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Edital exige ônibus mais modernos, e preço da tarifa deve chegar a R$ 4,60 no município

Transporte de Pinda espera por 
definição para retomar licitação

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba foi surpreendida 
no último dia 4 com a decisão 
do TCE (Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo) sobre a 
suspensão da licitação para 
concessão do transporte cole-
tivo. O processo foi aberto em 
agosto para firmar um novo 
contrato de dez anos.

O prazo para a entrega das 
propostas das empresas inte-
ressadas terminaria no último 
dia 5, mas antes que pudesse 
ser encerrado, o edital foi sus-
penso a pedido do Tribunal 
de Contas. A cidade recebeu 
a documentação referente 
à impugnação e o pedido de 
esclarecimento a itens do edi-
tal. No momento, o município 
está na fase de apresentar os 
esclarecimentos necessários e 
encaminhar para o TCE.

Segundo o secretário de Se-
gurança Pública, José Sodário 
Viana, outros dois interessados 
encaminharam através de pro-
cessos administrativo pedido 
de esclarecimento em relação 
a itens também relacionados 
ao edital. “Qualquer cidadão, 
ao verificar o edital, pode pedir 
impugnação, esclarecimento 
de um determinado item pre-

sente no edital. As empresas do 
ramo de transporte acessaram 
o edital e solicitaram o escla-
recimento e questionaram”, 
explicou Sodário.

Após respostas aos questio-
namentos, a Prefeitura aguar-
da a decisão do Tribunal de 
Contas para dar continuidade 
ao processo licitatório. Atual-
mente, a empresa responsável 
pelo transporte é a Viva Pinda, 
na cidade desde 2004. O con-
trato com a empresa venceu 
em 2014 e, desde então, uma 
nova licitação não é feita e o 
serviço estendido ano a ano. 
A última renovação foi feita 
em dezembro de 2018 e vale 
até o fim deste ano, quando a 
gestão pretendia ter um novo 
contrato.

“A administração iniciou o 
processo para lançar o edital 
no início da gestão, em 2017, 
e começou com audiências pú-
blicas realizadas nos bairros. 
Em 2018, foi contratada uma 
empresa para dar sequência 
aos estudos e apresentação 
de um diagnóstico de todo 
município da realidade local, e 
agora no meio do ano foi feita 
a apresentação do edital”.

O documento apresenta o 
modelo de transporte público 
mais moderno, com controle 
operacional, wi-fi e o controle 
de gestão de frota. No modelo, 
a Prefeitura não paga a opera-
ção, apenas abre espaço para 
que o serviço seja explorado 
pela vencedora. O valor é ba-
seado no volume de linhas 
e passageiros. Atualmente, 
a passagem custa R$ 4,40, 
e segundo o secretário, será 
considerada a empresa que 
apresentar o menor preço de 
tarifa. A previsão é de que seja 
de R$ 4,60.Principal ponte de embarque e desembarque do transporte público de Pinda; licitação segue travada após decisão judicial na última semana
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Certame para realização do serviço deve ser definido na próxima semana; Sindicato é contra proposta de terceirização

Abertura de licitação de R$ 3,7 milhões para limpeza
de escolas gera nova polêmica entre Soliva e Servidores

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi aberta uma licitação 
em Guaratinguetá para con-
tratar uma empresa para 
limpeza de escolas e creches 
municipais. O certame, aber-
to no início de setembro, se 
encerra nesta quarta-feira e 
prevê um investimento má-
ximo de R$ 3,794 milhões. 
O contrato terá duração de 
12 meses, e 29 unidades 
de ensino municipais se-
rão contempladas com os 
serviços.

A iniciativa, justificada 
pelo Executivo, não foi bem 
aceita pelo Sisemug (Sindi-
cato dos Servidores Munici-
pais de Guaratinguetá), que 
é contra a terceirização e 
pede abertura de vagas de 
serviços gerais por meio de 
concurso público. Paralela à 
licitação, está em andamen-
to o processo de inscrições 
para o concurso público 
municipal.

