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Com risco de novo afastamento, prefeita garante que buscava evitar falta de transporte a pacientes

Teca volta a ter cargo em risco depois de 
denúncia do MP sobre aluguel de carros

Lucas Barbosa
Piquete

Pouco mais de três meses 
após ser reconduzida pela 
Justiça ao cargo de prefeita de 
Piquete, Ana Maria de Gouvêa, 
a Teca (PSB), corre o risco de 
ser novamente afastada da 
função. O MP (Ministério Pú-
blico) denunciou recentemen-
te a chefe do Executivo por 
improbidade administrativa, 
devido à suposta contratação 
irregular de uma empresa de 
locação de veículos para a 
saúde, em 2013. 

Promovida pela Procura-
doria Geral da Justiça, a ação 
civil apontou falha da gestão 
de Teca na contratação emer-
gencial da empresa Endijá 
Transportes Ltda ME, que 
alugou uma ambulância e 
uma van por seis meses ao 
município através de parcelas 
mensais de R$ 19 mil, totali-
zando R$ 114 mil.

De acordo com o órgão ju-
diciário, a Prefeitura deveria 
ter realizado um processo 
licitatório, dando condições 
para que outras locadoras de 
automóveis concorressem, 
assim evitando um suposto 
direcionamento na contrata-
ção. A Promotoria questio-
nou também o fato do valor 
pago pelo aluguel ser quase 
suficiente para a compra de 
veículos próprios.

Para o MP, mesmo sendo 

uma contratação emergencial, 
o Executivo deveria ter pelo 
menos realizado uma pesqui-
sa de preços antes de locar 

os veículos, desta maneira 
afastando a possibilidade de 
favorecimento à Endijá, que 
em 2013 também prestava o 

serviço de transporte escolar 
no município.

O processo, que tramita 
pela Justiça desde o início 

de 2018, cobra também que 
Teca devolva o montante 
aos cofres municipais. Caso 
seja condenada em segunda 

A prefeita Teca Gouvea, hoje em atividade em Piquete, que enfrenta novo embate judicial com ação do Ministério Público sobre veículos
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instância pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo, a chefe 
do Executivo poderá perder 
o mandato.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a prefeita 
afirmou que a contratação 
em regime de urgência foi 
necessária na época porque 
o Cachoeira Paulista não 
contava com veículos para 
atender os pacientes doentes. 
Ela revelou que recorrerá ao 
caso na segunda estância.

Esta não é a primeira vez no 
ano que Teca enfrenta acu-
sações de supostas irregula-
ridades. Em 23 de abril, uma 
decisão provisória judicial a 
afastou do comando de Pique-
te por quase um mês devido à 
cassação de seu mandato pela 
Câmara no fim do primeiro 
semestre do ano passado. 
Essa medida foi revogada 
pela Justiça em 21 de maio, 
dando oportunidade para que 
a prefeita permanecesse no 
cargo durante a tramitação 
do processo que busca anular 
a cassação.

A chefe do Executivo foi 
acusada pelos vereadores de 
não utilizar e prestar os devi-
dos cuidados de preservação 
de cinco imóveis públicos. O 
suposto abandono, que é ne-
gado por Teca, teria ocorrido 
em um centro de educação 
ambiental, duas escolas mu-
nicipais, uma academia ao 
ar livre e um posto de saúde.

Para reduzir acidentes no trânsito; 
repasse busca fortalecer cidades 

Vale recebe investimento de R$ 12 milhões do Detran

Da Redação 
Região

O Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito do Estado 
de São Paulo), por meio do 
programa “Respeito à vida”, 
anunciou na última semana, 
durante o 1º Encontro de Edu-
cação, um repasse de cerca de 
R$ 12 milhões para ações edu-
cativas e obras no trânsito da 
Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e do Litoral Norte.

Os recursos são provenien-
tes da arrecadação com multas 
por infrações de trânsito. Ao 
todo, 19 cidades do Vale do 
Paraíba já receberam as ver-
bas ou assinaram convênios 
e protocolos de intenção para 
aderir ao programa.

