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Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-011/2018

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOSÉ LOURENÇO JUNIOR 
E OUTROS, responsável pelo imóvel localizado na Rua Doutor Campos Salles, nº 
702, Centro, cadastrado sob a sigla SO.11.12.04.013.002, para que tome ciência do 
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 531/2018, lavrado em função 
de obra em desacordo com o projeto, infringindo assim o Código de Edifi cações de 
Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar 
da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2018.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle SEOB-012/2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. MARLENE PEREIRA, responsável pelo 
imóvel localizado na Rua Albino B. Monteiro Júnior, Quadra nº 01, Tabaú, cadastrado sob a sigla 
N|E.11.13.08.047.000, para que tome ciência da NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52614/2018, 
lavrado em função de movimentação de terra sem ART, infringindo assim o Artigo 212 – III, Código 
de Edifi cações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Flamengo Recreativo Bairro do Socorro CNPJ 14.732.997/0001-89, convoca os membros de sua 
Diretoria para Assembleia Geral Extraordinária:
Data: 26.10.2018
Horário: 19h
Local: Av. Francisco Lessa Junior, nº 1806
Assunto:
1 – Alteração do Endereço para fi ns de Correspondência
2 – Eleição da Nova Diretoria e membros do conselho fi scal para o período de 01.11.2018 a 
01.11.2026.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2018.
João Rodrigues – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 103/2018 (PMP 17392/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 08/10/2018, 
deserta a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na 
realização de serviços em exames de radiografi a panorâmica sem laudo pelo período 
de 12 meses”. 

*** JULGAMENTO DE RECURSO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2018 (PMP 9485/2018) 
A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria de Negócios 
Jurídicos, negou provimento, em 08/10/2018, ao recurso interposto pela empresa 
Sinalta Propista Sinalização Segurança e Comunicação Visual Ltda (processo nº 
25890/2018), mantendo a decisão anterior que declarou o item 05 como fracassado, 
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada de serviço 
de sinalização horizontal com fornecimento de material por período de 12 meses”. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 098/2018 (PMP 17344/2018) 
A autoridade superior, com base na análise da documentação técnica emitida pela 
Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política e parecer jurídico, indeferiu, 
em 03/10/2018, o recurso interposto pela empresa Fabio Machado Gonçalves ME 
(processo nº 24971/2018), na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada em serviços de eventos e responsabilidade técnica em locação, 
montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som, iluminação e 
gerador, para eventos do Município de Pindamonhangaba para o período de 12 
meses”. 

*** ANÁLISE DE AMOSTRAS ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018 (PMP 12680/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos reprovou, em 03/10/2018, as amostras apresentadas pelas empresas 
classifi cadas em segundo e terceiro lugar nos itens 01, 02, 07, 09, 14, 19, 20, 21, 27, 
28, 42 e 44, e aprovou as demais amostras. Diante de tal reprovação, determina que 
seja marcada a sessão para abertura do envelope dizendo conter documentos de 
habilitação da empresa classifi cada em terceiro lugar para o item 20, qual seja, HSX 
Comércio e Serviços Eireli. Fica marcada a sessão para o dia 24/10/2018, às 08h30, 
no mesmo local do evento anterior. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 150/2018 (PMP 24686/2018) 
A autoridade superior homologou, em 05/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de eletrodomésticos industriais se faz necessária para equipar 
o Centro Dia do Idoso, previsto para ser inaugurado ainda em nosso Município”, em 
favor das empresas: CT Araújo Móveis ME, os itens 01 e 04, no valor total de R$ 
4.520,00; Ferrini Comércio e Consultoria Ltda ME, os itens 02, 03 e 05, no valor total 
de R$ 3.740,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2018 (PMP 24743/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer e análise na sessão das amostras pela 
técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, homologou, em 09/10/2018, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de curativos para atender a 
demanda das unidades de saúde, EMAD – Equipe Multiprofi ssional de Atendimento 
Domiciliar e sala de procedimentos do CEM – Centro de Especialidades Médicas, 
pelo período de 12 meses”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 
Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda: 04-50,97; 
07-37,50; Cholmed Comercial Hospitalar Ltda: 01-79,20; 02-178,20; 03-108,90; 
09-58,50; 10-99,05; 16-59,40; 17-38,00; Cirúrgica Califórnia Eireli ME: 14-35,72; 
Comercial 3 Albe Ltda: 13-42,00; N M Lemes Ribas de Souza ME: 05-110,19; 06-
65,93; Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda: 15-190,00; 18-58,81; 
19-61,75; 20-198,00; 21-31,68; 22-31,68. Itens fracassados: 08, 11 e 12. 

O robô virtual que conversa, dá sugestões e 
resolve o problema do cliente. Uma plataforma 
de serviços que conecta profissionais em diver-
sas partes do mundo para discutir um projeto 
de aeronave. Equipamentos que preveem as 
condições climáticas e indicam se o produtor 
rural deve irrigar ou adubar a terra e aplicar 
agroquímicos. Simuladores agrícolas desen-
volvidos com tecnologia aeroespacial. Sistema 
automatizado de iluminação pública, semáfo-
ros inteligentes, plataformas que gerenciam as 
ações de segurança pública.