O presidente do Sindi-
cato, José Eduardo Ayres, 
afirmou que o quadro de 
funcionários contratado 
para serviços gerais é pe-
queno. Ayres afirmou que 
mesmo com a abertura do 
concurso, não há vagas 
ligadas a serviços gerais e 
que a demanda de trabalho 
tem crescido ao longo dos 
anos, na medida em que há 
um descompasso entre o 
número de servidores e os 
serviços necessários.

“Nós somos contra qual-
quer tipo de terceirização 
por entendermos que isso 
acaba com o serviço públi-
co aos poucos. Queremos 
a abertura de um concur-
so público para contratar 
as pessoas através desse 
concurso”, afirmou. “Ele 
(prefeito) abriu um con-
curso agora, mas não tem 
vagas para serviços gerais”, 
concluiu.

Ayres foi questionado 
sobre o número de servi-
dores concursados como 

Soliva e Ayres, mais uma vez de lados opostos em debate de Guaratinguetá; licitação enfrenta oposição
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serviços gerais. “Hoje são 
240 nessa função, dos três 
mil funcionários. É pouco, 
pois aumentou a demanda e 
não há concurso há um bom 
tempo. É preciso contratar, 
mas por meio do concurso 
público. Essa é a nossa de-
fesa”, ressaltou.

O chefe do setor de Licita-
ções da Prefeitura, Ademar 
dos Santos, confirmou as 
informações principais re-
ferentes ao certame. “A es-
timativa é de R$3,7 milhões 
aproximadamente. Esse é o 
valor estimado. No dia que 
a licitação for acontecer, 
dependendo do número de 
empresas, esse valor tende 
a cair consideravelmente”, 
afirmou.

Caso não haja apresenta-
ção de recursos e impugna-
ções, a Prefeitura trabalha 
com a estimativa de que 
o contrato seja assinado 
em até um mês. Caso haja 
impugnação, o Executivo 
trabalha com um prazo mais 
estendido.
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Lorena – O presidente da Câma-
ra Mauro Fradique, que recorreu às 
redes sociais para  denunciar o Exe-
cutivo por suposto endividamento 
da máquina pública. Em sua nota 
no Facebook, utilizou alerta como 
ATENÇÃO POPULAÇÃO para in-
terpretar o projeto da Prefeitura que 
pede autorização do Legislativo para 
o financimento de R$ 10 milhões 
via Caixa Econômica Federal, como 
conta MILIONÁRIA. Vale lembrar 
que o empréstimo servirá para dar 
continuidade a obras de infraestru-
tura em VÁRIOS bairros da cidade, 
e pavimentações de muitas ruas, 
incluindo a revitalização da Avenida 
Peixoto de Castro. Plagiando o presi-
dente: ATENÇÃO VEREADORES!

Guaratinguetá – O prefeito 
Marcus Soliva, que na próxima 
quarta-feira, vai oficializar a ordem 
de serviço da construção do novo 
Pronto Socorro, objeto de um dos 
projetos de alta relevância de sua 
administração. Situado estrategi-
camente ao lado da Santa Casa da 
cidade, o local que abrigava uma 
Delegacia de Polícia, dará espaço a 
um complexo avançado de pronto 
atendimento, com capacidade para 
atender a população até com micro 
cirúrgias. Para fase de transfor-
mação do imóvel à realidade dos 
padrões de saúde, a Prefeitura já 
conta com recursos na ordem de 
R$3 milhões, oriundos do Ministé-
rio da Saúde.

Atos e Fatos
“O grande castigo para quem 
faz maldades é, sem dúvida, 
ser apreciado por gente má”

Márcio Meirelles  Platão

FALTA DE EDUCAÇÃO
Vivemos um momento em que a 

igualdade é o centro das discussões, 
em todos os sentidos. Igualdade 
racial, de gênero, de direitos e vai 
por aí.

A imposição social da ideia de que 
todos somos iguais.

Seria interessante que todos fosse-
mos iguais, mas não é verdade.

Há um caráter que distingue as 
pessoas e podemos até definir como 
civilizadas ou não civilizadas: a 
educação. 