Entre as prefeituras bene-
ficiadas, está Guaratinguetá 
com R$ 1.098.274 para re-
formulação completa de ro-
tatória, serviços de drenagem, 
iluminação, pavimentação 
e calçamento. O município 

também aplicou os recursos 
em campanhas educativas e 
em uma ciclovia.

Os demais municípios aten-
didos na região são Apareci-
da (R$ 455.010); Cachoeira 
Paulista (R$ 416.230); Cru-
zeiro (R$ 891.170); Lorena 
(R$954.420); Pindamonhan-
gaba (R$ 1.157.136,23) e 
Ubatuba (R$ 958.660).

Em todos os casos as prefei-
turas assumem o compromis-
so de reduzir as suas taxas de 
acidentes e mortes, implantar 
melhorias, incentivar a fluidez 
e segurança no trânsito.

O programa Respeito à Vida 
tem como papel articular ini-
ciativas e soluções junto aos 
atores do trânsito. Com 39 
cidades, o Vale do Paraíba é a 
terceira maior região metro-
politana do Estado, com 2,52 
milhões de habitantes, atrás 
apenas das regiões de São 
Paulo e de Campinas. Conta 
com 1,52 milhão de veículos 
e 1,28 milhão de motoristas.

Fotos: Rafaela Lourenço

Trânsito em frente ao Pronto Socorro de Lorena; programa com participação do Detran auxilia na estrutura e organização regional
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Atos e Fatos
“A política é a arte de trair interesses 
reais e legítimos e de criar, em lugar 
deles interesses imaginários e injustos”

Márcio Meirelles Artur Graf

O PRINCÍPIO DO FIM
Até a semana passada, a sensa-

ção de que o governo Bolsonaro se 
resumiria a uma ação de moderni-
zação da economia; um Congresso 
Nacional cônscio de suas reponsabi-
lidades; e um programa de combate 
a corrupção em andamento.

Não precisou de uma semana para 
o Congresso Nacional aprovar uma 
excrecência jurídica denominada 
Abuso de Autoridade – produzida por 
políticos envolvidos na Lava Jato -, 
e o presidente Bolsonaro num total 
desprestígio ao seu ministro Sergio 
Moro colocando de lado o projeto do 
ministro de combate ao crime.

Um desrespeito flagrante para a 
atitude de um magistrado que aban-
dona a magistratura para colocar a 
sua experiência de combate ao crime 
a serviço do país.

E, ainda, possivelmente indicará 
para a Procuradoria Geral da Repú-

blica um inimigo da Lava Jato.
Se não bastasse essa sucessão 

de infortúnios para a segurança do 
país, o presidente está pondo para 
escanteio as suas promessas de cam-
panhas. A ideia do sepultamento da 
velha política surge de outra forma, 
abafar os problemas de seus filhos na 
polícia do Estado do Rio de Janeiro. 
Este tipo de evento sempre foi uma 
marca da política e dos políticos 
brasileiros. Não mudam!

As intervenções em órgãos estra-
tégicos como Polícia Federal; Recei-
ta Federal e a destruição do Coaf; a 
aproximação com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Dias 
Toffoli, e a presença do presidente 
nestes movimentos de costas para os 
57 milhões de brasileiros que acre-
ditavam no combate a corrupção. 

Mostra a fragilidade política de 
seu governo.

Além de desestruturar estes 
órgãos, destruir toda a experiência 
conquistada durante a Lava Jato, 
o presidente, na verdade, ganha 
tempo para aliviar as tensões sobre 
a família e folego para os já indi-
ciados aguardem o julgamento do 
Supremo Tribunal Federal, sabe-se 
lá para quando!

Uma atitude típica de “abafa” 
que poderia ser resumida em este-
lionato eleitoral.

