
Local:Auditório da Prefeitura Municipal.
Pauta:
1 - Defi nição de calendário anual de reuniões
2 - Estudo da formulação do regimento interno do Conselho.
3 - Relatório geral de atividades do Parque, referência ano 2017.
4 - Adequações no Parque perante o setor público para reabertura
Pindamonhangaba, 21de Maio de 2018.

José Fernando Jerônimo Flores
Coordenador do Conselho

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Presidente da União dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba - UAPIP, 
vem através do presente Edital informar que, a partir desta data acham-se aberta às inscrições de 
chapa para concorrerem às próximas eleições Executiva, Conselho Fiscal, para o triênio 2018 a 
2021, cuja eleição será em 29 de junho de 2018 (sexta feira), das 9:00hs as 16:30 hs, em sua sede, 
Rua Carlos Maria Koheler Asseburg nº53, Parque dos Ipês, vila Burguese, e costam o seguinte:
      Diretoria Executiva: será composta de Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro, Segundo 
Tesoureiro, Diretor Social, Diretor de Patrimônio, Denominação de chapa, nome por extenso dos 
candidatos, funções e respectivas assinaturas na frente dos nomes.
         Conselho fi scal: será composto por (3) três membros titulares e três membros suplentes. As 
chapas completas, impressas com as respectivas assinaturas à frente dos nomes dos senhores 
concorrentes, acompanhados de ofício para inscrição da chapa dirigido a União dos Aposentados 
e Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba, e poderão ser entregues na secretaria da entidade 
até 15 de junho de 2018 as 16 horas.
  Os representantes das chapas inscritas deverão acompanhar a aprovação, para eventual 
retifi cação e devolverem até o dia 21 de junho de 2018 as 16 horas impreterivelmente. Os 
candidatos a Diretoria Executiva, e Conselho fi scal obedecerão à carência mínima de 12 meses 
completo de fi liação na UAPIP. Como a inscrição em uma só chapa, o pleno se dará por aclamação, 
e se mais de uma chapa (1) será por votação em secreto. Não havendo 2/3 dos sócios na primeira 
convocação ás 9:00hs, será feita outra convocação as 10:00hs, com qualquer número de sócios 
presentes.

União dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba-SP
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2018

Presidente: Joel dos Reis Batista

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Sr Milton de Paula Virginio Filho, Taxista no Município de Pindamonhangaba
Solicitamos o comparecimento de V sª no DPTRAN – Departamento de Trânsito – Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos localizado na Rua Dr Monteiro de Godoy, 405 – Bosque da Princesa, 
afi m de regularização de documento.
Prazo para cumprimento da solicitação é de 05(cinco) dias uteis a contar da data da publicação, nos 
horários de atendimento, que é das 08h as 11:30h e das 13h as 17h.
Pindamonhangaba, ¬¬26 de março de 2018. 

Divulgação

Mais um pódio            

Parece que está virando rotina o atleta 
pindamonhangabense Marcos Paulo 

subir ao pódio. No último fi m de semana ele 
representou sua cidade natal no “Campeonato 
Brasileiro Sub 18 de Atletismo”, que aconteceu 
no Recife, capital pernambucana.

Marcos venceu a prova de 110 metros com 
barreiras, trazendo para a cidade mais uma 
medalha de ouro. 

A equipe de Pindamonhangaba contou 
também com os atletas Matheus Gabriel e 
Fabrício Júllio – que conquistou o quinto 
lugar na prova de salto em distância, 
competindo com 61 atletas de todo o país.

Que não só esses, mas também os futuros 
atletas possam trazer ainda mais orgulho 
para a cidade que sempre foi referência no 
esporte!