Pessoas educadas são mais civi-
lizadas e estão em um patamar evo-
lutivo acima da média da população 
como um traço distintivo dos demais.

Não é fácil, num ambiente social, 
lidar com pessoas sem educação.

A educação tem vários patamares, 
do mais superficial, o que diz respeito 
as ações do cotidiano, ao mais pro-
fundo marcado pelo cuidado com os 

outros – a identidade do caráter de 
uma pessoa – e, por último, a au-
sência das coisas básicas que torna 
impossível o convívio social.

Não se espera que as pessoas res-
pondam sobre todas as regras com-
plexas de convivência na sociedade, 
mas espera-se que sejam capazes de 
lidar com as regras mais simples, 
essenciais de um bom convívio.

A luta pela igualdade só terá 
vencedores quando o mundo não for 
dividido entre os que são educados e 
os que não são educados. 

A educação é definitiva e neste 
sentido não existe o “meio educado”, 
porque esta situação já o classifica 
como não educado.

Os gestos mais simples que im-
pacta o nosso dia a dia, na realidade, 
define quem é a pessoa, a sua identi-
dade, seu caráter.

As simples expressões: “por 
favor”, “com licença”, desculpe”, 
“obrigado” são expressões fun-
damentais no relacionamento das 
pessoas. Fomos a lua e somos inca-
pacidades de atravessar a rua para 
perguntar sobre a necessidade, o 
apoio, ao nosso vizinho.

Estas palavras não demonstram 
intimidade, são palavras necessárias 
em qualquer situação, base de boas 
maneiras, pilar da civilização.

Nas instituições bancárias o 
idoso, o acidentado e mulheres grá-
vidas, são identificadas por placas, 

filas especiais, porque a sociedade é 
incapaz de enxergar as dificuldades 
destas pessoas e organizar as filas 
cujo propósito é evitar a confusão e 
a desordem em um ambiente.

O instituto nacional do “fura fila”, 
na sociedade, é um esporte.

Os “espertos” que estacionam 
seus carros na vaga do idoso, do de-
ficiente físico, “só um minutinho”, e 
os que se sentam nos bancos do metrô 
reservado aos especiais e finge estar 
dormindo. 

Gestos que mostram o caráter da 
pessoa.

O mau uso do idioma, afirmando 
que ele está em processo de evolução 
é alimentar a ignorância.

A inversão dos valores balizando 
por baixo (coitados, o ensino no país 
é muito ruim), nivelando por baixo, 
nivelando pelo pior, negando a dispo-
sição de se esforçarem para aprender 
a própria língua e não a destruir para 

adaptá-la à sua falta de cuidado e 
conhecimento. Nivelar por baixo.

As reformas que a sociedade 
clama correndo paralelas em busca 
de uma outra grande reforma da 
convivência educada.

A sociedade brasileira entrou de 
cabeça no mercado de consumo sem 
adquirir o conceito e o exercício da 
cidadania. Resultado: pessoas endi-
vidadas e acidentes com morte no 
trânsito.

Agora, a sociedade porta um 
aparelho de comunicação universal 
sem ter atingido um nível médio de 
educação. Resultado: fakes (menti-
ra), uma palavra em inglês, sem saber 
o sentido da maledicência na nossa 
língua pátria.

Diante deste panorama desastro-
so o presidente da república acha 
normal falar publicamente sobre a 
beleza(?) da esposa, de forma irônica, 
de um outro presidente, no caso da 
França, parceiro comercial do país; 
não respeitar a dor do flagelo de uma 
ditadura sobre a morte do pai da ex-
-presidente do Chile.

Ser educado é, inicialmente, 
respeitar seu semelhante em todos 
os sentidos.

O velho proverbio popular, cada 
vez mais atual: cada um dá o que 
tem!

Pessoas educadas são pessoas 
mais civilizadas.

Há falta de educação!

" O velho proverbio popular, 
cada vez mais atual: cada um 

dá o que tem!”