O presidente tem-se ocupado ul-
timamente dos interesses da família, 

barganhas para a indicação do filho 
para o cargo de embaixador do Bra-
sil nos Estados Unidos, a operação 
“abafa” junto aos órgãos de repres-
são no estilo da “velha política”.

 A figura do presidente, marcada 
pelos impropérios de sua linguagem, 
as agressões aos assuntos nacionais 
e internacionais como recriminar o 
provável presidente da República 
Argentina; o problema da Amazônia 
onde confunde aspecto científico 
com problema de repressão policial, 
causando mais mal-estar aos países 
estrangeiros e organismos interna-
cionais.

Por outro lado, o seu governo 
tem conseguido resultados concre-
tos, um governo que está seguindo 
os planos para a melhoria da econo-
mia com uma equipe extremamente 
capacitada e competente.

O ministro Paulo Guedes tem 
planos para o país e os está seguindo.

Como a Reforma da Previdên-
cia, o projeto tão esperado pelos 
empreendedores, o da Liberdade 
Econômica e agora a reforma tribu-
tária com várias propostos aptas a 
serem analisadas e aprovadas pelo 
Congresso Nacional.

Os ministros Tarcísio de Feitas, da 
Infraestrutura, Bento Albuquerque, 
de Minas e Energia, e Tereza Cristi-
na, da Agricultura que desenterrou, 
depois de 25 anos, o Mercosul, estão 
mudando em silêncio, o sistema 
central das estruturas de produção do 
país, reduzindo o Custo Brasil.

Apesar de o presidente ter se 
transformado numa máquina de 
produzir atritos, problemas de con-
duta e criador de casos inúteis o seu 
governo vem conseguindo uma série 
de conquistas.

Entretanto, estas suas últimas 
atitudes de favorecer e blindar a fa-
mília, desprestigiar o seu ministro da 
Justiça, poderá iniciar um princípio 
de desgaste político que pode ser o 
fim de sua força política que o co-
locou na presidência com a fuga de 
grande parte de seus aliados.

Se a economia der sinais de 
reaquecimento, mesmo que lento, 
ficará claro que o seu governo não 
teve interferência, pelo contrário, 
prejudicou pela sua conduta a frente 
da presidência.

É o princípio do fim de uma 
carreira política.

"Uma atitude típica de “abafa” 
que poderia ser resumida em 

estelionato eleitoral.”

Da Redação
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira Paulista 
recebeu na última semana um novo 
pedido de cassação do mandato 
do prefeito Edson Mota (PR). A 
acusação, apresentada por um 
morador da cidade, se baseou no 
contrato firmado em 2017 com 
o escritório de advocacia Gradim 
Sociedade Individual de Advocacia, 
antes conhecido como Castellucci e 
Figueiredo Advogados Associados.

O processo, apresentado pelo 
morador Marcelo José Villela 
Pinto, cita que o Executivo firmou 
um contrato no valor de R$ 1,050 
milhão, e no dia 12 de janeiro de 
2017 pagou R$ 90 mil, causando 
um prejuízo aos cofres públicos de 
R$ 360 mil.

No dia 16 de junho de 2019, o 
Tribunal de Contas de São Paulo 
apontou a contratação como ilegal 
e irregular e, como principal moti-
vo, a falta de licitação. Segundo o 
presidente da Câmara, Dimas Bar-
bosa (PTB), o processo deve entrar 
para votação na sessão da próxima 
terça-feira. “Recebemos mais uma 
denúncia, e trata-se daquela com-
pensação que a Prefeitura estava 
fazendo. Nós estamos nos reunindo 
e nos informando melhor sobre 
tudo isso. Logicamente isso tem 
prioridade na próxima sessão, e 
será votada, para saber se a denún-
cia será aceita ou não”, enfatizou.