As tecnologias da informação e comunica-
ção (TIC) estão transformando todos os se-
tores e se tornam cada vez mais importantes 
em todos os processos. Não à toa, as soluções 
criadas nesse segmento devem movimentar 
R$ 600 bilhões no Brasil até 2021, segundo a 
Brasscom (Associação Brasileira das Empresas 
de Tecnologia da Informação e Comunicação).

Nesse cenário se encontra a “RM Vale TI” 
- Feira e Congresso de Tecnologia e Inovação, 
que chega à quinta edição consolidada como 
grande evento de interesse nacional, já refe-
rência por apresentar ao público, em primeira 
mão, importantes soluções em TIC. O evento 
ocorre de 23 a 25 de outubro em São José dos 
Campos e contempla quatro áreas: cidades in-
teligentes, indústria 4.0, agronegócio e varejo. 

O “Congresso de Tecnologia e Inovação” 
ocorre simultaneamente à feira e é dedicado à 
difusão de conhecimento sobre novos proces-
sos, tecnologias de ponta e grandes cases. Os 
painéis mostram, do ponto de vista do usuário, 
como as inovações são fundamentais para au-
mentar produtividade, reduzir de custos e oti-
mizar gestão e produção.

Durante o congresso, será possível entender 
como a inteligência artificial pode potencia-
lizar os recursos das cidades e torná-las mais 
sustentáveis e o conceito de turismo inteligen-
te; conhecer os impactos das TIC no agronegó-
cio; ver os desafios e soluções para a indústria 
4.0 com o uso de máquinas conectadas e saber 
como o varejo está se transformando com o uso 
de realidade virtual, internet das coisas e big 
data.

As inscrições para feira e congresso são gra-
tuitas e devem ser feitas pelo site: http://www.
rmvaleti.com.br/

Feira e congresso
apresentam inovações do 
mercado de TIC na região
“5ª RM Vale TI” ocorrerá de 23 a 25 
de outubro no Parque Tecnológico 
São José dos Campos

Muita gente hoje se 
preocupa em ir à aca-
demia para malhar os 
músculos do corpo. 
Mas, o cérebro também 
pode e precisa ser exer-
citado. Com exercícios 
estimulantes, é possível 
melhorar habilidades 
como memória, con-
centração, raciocínio 
e criatividade. Esta é 
a proposta de trabalho 
da “Suepera - Ginásti-
ca para o Cérebro”, que 
teve unidade inaugura-
da esta semana, em Pin-
damonhangaba.

Pindamonhangaba ganha academia para o cérebro
Curso exercita memória, concentração, criatividade e raciocínio

Cérebro é parte essencial do desenvolvimento humano e requer exercícios

Durante a semana de 
inauguração, de 15 a 20 
de outubro, a população 
poderá conhecer mais 
sobre o funcionamento 
do cérebro em pales-
tras, participar de au-
las gratuitas e interagir 
com jogos e outras fer-
ramentas para exercitar 
o cérebro. É necessá-
rio agendar um horário 
com antecedência pelo 
telefone (12) 3522-2291 
ou (12) 99785-5429. A 
unidade fica na rua Dr. 
Campos Sales, 549 - 
Chácara da Galega.

Como funciona uma 
academia para 

o cérebro?
O curso na academia 

engloba aulas uma vez por 
semana, com duas horas 
de duração e material di-
dático. Os halteres dão 
lugar ao ábaco, principal 
ferramenta do curso que 
serve para fazer cálculos. 
Com o aprendizado, o alu-
no desenvolve o raciocínio 
e a coordenação motora.

As atividades aeróbi-
cas são substituídas pelos 
exercícios neuróbicos, que 
fazem com que o cérebro 

saia da zona de conforto, 
criando novas conexões. 
São exemplos: escovar os 
dentes com a mão não do-
minante, andar de costas, 
mudar o relógio de pulso, 
etc.

Além disso, em uma 
academia para o cérebro, 
os alunos usam jogos de 
tabuleiro, individuais ou 
em grupo, desenvolven-
do habilidades cognitivas 
e socioemocionais, como 
estratégia, relacionamen-
to e autoconfi ança.

Por que praticar?
De acordo com a neu-

rociência, os exercícios 
para o cérebro aumen-
tam a reserva cognitiva, 
deixando o cérebro mais 
ágil para encontrar os ca-
minhos necessários para 
nossas atividades diárias.

“Graças à neuroplasti-
cidade - capacidade do cé-
rebro em se modifi car de 
acordo com estímulos -, 
essa ginástica fortalece as 
conexões entre os neurô-
nios, desenvolvendo seu 
potencial e melhorando 
as habilidades cognitivas, 
como memória, concen-
tração, raciocínio, criati-
vidade”, explicou Rafael 
Claro, especialista em 
ginástica para o cérebro 
e diretor da unidade em 
Pindamonhangaba. 

O cérebro é um dos ór-
gãos mais importantes e 
essenciais para a sobre-
vivência. Sem ele não te-
ríamos a capacidade de 
raciocinar, pensar e ter 
sentimentos. Além dis-

so, o funcionamento do 
corpo também depende 
dele. “Para ter uma vida 
saudável, não se pode 
deixar o cérebro nem o 
corpo de lado. É preciso 
praticar atividades físi-
cas regularmente, dor-
mir bem, beber muita 

água, ter uma alimenta-
ção balanceada e não se 
esquecer do órgão mais 
importante do nosso cor-
po. Exercitá-lo com de-
safios na medida certa é 
o grande segredo para a 
longevidade”, completou 
Claro.  

Divulgação