Sessão ‘relâmpago’ de 15 minutos foi mais um episódio de 
atrito entre vereadores, a pouco amis de um ano da eleição

Novo confronto na política 
de Cruzeiro coloca Paulo 
Vieira contra base do 
prefeito Thales Gabriel

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A sessão da última segunda-feira 
na Câmara de Cruzeiro deixou evi-
denciado um possível racha entre 
os vereadores. Paulo Vieira (PR) 
retirou 9 dos 10 projetos que esta-
vam em pauta para votação, entre 
eles, matérias voltadas ao meio 
ambiente enviadas pela Prefeitura.

O vereador Charles Fernandes 
(PR) havia pedido a supressão 
do grande expediente (momento 
em que os vereadores discursam 
por nove minutos em plenário), 
restando apenas um texto, o que 
levou a sessão a ser encerrada em 
15 minutos.

Alegando que os projetos esta-
vam sem as explicações devidas, 
Vieira, que faz parte das comis-
sões de Finanças e Orçamento, e 
Justiça e Redação, pediu vistas das 
matérias.

Sobre o projeto nº1.962/2019, 
que tratava de doação de terreno 
no Cemitério Santa Cruz para o 
Asilo São Vicente de Paulo, o ve-
reador questionou a finalidade da 
doação e cobrou documentos, que 

ele disse serem necessários para 
comprovação da necessidade.

Outros seis projetos, também 
enviados pelo Executivo, trata-
vam sobre questões ambientais, e 
mesmo com a urgência na votação, 
o vereador pediu a retirada de 
todos da pauta, alegando que era 
necessária uma explicação mais 
detalhada das matérias por parte 
da secretaria de Meio Ambiente.

Mas não foram só matérias do 
Executivo que Paulo Vieira re-
tirou da pauta. Outras matérias 
enviadas por outros vereadores 
também foram suspensas. Sérgio 
Blóis (PR) pedia a criação de um 
projeto chamado “Troco Solidário”. 
Claudete Araújo (PV) havia apre-
sentado indicação de nome para 
uma estrada vicinal do município. 
Nos dois casos, Paulo Vieira disse 
que precisava de mais tempo para 
análise.

Todos os projetos tinham parecer 
favorável, ou seja, já haviam sido 
debatidos internamente e conta-
vam com aval do departamento 
jurídico.

Insatisfação – Não foi apenas nes-
ta última segunda-feira que houve 

um clima evidente de animosidade 
na Casa. Na sessão do último dia 2, 
Paulo Vieira já havia dado sinais 
de insatisfação com relação ao 
andamento dos trabalhos.

Na oportunidade, ele chegou a 
falar em tom alterado de voz, que 
os vereadores estavam apenas ca-
rimbando os projetos que vinham 
da Prefeitura, sem uma análise pré-
via, nem mesmo o devido debate.

O histórico da Câmara aponta 
um racha entre os parlamentares, 
desde que um projeto de Vieira, 
que sugeria o aumento de 16 para 
50 no número de vagas de moto-
taxistas foi rejeitado por 7 votos a 
2. Mais votado da última eleição, 
Vieira entendeu a reprovação de 
um de seus projetos como uma 
“declaração de guerra”.

Assessores também desconfiam 
que Paulo Vieira tenha rompido 
com o prefeito Thales Gabriel (SD), 
e que por essa razão, os projetos da 
Prefeitura estejam sendo retirados 
para pedido de vistas.

A reportagem do Jornal Atos 
tentou contato com Vieira e outros 
vereadores, mas nenhum deles quis 
se pronunciar sobre o assunto.