Após firmado o contrato com a 
Gradim no começo do mandato do 
prefeito, os vereadores solicitaram 
explicações sobre a sociedade. À 
época, representado pela secre-
taria de Negócios Jurídicos, Dra. 
Gisely Fernandes Rodrigues, foi 
esclarecido que se tratava de um 
contrato exclusivamente voltado 
para a recuperação de créditos tri-
butário pagos a maior nos últimos 
cinco anos, mediante a compensa-
ção com débitos atuais.

Castelucci ou Gradim? – Segun-
do uma publicação do Ministério 
Público do Paraná do dia 3 de maio 
de 2017, o advogado Aécio Cas-
tellucci Figueiredo recebeu uma 
medida cautelar que o impedia de 
realizar novas contratações. Para 
contornar a proibição, os nomes 
dos sócios do escritório foram al-
terados para Gradim – Sociedade 

Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades na 
contratação da Prefeitura de Cachoeira Paulista, com 
escritório de advocacia relacionado à série de denúncias

Câmara de Cachoeira vota 
cassação de Edson Mota

Individual de Advocacia, que atuam 
com o mesmo CNPJ e registro na 
OAB-SP.

O escritório oferece serviço de 
assessoria às prefeituras com o 
objetivo de reduzir o valor das dívi-
das previdenciárias com o Regime 
Geral da Previdência, mediante 
pagamento antecipado de hono-
rários. A fraude só era identificada 
posteriormente pelo INSS, quando 
este cobrava as diferenças.  

Segundo o Tribunal de Contas, o 
escritório Castelucci e Figueiredo 
Advogados Associados, atualmente 
chamado de Gradim, firmou 173 
contratos com várias prefeituras 

entre 2008 e 2013, rendendo à 
empresa aproximadamente R$ 
45 milhões.

Cassação – Essa não é a primeira 
vez que Mota é alvo denúncia em 
Cachoeira Paulista. Em maio desse 
ano, o mesmo morador, Marcelo 
José Villela Pinto, pediu um pro-
cesso de abertura de cassação do 
mandato do prefeito, por receber 
em pecúnia suas férias e pagar as 
férias do vice-prefeito Domingos 
Geraldo dos Santos (PR). Em ses-
são ordinária, os parlamentares 
debateram, defenderam e come-
moraram o resultado final para 
reprovação por 10 votos a 3.

O prefeito Edson Mota, alvo de novo pedido de cassação na Câmara de Cachoeira

Fotos: Arquivo Atos

Cães ganham espaço em 
parque inaugurado em Pinda
Guará, Lorena e Cachoeira são destaques em projetos no setor

Da Redação
Pindamonhangaba

Em Pindamonhangaba, está 
programada a inauguração do 
Play Pet – Clube do Melhor Amigo, 
um espaço localizado dentro do 
Parque da Cidade, exclusivo para 
cães visitantes do local. O parque 
conta com equipamentos para 
treinamento de habilidades e di-
versão, além de bancos, lixeiras e 
placas com regras de convivência.

A cerimônia será realizada 

neste domingo, a partir das 8h, 
e contará com feira de adoção, 
show musical, apresentação de 
cães adestrados, canil da Guarda 
Civil Metropolitana e uma “Cão-
minhada”.

Para utilizar o local os animais 
devem estar devidamente vaci-
nados, saudáveis e livre de para-
sitas como pulgas e carrapatos. 
É obrigatório que o dono tenha 
a sua sacolinha para recolher os 
dejetos do cão.    

No Play Pet o dono será respon-

Festa do Tropeiro é atração
no fim de semana em Silveiras

Da Redação 
Silveiras

A 38ª Festa do Tropeiro, em 
Silveiras, teve início na última 
sexta-feira e segue até domingo 
com comida tropeira, barracas de 
artesanato, shows e o tradicional 
desfile de tropas.

Com um investimento de cerca 
de R$ 150 mil, a festa recebe 
23 shows sertanejos e moda de 
viola, cinco barracas de comida 

tropeira, montadas com madeira, 
estilo rancho e mais 14 barracas 
de produtos rurais e artesanato.

A festividade será realizada nas 
praças dos Tropeiros, da Matriz e 
da Criança.

No domingo, será realizado o 
desfile de tropas e cavaleiros, com 
cerca de 1,8 mil cavaleiros.

A programação completa do 
Festival do Tropeiro pode ser 
acessada no site da Prefeitura,  
silveiras.sp.gov.br.

sável pela conduta de seu animal. 
Os cães deverão estar o tempo 
todo sob os cuidados de seus 
proprietários e dentro do alcance 
de seu comando. Ao entrar e sair 
do espaço os cães deverão usar 
coleira e guia. 

O espaço, exclusivo para cães, 
funcionará no mesmo horário do 
Parque da Cidade, das 7h às 20h, 
de domingo a domingo. Não será 
permitida a presença de pessoas 
com menos de 18 anos desacom-
panhadas de um adulto.
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Caixa d'agua limpa: 
sinônimo de saúde e bem estar

Da Redação
Piquete

como um possível  cria-
douro para o mosquito da 
dengue. A caixa d´agua 
deve ser limpa de 6 em 6 
meses, evitando assim os 

riscos.
 “É muito importante 

que a população verifi-
que as condições da caixa 
d´agua em suas casas, 

essas precisam estar sem-
pre em bom estado, para 
preservar a qualidade da 
água fornecida”, concluiu 
o coordenador.

Águas Piquete alerta sobre a importância da limpeza periódica

Águas Piquete alerta a 
população sobre a impor-
tância da Caixa d´agua, 
visto que muitos morado-
res da cidade ainda utili-
zam de poços artesianos.

Segundo o coordenador 
da Águas Piquete, Feli-
pe Parente, “esse tipo de 
coleta de água, com a  in-
dustrialização crescente e 
as modificações no uso da 
terra, podem torná-la con-
taminada”, conclui Parente.

Ter instalada uma caixa 
d´agua possui uma série 
de benefícios, entre eles, o 
armazenamento de água, 
para qualquer eventuali-
dade que possa ocorrer e 
afete o abastecimento.  

Porém para manter uma 
boa qualidade e potabilida-
de da água, alguns cuida-
dos  com a caixa d´agua 
devem ser realizados, como 
mantê-la sempre limpa e 
fechada, para não gerar 
problemas, como entupi-
mentos decorrentes das 
sujeiras acumuladas, bem 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2018 PROC. Nº 347/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada em serviço 
de trator esteira com operador, serviço de curva de nível no aterro de resíduos sólidos no 
Bairro Novo Horizonte, limpeza e manutenção de aceiros e estradas internas do Parque 
Ecológico do Taboão e melhoria em estradas rurais, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA - EPP
CNPJ: 03.750.447/0001-76
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 463/19-SUP - GPRO: 5120/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
de impressora “Plotter HP T120 designet”, com fornecimento de material, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano, que serão 
prestados nas condições estabelecidas no contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento de transcrição.
CONTRATADA: JULIO TEIITI MAYUMI ME CNPJ: 07.722.990/0001-10
ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 2.300,00 ( dois mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 470/19-SUP - GPRO: 7069/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de adesivagem 
de veículos, com fornecimento de material, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no contrato e na proposta, os quais integram este instrumento de transcrição.
CONTRATADA: TALLES FLAVIO BRITO - MEI CNPJ: 23.366.587/0001-52
ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 3.735,00 (três mil setecentos e trinta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019 PROC. Nº 360/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de serviços para a contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de pavimentação com bloquete, no Bairro Jardim Primavera – Trecho
04 e Trecho 05, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I
que integrou o Edital.
CONTRATADA: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA CNPJ: 46.694.964/0001-88
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 556.946,37 (quinhentos e cinqüenta e seis mil novecentos e quarenta e
seis reais e trinta e sete centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze meses).
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01– Proc. Nº 695/2018 - Contrato nº 73/2019 - TP Nº 19/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 11.091.314/0001-63
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e na 
cláusula 1.3 do contrato original, fica acrescido 24,96% (vinte e quatro vírgula noventa e 
seis por cento), equivalente a R$ 248.946,99 (duzentos e quarenta e oito mil novecentos e
quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), ao valor global do contrato, destinados a
reprogramação de meta.
CLÁUSULA SEGUNDA: A cláusula 5.1 do contrato nº 73/2019 passa a vigorar com a 
seguinte redação: “4.1 – O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$
1.246.328,08 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil trezentos e vinte e oito reais e oito
centavos), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Proc. 
Nº 8004/2019GPRO – Processo nº 135/2018 – TP Nº04/18.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: R NHONCANSE JUNIOR EIRELI - EPP CNPJ: 14.527.146/0001-02
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objetivo a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 54/18, decorrente do Processo Licitatório nº 135/18, Tomada 
de Preços nº 04/18, firmado em 21 de maio de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 30 (trinta) dias, a partir de 19 de maio de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 14/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 466/2019SUP; 7033/19-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de “Coffee Break” para os alunos de escolas estaduais que participarão do projeto de 
educação ambiental referente ao Projeto FEHIDRO – Nascentes do Taoão, para contratação 
da seguinte empresa:
GIUPPONI E GIUPPONI LTDA ME CNPJ Nº: 00.961.819/0001-15