Paulo Vieira, que pediu vistas de 9 dos 10 projetos da ordem do dia; antes homem forte da política, vereador encara Câmara

Fotos: Rafael Rodrigues
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Empresa de saneamento 
realiza limpeza da rede de 
esgoto em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

assim 36Km.
Vários bairros já foram 

contemplados com esse 
serviço, sendo eles: André 
Broca Filho, Beira Rio 1, 
Engenheiro Neiva, Jardim do 
Vale 1 e 2, Jardim Nova Era, 
Jardim Primavera, Jardim 
Tamandaré, Jardim Vista 
Alegre, Parque do Sol, Pedre-
gulho, Retiro e Santa Luzia. 
Segundo o coordenador da 
Guaratinguetá Saneamento, 
Felipe Parente, a ação de 
limpeza na rede de esgoto é 
uma forma de prevenção e 
o investimento da empresa 
nessa demanda resulta no 
bom funcionamento do pro-
cesso. “Essa manutenção na 
rede coletora de efluentes 

faz a remoção de possíveis 
incrustações e demais resí-
duos sólidos que dificultam 
o escoamento do esgoto. Os 
moradores podem colabo-
rar, fazendo a destinação 
adequada de cada material”, 
explicou Parente.

Importante ressaltar que, 
durante a limpeza das tu-
bulações, a via poderá ficar 
parcialmente interditada 
por, aproximadamente, 15 
minutos que é o tempo es-
timado de finalização dos 
trabalhos.

Cerca de 36Km serão limpos 
para reduzir os transtornos 
com as obstruções

 Para o bom funciona-
mento da rede de esgoto, a 
Guaratinguetá Saneamen-
to, empresa responsável 
pela coleta e tratamento de 
esgoto na cidade, finaliza 
neste mês a limpeza das 
tubulações que compõe a 
rede pública de esgoto, ou 
seja, o percurso que desti-
na os efluentes das casas e 
comércios para a Estação 
de Tratamento de Esgoto 
(ETE). Na ação, a empresa já 
atendeu cerca de 24Km da 
extensão de rede e, ainda 
neste mês, outros 12Km, se-
rão executados, totalizando 

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2099 - Renato Januário de Lima e Silvia Adriane dos Santos 
Alves. Ele, nacionalidade brasileira, militar, divorciado,  nascido dia 
23 de dezembro de 1966, residente e domiciliado na Av. Padroeira 
do Brasil, 599, Apto. 14, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Jose 
Januário de Lima e Aurora dos Santos Lima. Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 07 de outubro de 1974, 
residente e domiciliado na Av. Padroeira do Brasil, 599, Apto. 14, 
Aroeira, Aparecida/SP, filha de Laercio de Souza Alves e Cleide 
Maria dos Santos Alves.
2100 - Jefferson Candido Pereira de Oliveira e Giovana Santos 
de Almeida. Ele, nacionalidade brasileira, Autônomo, solteiro, 
nascido no dia 12 de março de 1997, residente e domiciliado na 
Rua Padre Pedro Henrique, 108, S. Roque, Aparecida/SP, filho de 
Jose Jorge de Oliveira e Maria de Fatima Pereira. Ela, nacionalidade 
brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 21 de dezembro de 
2000, residente e domiciliado na Rua Padre Pedro Henrique, 108, 
S. Roque, Aparecida/SP, filha de Alcino Ribeiro Filho e Drausiane 
Aparecida Mendes Diniz Ribeiro.
2101 -  Edson Henrique Ribeiro Machado e Chirles Andrea 
Domingos.  Ele, nacionalidade brasileira, Tec. Em fibras ópticas, 
solteiro, nascido no dia 04 de maio de 1987, residente e domiciliado 
na Rua Itabaiana, 555, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Edson de 
Paula Machado e Maria Célia Ribeiro Machado. Ela, nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, solteira, nascida no dia 22 de maio de 
1978, residente e domiciliado na Rua Itabaiana, 555, Itaguaçu, 
Aparecida/SP, filha de Sebastião Domingos e Maria Aparecida 
Albino Domingos
2102 - Pedro Paulo Bartelega da Silva e Nubia Cristine de 
Oliveira Silva. Ele, nacionalidade brasileira, Aux. De produção, 
solteiro, nascido no dia 27 de julho de 1995, residente e domiciliado 
na Av. Itaú, 14, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Pedro Paulo da 
Silva e Silvania Bartelega Nascimento. Ela, nacionalidade brasileira, 
manicure, solteira, nascida no dia 02 de julho de 1998, residente e 
domiciliado na Av. Itaú, 14, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Geraldo 
Jose da Silva e Rosana Aparecida de Oliveira
2103 - Andre Luis de Oliveira Rezende da Silva e Maria Graciele 
da Silva Santos. Ele, nacionalidade brasileira, cozinheiro, solteiro, 
nascido no dia 12 de dezembro de 1988, residente e domiciliado 
na Rua Pedro Lopes Figueira, 77, Sta. Rita, Aparecida/SP, filho 
de Pedro Luiz Rezende da Silva e Silvana Maria de Oliveira. Ela, 
nacionalidade brasileira, Aux. De escritorio, solteira, nascida no dia 
15 de julho de 1993, residente e domiciliado na Rua Expedicionário 
Monego, 22, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filha de Robson Luis dos 
Santos e Maria das Graças da Silva