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 466/2019SUP; 7033/19-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de “Coffee Break” para os alunos de escolas estaduais que participarão do projeto de 
educação ambiental referente ao Projeto FEHIDRO – Nascentes do Taoão, para contratação 
da seguinte empresa:
M.A. DA SILVA CAVALCA - ME CNPJ Nº: 31.968.973/0001-42

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 470/2019SUP; 7069/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de adesivagem de veículos, com 
fornecimento de material, para contratação da seguinte empresa:
TALLES FLAVIO BRITO - MEI CNPJ Nº: 23.366.587/0001-52

 PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2019 – Proc. 347/2019

TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADO: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA - EPP
CNPJ: 03.750.447/0001-76
OBJETO: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 65, §8, tratase 
da correção da enumeração do Processo e Modalidade, onde se lê “Pregão Presencial nº
66/2018, Processo n° 347/2018”, leia-se “Pregão Presencial nº 66/2019, Processo nº 
347/2019”. Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no
presente Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 347/2019-
SUP.
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 04/2018 PROC. Nº 8004/2019GPRO – CONTRATO nº 54/2018
TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADO: R NHONCANSE JUNIOR EIRELI - EPP CNPJ: 14.527.146/0001-02
OBJETO: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 65, §8, tratase 
da correção da data de inicio do termo aditivo em epígrafe, onde se lê “Pelo presente termo
aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por mais 30(trinta) dias, a partir de 19 de maio
de 2019.”, leia-se “Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por mais
30 (trinta) dias, a partir de 19 de agosto de 2019.”
DATA DA ASSINATURA: 14/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 471/2019SUP; 6260/19- 
GPRO, com fundamento no Art. 25, inciso II, c/c art.13, inciso VI, da lei supracitada, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de curso de 
licenciamento ambiental, para capacitação das agentes licenciadoras, para contratação 
da seguinte empresa:
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº: 43.776.491/0001-70