Editais de Proclamas — APARECIDA

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2019 – PROC. 469/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de sistema semafórico e serviços de instalação de cabeamento aéreo, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: CONSTRANSIN – INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME
CNPJ:00.390.052/0001-11
Valor total de: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019 – PROC. 410/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de sistema semafórico e serviços de instalação de cabeamento aéreo, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: ESKELSEN – ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ:46.694.964/0001-88 Valor total de: R$ 108.307,77 (cento e oito mil, trezentos e sete 
reais e setenta e sete centavos).

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 442/2019-SUP;7046/19-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a contratação de 
serviços de impressão confecção, montagem de carnês de IPTU, ISS e cartas cobrança 
(auto envelopes) das taxas de licença para o exercício de 2020.
V.A BRIGIDO CONFEÇÃOES ME - CNPJ Nº: 23.850.198/0001-96

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 503/2019-SUP;7370/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a contratação de serviços 
de impressão confecção, montagem de carnês de IPTU, ISS e cartas cobrança (auto 
envelopes) das taxas de licença para o exercício de 2020.
C.A. GONÇALES DA SILVA & CIA LTDA EPP - CNPJ Nº: 53.677.498/0001-98

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 505/2019-SUP;6846/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a contratação de serviços 
de impressão confecção, montagem de carnês de IPTU, ISS e cartas cobrança (auto 
envelopes) das taxas de licença para o exercício de 2020.
ESMERALDA TERESA DE ALMEIDA ALVES SENE DA SILVA
CNPJ Nº: 02.829.985/0001-98

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2019 PROC. Nº 395/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo de prótese odontológica para o Centro de
Especialidades Odontológicas I e II e Estratégias da Saúde da Família, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou 
o Edital.
CONTRATADA: DENTSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ME 
CNPJ: 06.150.220/0001-88
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 07, 08, 09, 10, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 41, 42,
53, 54, 55, 204, 205, 225, 226, 285.
VALOR TOTAL: R$ 14.259,17 (catorze mil duzentos cinquenta e nove e dezessete centavos) 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2019 PROC. Nº 402/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material odontológico para o Centro de Especialidades Odontológicas
I e II e Estratégias da Saúde da Família, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DENTSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
ME CNPJ: 06.150.220/0001-88
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 59, 60, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 201,
202, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 239, 240, 241, 242, 244, 280, 282, 284, 286, 296, 303, 
304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 317, 318, 331, 332, 333, 334, 344, 346, 349, 350, 351, 
352, 363, 364, 369, 370, 378, 409, 410, 416, 491, 492, 520, 522, 532, 534, 538, 583, 584, 
589, 590, 600, 689, 683, 684, 685, 696, 697, 705, 707.
VALOR TOTAL: R$ 62.870,25 (sessenta e dois mil oitocentos e setenta reais vinte e cinco
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2019 PROC. Nº 402/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material odontológico para o Centro de Especialidades Odontológicas 
I e II e Estratégias da Saúde da Família, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ODONTOSUL LTDA EPP - CNPJ: 04.971.211/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 6,31,32,53,54,55,56,57,58,86,103,104,105,106,107,108,109,1
10,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,124,125,126,127,128,131,132,133,134
,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,1523,153,154
,155,156,157,158,159,160,161,162, 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,
175,177,178,179,180,181,182,183,184, 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,1
96,203,204,235,236,246,247,248,249,250, 251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,26
1,262,275,276,290,348,356,371,372,375,376, 412,414,420,422,431,432,433,435,436,437
,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448, 49,450,451,452,453,454,455,456,457,4
58,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,48
0,481,482,483,484,485,486,488,493,494,495,496,497,498,499,500,503,504,505,506,507,
508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,558,569, 570,572, 579,580,605,606,607,
608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,646, 647,648,651,652,653,700,7
01,712,713,714,715,718,719,721.
VALOR TOTAL: R$ 198.577,03 (cento e noventa e oito mil quinhentos e setenta e sete
reais e três centavos. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 10/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2019 PROC. Nº 430/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão onerosa de uso de bem público dos espaços incorporados no Mercado
Municipal de Lorena, objetivando a comercialização de bens e serviços à população, unidade
nº UC-A01, com a destinação bar, restaurante e lanchonete, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou 
o Edital.
CONTRATADA: IGOR MIGUEL MOREIRA DE CARVALHO40851288847
CNPJ: 34.732.190/0001-53
VENCEDOR DO BOX: UC-A01
VALOR MENSAL: R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019.

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 523/2019-SUP;7856/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a contratação empresa 
especializada em realização de exames não disponíveis no Laboratório Municipal.
CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP - CNPJ Nº: 07.185.057/0001-51
LABORATÓRIO MÉDICO VITAL BRASIL S/C LTDA - CNPJ Nº: 47.555.164/0001-49
PROTEMED SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
CNPJ Nº: 14.017.970/0001-04

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta CP n° 03/19 - Proc. nº 409/19

O Município de Lorena-SP torna público a abertura dos envelopes de propostas de preços 
da Concorrência Publica 03/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em 
serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas vias do Município, com fornecimento de 
material, mão de obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo. Fica marcado para o dia 20 de 
setembro de 2019, as 14:00 hrs a Sessão Pública para abertura dos envelopes de 
Proposta. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - L rena - SP. Informações (12) 3185-
3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 85/19 - PROC. Nº 465/19.
O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos de 
topografia, a saber: Receptor GNSS; Coletor de Dados GSM e Estação Total de Topografia.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA – CORREÇÃO DA NOTA DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 11/19 PROC. Nº 410/19
O Município de Lorena – SP torna público a Correção da Nota de Homologação do Processo 
acima referenciado, onde Lê-se: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
O FORNECIMENTO DE SISTEMA SEMAFÓRICO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
CABEAMENTO AÉREO, Leia-se: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIA E SARJETA 
PARA A RUA ALICIO SOLANO BASTOS, LOTEAMENTO VILA ZÉLIA, LORENA/SP COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA”.
O processo encontra-se disponível para vistas, na Sala de Licitações

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ref. ao PROC Nº7046/19GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Termo de 
Ratificação do processo acima referido, onde lê-se “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO CONFECÇÃO, MONTAGEM DE CARNÊS DE IPTU, ISS E CARTAS 
COBRANÇA (AUT ENVELOPES) DAS TAXAS DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE 
2020”, leia-se “AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOLÓGICAS (ECOBAGS) E BLOCOS DE 
ANOTAÇÕES COM CANETA PARA AS OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL”.
O restante permanecerá o mesmo

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Aviso: REABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Chamada Pública nº 01/19 Processo nº 696/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da chamada pública para convocação 
de entidade sem fins lucrativos para implantar, instalar, manter e gerir 01 (uma) moradia 
na modalidade Serviço Residencial Terapêutico Tipo II, para pacientes egressos de 
instituições psiquiátricas, com histórico de longa permanência, previamente avaliados e 
encaminhados pelas Equipes de Desinstitucionalização da Área Técnica de Saúde Mental 
da Secretaria Municipal de Saúde, a realizar-se às 09h30min do dia 24 de outubro 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) 3185-3041, das 09h às 18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Lorena, Fábio Marcondes.

PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA: Pregão Presencial Nº 81/19 PROC. Nº 461/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da licitação na modalidade 
pregão presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de limpeza e tratamento de água, para as piscinas 
do complexo aquático do Centro Social Urbano – CSU pelo período de 12 meses, a 
realizar-se às 14h00min do dia 30 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, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 055/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2019
TIPO: Menor Preço por Lote
OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, 
de forma contínua, e serviços de guincho, abrangendo: mecânica em geral, 
arrefecimento, refrigeração, retífica de motores, revisão elétrica e eletrônica, com 
padrões de qualidade e garantia dos veículos automotores oficiais, conforme 
descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 30/09/2019, às 9:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, 
a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de 
ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, 
devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, 
poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que 
será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos 
exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no 
sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 13 de setembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVERIAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Prefeitura Municipal de Silveiras, através do prefeito 
Guilherme Carvalho da Silva, comunica que realizará no 
dia 26 de Setembro de dois mil e dezenove (26/09/2019), 
as 18:00 Horas no prédio da Câmara Municipal de Silveiras, 
audiência pública para avaliação e cumprimento das metas 
fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2019, e 
elaboração do LOA
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Flagrante de escorpiões 
levam medo a pais de 
alunos em Aparecida

Letícia Noda
Guaratinguetá

Entre a tarde do último 
dia 6 e a manhã desta últi-
ma segunda-feira, pais de 
alunos, em Aparecida, se as-
sustaram com a quantidade 
de baratas e escorpiões que 
apareceram no entorno da 
escola municipal “Valadão”. 
De acordo com testemunhas, 
era possível ver uma gran-
de quantidade de animais 
peçonhentos nos muros da 
unidade, assustando não só 
as crianças, mas até mesmo 

os adultos.
Após um vídeo mostrando 

pais de alunos matando 
escorpiões na porta do colé-
gio ter viralizado nas redes 
sociais, a Prefeitura, com 
o DSM (Departamento de 
Serviços Municipais), reali-
zou um trabalho de limpeza 
emergencial, 

Mesmo depois de um final 
de semana, com a limpeza, 
os próprios funcionários 
do DSM ainda encontraram 
vários escorpiões no local.

“Eu tenho uma filha na 
escola e fiquei muito pre-
ocupada, porque eu não 

sabia dessa situação, fiquei 
sabendo pelos vídeos que 
recebi no celular. A gente 
fica com medo de alguma 
coisa acontecer, ainda mais 
lá, que tem criança muito 
pequena estudando”, contou 
a dona de casa Maria Alice.

A secretaria de Educação 
informou que assim que 
tomou conhecimento do 
problema, solicitou ainda no 
final da sexta-feira dedetiza-
ção do local, que aconteceu 
no sábado. Além disso, a 
pasta afirmou ter realizado 
a limpeza interna e no entor-
no do prédio escolar.

A Vigilância Epidemioló-
gica também realizou vis-
toria no local, encontrando 
excesso de mato e alguns 
materiais recicláveis. Os téc-
nicos orientaram a direção 
da escola a colocar telinhas 
nos ralos e janelas, rodinhos 
nas portas e não deixar cai-
xas de brinquedos no chão.

A administração orien-
ta que em caso de picada 
de escorpião, o paciente 
deverá ser encaminhado 
para o Pronto Atendimen-
to e avaliado pelo médico 
para realização de bloqueio 
(analgesia no local para 
amenizar a dor), e caso seja 
necessária, a aplicação do 
soro. Como Aparecida não 
recebe o medicamento do 
Estado, o paciente deverá 
ser encaminhado ao Posto 
Estratégico de Soros e an-
ti-venenos para aranhas, 
escorpiões, cobras na cidade 
vizinha, Guaratinguetá.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Animais peçonhentos infestam muro de unidade; 
Prefeitura realiza limpeza de emergência no local

População de Potim tem histórico de dificuldades em busca da água

Fotos: Reproduçaõ