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 84/19 PROC. Nº 458/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade de Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Ata de Registro de preços para 
aquisição de materiais para a sinalização viária do município de Lorena, a realizar-se ás 
14h00min do dia 13 de setembro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 053/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2019
O Município de Silveiras-SP torna público a abertura da licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço global, objetivando a "Contratação de 
empresa para a Execução de Obra de Recuperação das Cabeceiras da Ponte 
sobre o Ribeirão Macacos, na Rua São Benedito, neste município, conforme 
Convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Casa Militar - Processo 
CMIL/1625148/2019, com o fornecimento de Material e Mão de Obra" e demais 
descrições constantes no Termo de Referência–ANEXO I. Recebimento dos 
envelopes nº 01- DOCUMENTAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA até as 8h30 horas 
do dia 12/09/2019. O início da abertura dos envelopes dar-se-á às 9h30 do dia 
12/09/2019. Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras-SP. O Edital na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 23 de agosto de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 054/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019
O Município de Silveiras-SP torna público a abertura da licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço global, objetivando a "Contratação de 
empresa para a execução de Obra de Reforma de área destinada a Garagem da 
Prefeitura Municipal sito a Praça Ex-Combatentes de 1932, com o fornecimento 
de Material e Mão de Obra" e, ainda, as demais descrições constantes no Termo 
de Referência–ANEXO I. Recebimento dos envelopes nº 01- DOCUMENTAÇÃO 
e nº 02 - PROPOSTA até as 12h30 horas do dia 12/09/2019. O início da abertura 
dos envelopes dar-se-á às 14h do dia 12/09/2019. Local: Sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, 
em Silveiras-SP. O Edital na íntegra à disposição dos interessados no sítio 
da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 23 de agosto de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Guarda Municipal de Ubatuba 
recebe armamento modernizado

Da Redação
Ubatuba

Com o objetivo de garantir 
uma melhor estrutura de 
trabalho à Guarda Civil Muni-
cipal de Ubatuba no combate 
à criminalidade, a Prefeitura 
investiu na última semana 
cerca de R$160 mil na aqui-
sição de quarenta pistolas 
semiautomáticas. Com a mo-
dernização dos equipamentos 
bélicos, o município totaliza 
R$ 1,4 milhão em melhorias 
para a corporação em 2019.

Atuando armada desde sua 
criação em 1994, a Guarda 
Civil de Ubatuba conta atual-
mente com 53 agentes, sendo 
40 homens e 13 mulheres. 

Na manhã da última quar-
ta-feira, os servidores mu-
nicipais receberam na sede 
da corporação, localizada no 

bairro Perequê-Açu, a visita do 
prefeito Délcio Sato (PSD). Na 
ocasião, o chefe do Executivo 
entregou os novos uniformes 
e armas de fogo à corporação. 

Além de explicar que as 
vestimentas foram produzidas 
através de um material mais 
resistente e confortável do 

que o anterior, o secretário 
de Segurança, major Rubens 
Martins, ressaltou que as 
pistolas semiautomáticas são 
as mais modernas da linha 
calibre 380. 

No início de setembro, os 
agentes receberão treina-
mentos sobre o manuseio 

Agentes recebem quarenta pistolas semiautomáticas; Prefeitura aplica
R$ 1,4 milhão em melhorias para a corporação e reforço de policiamento

adequado do novo armamen-
to. “Sabemos que a segurança 
pública é um dever do Estado, 
mas mesmo assim o prefeito 
fez um alto investimento em 
uniformes, armas, bastões, 
coldres, coletes e móveis para 
o prédio da Guarda, buscando 
oferecer aos agentes tranqui-
lidade para exercerem suas 
funções. Tudo isso beneficiará 
não só os moradores, mas, 
também, turistas e veranistas 
que nos visitam”.

Além da segurança de pré-
dios públicos, a Guarda Muni-
cipal atua na fiscalização de 
trânsito, cumprimento de leis 
municipais, rondas escolares 
e apoio à Polícia Militar. 

Em junho, a Prefeitura in-
vestiu R$ 400 mil na compra 
de três veículos equipados 
com rádios comunicadores 
e sistema de giroflex, refor-
çando a frota de viaturas da 
Guarda Municipal.

O Executivo revelou que 
estuda entregar à corporação 
até o fim do ano armas não 
letais que utilizam choque 
elétrico e gás lacrimogêneo.

Material entregue para o reforço do trabalho da Guarda Municipal de Ubatuba na última semana

Fotos: Divulgação PMP

O trabalho de guardas municipais nas ruas de Ubatuba; investimento na companhia é de R$ 1,4 milhão


